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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46. 
став 1. тачка 1. и став 2. и члана  49. став 1. 
Закона о  локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 
54/11), а у вези члана 47. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст и бр. 
23/12), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 05.10.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДАРКУ КАРАНУ, 
одборнику Скупштине града Зрењанина, 
изабраном на изборима одржаним 06.05.2012. 
године, престао мандат одборника подношењем 
оставке у форми оверене писане изјаве. 
 
 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. и 
став 2. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 
54/11), прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и подношењем оставке, да 
одборник може поднети оставку између две 
седнице скупштине јединице локалне 
самоуправе у форми оверене писане изјаве. 
 
 Одредбом члана 47. истог Закона је 
прописано да одборник лично подноси оставку, 
оверену код органа надлежног за оверу потписа, 
председнику скупштине јединице локалне 
самоуправе, у року од три дана од дана овере и 
да је председник скупштине јединице локалне 
самоуправе дужан да поднету оставку стави на 
дневни ред скупштине на првој наредној 

седници са предлогом да то буде прва тачка 
дневног реда. 
 
 Одборник Скупштине града Зрењанина 
ДАРКО КАРАН са коалиционе изборне листе 
''ПОКРЕНИМО ЗРЕЊАНИН – ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР 
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, НОВА СРБИЈА, 
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК, ПОКРЕТ 
СОЦИЈАЛИСТА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ НАПРЕД 
БАНАТ)'',као припадник политичке странке НС, 
поднео је председнику Скупштине града 
Зрењанина дана 17.09.2012. године, између две 
седнице Скупштине града Зрењанина, оставку у 
форми оверене писане изјаве. Оставка је оверена 
истог дана када је и поднета председнику 
Скупштине града, односно 17.09.2012. године. 
 
 На основу наведених законских одредби, 
а у складу са чланом 47. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст и бр. 
23/12) Комисија за мандатна питања је у свом 
Извештају број: 06-135-/12-I од 18.09.2012. 
године утврдила постојање разлога за  престанак 
мандата горе наведеног одборника и утврдила 
предлог овог Решења.             
 
 С обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. Закона о локалним изборима, Скупштина 
одлучује о престанку мандата одборника, то се 
доноси решење као у диспозитиву.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Дарку Карану, Зрењанин, ул. Башаидска 
бр. 28, 

2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 
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3. Одељењу за послове финансија и 
рачуноводства, 

4. Служби Скупштине, Градоначелника и 
Градског већа и 

5. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА   
Број:  06-141-1/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. 
став 1. и 56. став 7. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11), а у вези члана 47. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
пречишћен текст и бр. 23/12), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  05.10.2012. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 
Скупштине града Зрењанина ДАРКА ГРУЈИЋА. 
 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  
Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 
54/11), прописано је да када одборнику који је 
изабран са коалиционе изборне листе престане 
мандат пре истека времена на које је изабран,  
мандат се додељује првом следећем кандидату 
на изборној листи коме није био додељен мандат 
– припаднику исте политичке странке, да мандат 
новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат и да се пре 
потврђивања мандата од кандидата прибавља 
писмена сагласност да прихвата мандат.  
 

 С обзиром да је  Дарко Каран, коме 
престаје мандат одборника Скупштине града 
Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе 
изборне листе ''ПОКРЕНИМО ЗРЕЊАНИН – 
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА, ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ 
КОШТУНИЦА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ 
СНАГА СРБИЈЕ – БК, ПОКРЕТ 
СОЦИЈАЛИСТА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ НАПРЕД БАНАТ)'', 
као припадник политичке странке НС то се у 
складу са цитираним одредбама члана 48. Закона 
о локалним изборима мандат додељује првом 
следећем кандидату на изборној листи - 
припаднику исте политичке странке – НС коме 
није био додељен мандат и који је дао писмену 
сагласност да прихвата мандат одборника.  
 
 Комисија за мандатна питања је на 
седници одржаној дана 18.09.2012. године 
утврдила да је Драгиша Албуљ први следећи 
кандитат на наведеној коалиционој изборној 
листи, као припадник исте политичке странке – 
НС, са које је и одборник Дарко Каран који је 
поднео оставку, да је Драгиша Албуљ изабран за 
члана Градског већа и да је дана 17.09.2012. 
године доставио оверену писану изјаву да не 
прихвата мандат оборника, што је и 
констатовала у свом Извештају бр. 06-135/12-I. 
 
 Комисија је такође утврдила да је први 
следећи кандидат на наведеној коалиционој 
изборној листи и припадник исте политичке 
странке – НС и који је дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника Дарко Грујић, те да 
су испуњени Законом прописани услови за 
доделу манадата одборника наведеном 
кандитату. 
 
 На основу напред изнетог и Извештаја 
Комисије за мандатна питања број: 06-135/12-I 
од 18.09..2012. године, Градска изборна комисија 
је у складу са чланом 45. наведеног Закона 
издала Дарку Грујићу уверење да је изабран за 
одборника Скупштине града Зрењанина.  
 
 Комисија за мандатна питања је на 
седници одржаној дана 18.09.2012. године 
утврдила Предлог Решења о потврђивању 
мандата одборника Дарка Грујића, што је и 
констатовала у свом Извештају број: 06-137/12-I. 
 
 С обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима 
Скупштина одлучује о потврђивању мандата 
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нових одборника, то је донето решење као у 
диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Дарку Грујићу, Зрењанин, ул. Башаидска 
бр. 28, 

2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 
3. Одељењу за послове финансија и 

рачуноводства, 
4. Служби Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа и 
5. Архиви. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-141-2/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/09), члана 35. 
ст. 1. и 2. Закона о прекршајима (''Службени 
гласник РС'', бр. 101/05, 116/08 и 111/09) и чл. 
31. и 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 
23/12), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 05.10.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА 
И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И 
КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о заштити пољопривредног 
земљишта, усева и засада, пољских путева и 
канала од пољске штете (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 14/07 и 16/08), у члану 25. у ст. 
1. и 3. износ: ''од 250,00 до 25.000,00 динара'' 
замењује се износом: ''од 2.500,00 до 50.000,00 
динара''. 

 
 У истом члану, у ставу 2. износ: ''од 
5.000,00 до 500.000,00 динара'' замењује се 
износом: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара''. 
 
 У истом члану, у ставу 4. износ: 
''2.500,00'' замењује се износом: ''5.000,00''. 
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-141-3/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 32. тачка 1. а у вези са 
чл. 41. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије '', број 
129/07) и члана 31. тачка 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној дана 05.10.2012. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

У Пословнику Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08-пречишћен текст и 23/12), у члану 24. 
став 4. мења се и гласи: 

 
''Одборничка група конституише се тако 

што се председнику Скупштине подноси списак 
чланова који је потписао сваки члан одборничке 
групе. На списку се посебно назначавају 
председник и секретар одборничке групе.'' 
 

Члан 2. 
 
 У поглављу XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, у 
члану 133. став 2. мења се и гласи: 
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 ''Скупштина доноси Пословник 
Скупштине већином гласова од укупног броја 
одборника.'' 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
града Зрењанина.'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-141-4/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11), чл. 4. и 13. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закона) и чл. 31. 
и 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 
23/12), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 05.10.2012. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Предшколске 
установе Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 5/02, 6/02 и 2/04 и 
''Службени лист града Зрењанина'', број 23/11), 
члан 10. брише се. 
 Досадашњи члан 10а постаје члан 10. 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-141-5/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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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, 73/10, 101/2010 и 101/2011) и члана 31. 
тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08 и 23/12), а на 
предлог Градског већа, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 05.10.2012. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2011. 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 2011. години у 
следећим износима:  

  I Укупни приходи и примања са 
неутрошеним средствима 3.915.939 хиљада 
динара 

 II Укупни расходи и издаци 3.530.014 
хиљада динара 

III Разлика (I - II) 385.925 хиљада 
динара 
 

Члан 2. 
 

У Билансу стања на дан 31.12.2011. године (Образац 1.) утврђена је укупна актива у износу од 
5.264.551 хиљаде динара и укупна пасива у износу од  5.264.551 хиљаде динара, као и ванбилансна 
актива у укупном износу од 1.036.865 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 
1.036.865 хиљаде динара. 
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Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама 
динара: 

 
АКТИВА: 

          
Економска 

класификација 
Опис Износ  

 
010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 3.983.216 
020000 Нефинансијска имовина у залихама 7.955 
110000 Дугорочна финансијска имовина 10.486 
120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани  
 

834.307  
130000 Активна временска разграничења 428.587 
 УКУПНА АКТИВА: 5.264.551 
35000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 1.036.865 

 
ПАСИВА: 

 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

210000 Дугорочне обавезе 246.287 
220000 Краткорочне обавезе 467 
230000 Обавезе по основу расхода за запослене 50.449 
240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев 

расхода за запослене 
 

 19.926 
250000 Обавезе из пословања 331.230 
290000 Пасивна временска разграничења 386.800 
310000 Капитал 4.009.670 
320000 Утврђивање резултата пословања 219.722 
 УКУПНА ПАСИВА: 5.264.551 
350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 1.036.865 

 
Члан 3. 

 
 У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. 
године утврђени су: 
                                                                                    У хиљадама динара 

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

 
3.516.925 

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

 
3.494.070 

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр.1. - ред.бр. 
2.)  

 
 22.855 

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: 

 
 
 

163.056 
 

  909 
 

297 
 

- 
 

16   
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- 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 

 
161 

 
1.771 

5. Вишак прихода и примања –  буџетски суфицит 185.201 
 
 Структура прихода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.847.517 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трасфери 498.051  
740000 Други приходи 984.633 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 57.025 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу 
 

  83.677  
790000 Приходи из буџета 30.966 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 3.501.869 
810000 Примања од продаје основних средстава    7.868 
820000 Примања од продаје залиха 7.188 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

3.516.925 
 
 Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.023.910 
420000 Коришћење услуга и роба 1.136.807 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад 762 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 13.125 
450000 Субвенције 283.677 
460000 Донације, дотације и трансфери 574.967 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 56.512 
480000 Остали расходи 182.623 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 3.272.383 
510000 Основна средства                211.998 
520000 Залихе 4.432 
540000 Природна имовина  5.257 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

3.494.070 
 Вишак прихода  и примања – буџетски суфицит  

 22.855 
 

Члан 4. 
 

 Остварени коригован вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани), из члана 3. ове 
Одлуке, у износу од 185.201 хиљада динара, преноси се у наредну годину и 
састоји се из: 
 - дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од 5.059. 
хиљада динара; 

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 180.142 хиљаде 
динара. 
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 Остварени вишак прихода и примања – суфицит, индиректни корисници ће користити у 
складу са одлуком својих органа управљања.  
 

Члан 5. 
 

Остали извори новчаних срестава – средстава амортизације за 2011. годину у укупном износу 
од 762 хиљаде динаре, 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 2011. године, утврђена су укупна примања у износу од 52.780 хиљада динара, укупни 
издаци у износу од 257.631 хиљада динара и мањак примања у износу од 204.851 хиљада динара.  
 
 Структура 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 7.868 
820000 Примања од продаје залиха 7.188 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 36.105 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  1.619 
 УКУПНА  ПРИМАЊА: 52.780 

 
 ИЗДАЦИ: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

510000 Основна средства  211.998 
520000 Залихе 4.432 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина  5.257 
610000 Отплата главнице 35.944 
620000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ ИЗДАЦИ:  257.631 

 
Мањак примања утврђен је у износу од 204.851 хиљада динара. 

 
Члан 7. 

 
 У Извештају о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. 
године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.554.649 хиљада динара, укупни новчани 
одливи у износу од  3.530.014 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 419.835 
хиљада динара. 
 
 Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу 
категорије према економској  класификацији у хиљадама динара је следећа: 
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 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:  
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.847.517 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трансфери   498.051 
740000 Други приходи 984.633 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 57.025 
780000 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу  
 

   83.677 
790000 Приходи из буџета 30.966 
810000 Примања од продаје основних  средстава 7.868 
820000 Примања од продаје залиха 7.188 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 36.105 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  1.619 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 3.554.649 

 
НОВЧАНИ ОДЛИВИ:  

 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.023.910 
420000 Коришћење услуга и роба 1.136.807 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад   762 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
 

13.125 
450000 Субвенције 283.677 
460000 Донације, дотације  и трансфери 574.967 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 56.512 
480000 Остали расходи 182.623 
510000 Основна средства 211.998 
520000 Залихе 4.432 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 5.257  
610000 Отплата главнице 35.944 
6200000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 3.530.014 

 
 Вишак новчаних прилива утврђен је у износу од 24.635 хиљада динара. Салдо готовине на 
почетку године износи 361.290 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства 
у обрачуну у износу од 4.155.922 хиљаде динара и коригованим одливом за исплаћена средства у 
обрачуну у износу од 4.097.377 хиљада динара, даје салдо готовине на крају године који износи 
419.835 хиљада динара.  

Члан 8. 
 

 У Извештају о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. 
године, утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у износу од 24.635 хиљада динара, 
између укупних прихода и примања у износу од 3.554.649 хиљаде динара и укупних расхода и 
издатака у износу од 3.530.014 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 1.847.517 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трансфери 498.051 
740000 Други приходи 984.633 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 57.025 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу  
 

83.677 
790000 Приходи из буџета 30.966 
810000 Примања од продаје основних  средстава 7.868 
820000 Примања од продаје залиха 7.188 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања  36.105 
920000 Примања од продаје финансијске имовине 1.619 
 УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 3.554.649 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  
 

                                                                                                                                     у хиљадама динара 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.023.910 
420000 Коришћење услуга и роба 1.136.807 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад   762 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 13.125 
450000 Субвенције 283.677 
460000 Донације, дотације и трансфери 574.967 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 56.512 
480000 Остали расходи 182.623 
510000 Основна средства 211.998 
520000 Залихе 4.432 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 5.257 
550000 Нефинансијска имовина која се финансира из 

средстава за реализацију НИП-а 
 

- 
610000 Отплата главнице 35.944 
6200000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 3.530.014 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 
                                                у хиљадама динара  

 О  П  И  С И  З  Н  О  С 
 Текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (700000+800000) 
3.516.925 

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

3.494.070 

 Остварена примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине (900000) 

 37.724 

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

35.944 
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 Остварена разлика између текућих прихода  и 
примања и текућих расхода  и  издатака (вишак 
новчаних прилива) 

 
24.635 

 
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 

1.331.043 0 0 1.331.043 0 0    10 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД 
ЗАРАДА 

15 0 0 15 0 0 0 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 312.304 0 0 312.304 0 0 0 
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
166.668 0 0 166.658 0 0 10 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 37.487 0 0 37.487 0 0 0 
732 ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
27.899 

   
3.024 

  
24.875 

 

733 ТРАНСФЕРИ ОД 
ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

467.504   540 461.866 5.098 0 0 0 

741 ПРИХОДИ ОД 
ИМОВИНЕ  

448.231 0 0 444.744 0 0 3.487 

742 ПРИХОДИ ОД 
ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

401.052    0 0 292.304 0 0 108.748 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

20.973 0 0 20.973 0 0 0 
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744 ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 

20.516 0 50 14.690 0 5.392 384 

745 МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂ. ПРИХОДИ 

93.861 0 0 72.545 0 723 20.593 

771 
 

МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 

55.309 4.462 0 2.994 4.731 0 43.122 

772 МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

1.716   910 0 0 173 0   633 

781 ТРАНСФЕРИ 
ИЗМЕЂУ 
БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 

83.677 0 0 83.320 0 0    357 

791 ПРИХОДИ ИЗ 
БУЏЕТА 

30.966 17.689 11.848 0 0 179 1.250 

811 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

7.757 0 0 7.757 0 0     0 

812 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 
ИМОВИНЕ 

111 0 0 0 0 0 111 

822 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
ПРОИЗВОДЊЕ  

2.074 0 0 0 0 0 2.074 

823 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

5.114 0 0 0 0 0 5.114 
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ДАЉУ ПРОДАЈУ 
911 ПРИМАЊА ОД 

ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

36.105 0 0 0      0 0 36.105 

921 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

1.619 0 0 1.619 0 0 0 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 

3.554.649 23.601 473.764 2.796.575 4.904 33.817 221.988 

 
Члан 10.  

 
Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи: 

 
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                                                                 (У хиљадама динара) 
 
Број 
конта 

Опис Износ извршених расхода и издатака   

  Укупно (од 
4 до 9) 

Расходи и издаци на терет 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 
752.793 0       0 743.533 0 0  9.260 

412 СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

134.720 0 2 132.863 0 0  1.855 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.860 0 0 2.598 0 0 262 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
64.602 5.825 0 50.095 4.966 0 3.716 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 35.183 652 0 28.668 0 26 5.837 
416 НАГРАДЕ ,БОНУСИ И 7.965 0 0 7.857 0 0 108 
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ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

417 СУДИЈСКИ И 
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 

25.787 0 0 25.787 0 0 0 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 242.906 7.083   207 215.537 2 1.137 18.940 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 11.085 265 210 7.199 0 86 3.325 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 151.335 314 2.556 118.115 0 7.483 22.867 
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
144.780   405 1.650 111.560 0 10.403 20.762 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ  

497.190 3.339 2.816 426.828 0 4.271 59.936 

426 МАТЕРИЈАЛ 89.511 5.852 4.684 41.567 189 1.003 36.216 
431 АМОРТИЗАЦИЈА 

НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ  
  725 0 0 0 0 0   725 

435 АМОРТИЗАЦИЈА 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ИМОВИНЕ 

37  0 0 0 0 0 37 

441 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ 
КАМАТА 

12.981 0 0 12.941 0 0    40 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

144 0 0 122 0 0 22 

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАН- СИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

283.677 0 0 272.659 0 0 11.018 

461 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИХ 
ВЛАДА 

13 0 0 0 0 0 13 

463 ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ ОСТА- ЛИМ  
НИВОИМА  ВЛАСТИ 

574.887   0 455.872 115.242 0 3.668   105 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

 67 0 0 35 0   32 

472 НАКНАДЕ ЗА 56.512  0 6 55.885 0 180 441 
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СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИ- ТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

481 ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГА-  
НИЗАЦИЈАМА 

91.908 0 0 88.726 0 0 3.182 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ И КАЗНЕ  

34.346 49 17 29.641 0 91 4.548 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА  

56.311  59 0 55.995 0 0   257 

485 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА 
ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

 
58 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
58 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

171.441     0 1.192 161.565 0 3.826  4.858 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА  32.662   134 1.317 23.591 0 394 7.226 
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА 
7.895   0 3.165 3.347 0 981 402 

522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 1.057 0 0 399 0 0 658 
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 
3.375 0 70 0 0 0 3.305 

541 ЗЕМЉИШТЕ 5.257 0 0 5.257 0 0 0 
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА  

35.944 0 0 35.801 0 0 143 

 УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

3.530.014 23.977 473.764 2.773.413 5.157 33.549 220.154 
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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 

3.516.925 23.601 473.764 2.794.956 4.904 33.817 185.883 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

3.494.070 23.977 473.764 2.737.612 5.157 33.549 220.011 

 Вишак прихода и примања  - 
буџетски суфицит 

22.855     0      0 57.344 0 268 0 

 Мањак прихода и примања -  
буџетски дефицит 

 376 0      0 253 0 34.128 

900 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 37.724 0 0   1.619 0 0 36.105 

600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

35.944 0 0 35.801 0 0 143 

 ВИШАК ПРИМАЊА   1.780 0 0       0 0 0 35.962 
 МАЊАК ПРИМАЊА 0 0 0 34.182 0 0   0 
 ВИШАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА 
24.635     0      0 23.162 0 268 1.834 

 МАЊАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 

0 376 0 0 253 0      0 
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Члан 11. 
 
 Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета града Зрењанина утврђени су у 
следећим износима, и то: 
                                                                                                                     У хиљадама динара  

 
Опис 

Економска 
класификација 

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства 

(3+4) 
1 2 3 4 5 

I  УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8 3.152.805 549.321 3.702.126 
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2) 7+8 3.139.116 377.809 3.516.925 
1. Текући приходи 7 3.139.050 362.819 3.501.869 
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 66 14.990 15.056 
III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 13.689 171.512 185.201 
IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5 3.065.982 428.088 3.494.070 
4. Текући расходи 4 2.878.918 393.465 3.272.383 
5. Издаци за нефинасијску имовину 5 187.064 34.623 221.687 
6. Издаци за отплату главнице и набавку 
    финансијске имовине 

 
6 

 
35.801 

 
143 

 
35.944 

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

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

 
86.823 

 
121.233 

 
208.056 

VI  БУЦЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 73.134 -50.279   22.855 
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ 
(VI-6.1)) 

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

 
73.134 

 
-50.279 

 
    22.855 

 
 Буџетски суфицит, 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  22.855 хиљада динара. 
 Укупан фискални суфицит је једнак буџетском дефициту, коригован за издатке за набавку 
финансијске имовине. Укупни фискални суфицит износи  22.855 хиљада динара.  
 

Члан 12.  
 

 Утврђује се рачун финансирања града Зрењанина за 2011. годину у износу од 24.765 динара, и 
то: 
                                                                                                                                             у хиљадама динара 
Редни 
бр. 

Назив План за 
2011. год. 

Остварење 
у 2011. год. 

Разлика % 

1 2 3 4 5 
I Примања од задуживања 111.000 36.105 32,5  
II Примања од продаје финансијске имовине 2.800 1.606 57,4  
III Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности) 
0 0 0 

IV Издаци за отплату главнице дуга 36.200 35.801 98,9  
V Нето финансирање 77.600 1.910  2,5  
VI Укупан фискални дефицит плус нето 

финансирање 
 77.600 24.765 31,9  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13.  
 
 Завршни рачун буџета града Зрењанина 
садржи:  
 
 1. Биланс стања (Oбразац 1.) на дан 
31.12.2011. године;  
 2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.)  
у периоду 01.01.2011. године до 31.12.2011. 
године;  
 3. Извештај о капиталним расходима и 
финансирању (Образац 3.)  у периоду 01.01.2011. 
до 31.12.2011. године; 
 4. Извештај о новчаним токовима 
(Образац 4.) у периоду од 01.01.2011. до 
31.12.2011. године; 
 5.  Извештај о извршењу буџета (Образац 
5.) у периоду од 01.01.2011. године до 
31.12.2011. године;   
 6. Извештај о извршењу Одлуке о буџету 
за период јануар – децембар 2011. године 
 7. Објашњење одступања између 
одобрених средстава и извршења Одлуке о 
буџету за период јануар – децембар 2011. 
године;  
 8. Извештај о примљеним донацијама у 
периоду 01.01.2011. до 31.12.2011. године и то:  
 - Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''BACK TO THE FUTURE'' у 
периоду од 01.01. до 31.12.2011. године; 

- Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''ДОНАЦИЈА ВИКТОРИЈА 
ГРУП'' у периоду  01.01.-31.12.2011. године; 
  - Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина'' БРИРА'' у периоду 01.01.-
31.12.2011. године; 
 - Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''ГИС'' у периоду 01.01.-31-
12.2011. године; 
 - Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''Откуп домаћинстава са 
окућницом'' у периоду 01.01.-31.12.2011. године; 
 - Извештај о раду подрачуна буџета 
града Зрењанина ''STEP II'' у периоду 01.01.-
31.12.2011. године и 
 - Извештај о раду подрачуна ''Помоћ 
породицама избеглица'' у периоду 01.01.-
31.12.2011. године. 

9. Извештај о примљеним кредитима и  
извршеним отплатама дугова у периоду јануар – 
децембар 2011. године;  
 10. Извештај о коришћењу средстава из 
текуће и сталне буџетске резерве за период 
јануар – децембар 2011. године;  

 11. Извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године у периоду јануар – децембар 
2011. године; 
 12. Извештај о реализацији средстава 
програма и пројеката који су финансирани из 
буџета за период 01.01.2011. до 31.12.2011. 
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 2011. годину је саставни део 
ове Одлуке.  

Члан 15.  
 

 Одлуку о завршном рачуну буџета града 
за 2011. годину, заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2011. годину доставити Управи за трезор, 
најкасније до 15. јуна 2012. године.  
 

Члан 16.  
 
 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-141-6/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
 
296 

На основу члана 47. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11), 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 и 23/12), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 05.10.2012. године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2012. 

ГОДИНУ  
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Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2012. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 23/11 и 6/12), у члану 1. износ: 
''8.912.969.000'' замењује се износом: 
''5.169.460.000''. 
 

Члан 2.  
 

 У тачки 1. ''Обрачун суфицита/дефицита 
са рачуном финансирања'' вршиће се следеће 
измене и допуне: 
 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''8.572.003.927'', 
замењује се износом: ''4.831.494.927''. 
 
 Текући приходи износ: ''8.441.903.927'', 
замењује се износом: ''4.701.294.927'', у чему: 
буџетска средства износ: ''4.248.527.927'', 
замењује се износом: ''4.051.508.927'', а 
сопствени приходи износ: ''4.193.376.000'', 
замењује се износом: ''649.786.000''. 
 
 Примања од продаје нефинансијске 
имовине износ: ''130.100.000'', замењује се 
износом: ''130.200.000''. 
 
 Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине износ: ''8.846.269.000'', 
замењује се износом: ''5.099.460.000''. 
 
 Текући расходи износ: ''4.912.768.000'', 
замењује се износом: ''4.454.721.500'', у чему: 
текући буџетски расходи износ: ''4.052.625.000'', 
замењује се износом: ''4.089.106.000'', а расходи 
из сопствених прихода износ; ''860.143.000'', 
замењује се износом: ''365.615.500''. 
 
 Издаци за набавку нефинансијске 
имовине износ: ''3.933.501.000'', замењује се 
износом: ''644.738.500'', у чему: текући буџетски 
издаци износ: ''600.268.000'', замењује се 
износом: ''360.568.000'', а издаци из сопствених 
прихода износ: ''3.333.233.000'', замењује се 
износом: ''284.170.500''. 
 
 Буџетски суфицит/дефицит износ: -
''274.265.073'', замењује се износом:  
-''267.965.073''. 
 
 Укупан фискални суфицит/дефицит 
износ: -''274.250.073'', замењује се износом:  
-''267.950.073''. 
 

 Примања од продаје финансијске 
имовине износ: ''4.000.000'', замењује се износом: 
''1.000.000''. 
 
 Издаци за отплату главнице дуга износ: 
''66.700.000'', замењује се износом: ''70.000.000''. 

Нето финансирање износ: ''274.250.073'', 
замењује се износом: ''267.950.073''. 
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''4.374.592.927'' 
замењује се износом: ''4.177.673.927'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''2.837.496.000'' замењује се износом: 
''2.798.046.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''2.107.650.000'' замењује се износом: 
''2.100.250.000'', шифра економске 
класификације 711180 – Самодопринос износ: 
''63.425.000'' замењује се износом: ''60.275.000'', 
шифра економске класификације 713 – Порез на 
имовину износ: ''435.201.000'' замењује се 
износом: ''385.201.000'', шифра економске 
класификације 714 – Порез на добра и услуге 
(осим накнада које се користе преко буџетског 
фонда) износ: ''181.222.000'' замењује се 
износом: ''212.320.000'', шифра економска 
класификација 716 – Остали порески приходи 
износ: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000'', шифра економске класификације 
74 – Непорески приходи (осим накнада које се 
користе преко буџетског фонда) износ: 
''974.210.289'' замењује се износом: 
''899.691.289'', шифра економске класификације 
733 – Трансфери износ: ''432.786.638'' замењује 
се износом: ''349.736.638'', шифра економске 
класификације 8 – Примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''130.100.000'' 
замењује се износом: ''130.200.000''. Укупни 
расходи и издаци за набавку нефинансијске и 
финансијске имовине износ: ''4.655.893.000'' 
замењује се износом: ''4.519.674.000'', шифра 
економске класификације 4 – Текући расходи 
износ: ''4.052.625.000'' замењује се износом: 
''4.089.106.000'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''1.139.509.000'' замењује се износом: 
''1.165.217.000'', шифра економске 
класификације 42 – Коришћење роба и услуга 
износ: ''1.484.841.000'' замењује се износом: 
''1.506.546.000'', шифра економске 
класификације 44 – Отплата камата износ: 
''17.830.000'' замењује се износом: ''18.150.000'', 
шифра економске класификације 45 - 
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Субвенције износ: ''311.769.000'' замењује се 
износом: ''232.558.000'', шифра економске 
класификације 47 – Социјална заштита из буџета 
износ: ''113.292.000'' замењује се износом: 
''116.059.000'', шифра економске класификације 
48+49 – Остали расходи износ: ''242.562.000'' 
замењује се износом: ''226.567.000'', шифра 
економске класификације 463 - Трансфери 
износ: ''742.822.000'' замењује се износом: 
''824.009.000'', шифра економске класификације 
5 – Издаци за набавку нефинансијске имовине 
износ: ''600.268.000'' замењује се износом: 
''360.568.000''. Примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања износ: ''90.015.000'' 
замењује се износом: ''87.015.000'', шифра 
економске класификације 92 – Примања по 
основу отплата кредита и продаје финансијске 
имовине износ: ''4.015.000'' замењује се износом: 
''1.015.000''. Отплата дуга и набавка финансијске 
имовине износ: ''66.700.000'' замењује се 
износом: ''70.000.000'', шифра економске 
класификације 61 – Отплата дуга износ: 
''66.700.000'' замењује се износом: ''70.000.000'', 
шифра економске класификације 611 – Отплата 
дуга домаћим кредиторима износ: ''66.700.000'' 
замењује се износом: ''70.000.000''. 
 

У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи''  
 

Економска класификација 711121 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу, по решењу Пореске управе износ: 
''45.000.000'' замењује се износом: ''40.000.000''. 
 

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

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

Економска класификација 711146 – 
Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''500.000''. 

 
Економска класификација 711161 – 

Порез на приходе од осигурања лица износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
 

Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''250.000''. 

 
Економска класификација 711183 – 

Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. 
 

Економска класификација 711184 – 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''. 

 
Економска класификација 711191 – 

Порез на остале приходе износ: ''130.000.000'' 
замењује се износом: ''135.000.000''. 
 

Економска класификација 711193 – 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''. 
 

Укупно 711: износ: ''2.171.075.000'' 
замењује се износом: ''2.160.525.000''.  
 

Економска класификација 713121 – 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од физичких лица износ: ''140.000.000'' 
замењује се износом: ''120.000.000''. 
 

Економска класификација 713122 – 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од правних лица износ: ''150.000.000'' 
замењује се износом: ''140.000.000''. 
 

Економска класификација 713421 – 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 
износ: ''110.000.000'' замењује се износом: 
''90.000.000''. 
 

Укупно 713: износ: ''435.201.000'' 
замењује се износом: ''385.201.000''.  

 
Економска класификација 714421 – 

Комунална такса за држање музичких уређаја и 
приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 

 
Економска класификација 714431 – 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
износ: ''7.000.000'' замењује се износом: 
''8.000.000''. 

 
Економска класификација 714513 – 

Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина износ: ''57.000.000'' замењује се 
износом: ''58.000.000''. 
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Економска класификација 714514 – 

Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила износ: ''30.000.000'' замењује 
се износом: ''32.000.000''. 
 

Економска класификација 714549 – 
накнада за емисију SO2 NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада  износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 
 

Економска класификација 714552 – 
Боравишна такса износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''4.000.000''. 
 

Економска класификација 714562 – 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине износ: ''69.410.000'' замењује се 
износом: ''98.610.000''. 
 

Економска класификација 714572 – 
Комунална такса за држање средстава за игру 
(''Забавне игре'') износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 
 

Укупно 714: износ: ''181.220.000'' 
замењује се износом: ''212.320.000''.  

 
Економска класификација 716111  – 

Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''50.000.000'' 
замењује се износом: ''40.000.000''. 

 
Укупно 716: износ: ''50.000.000'' замењује 

се износом: ''40.000.000''. 
 
Економска класификација 733144  – 

Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа градова износ: 
''10.000.000''  се брише.                          

 
Економска класификација 733146  – 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од  
АП Војводине у корист нивоа градова износ: 
''100.000.000''  замењује се износом: ''49.600.000''. 
 

Економска класификација 733242  – 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, 
од  АП Војводине у корист нивоа градова износ: 
''50.000.000''  замењује се износом: ''27.350.000''. 
 

Укупно 733: износ: ''432.786.638'' 
замењује се износом: ''349.736.638''. 
 
 После Економска класификација 741141 
– Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака додаје се нова Економска 

класификација 741142 – Приходи од камата на 
средства корисника буџета града  и износ: 
''200.000''.  
 
 Економска класификација 741511 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
износ: ''130.000.000'' замењује се износом: 
''22.925.000''.  
 
 После Економска класификација 741511 
– Накнада за коришћење минералних сировина 
додаје се нова Економска класификација 741516 
– Накнада за коришћење минералних сировина 
на територији АП Војводине износ: ''99.909.000''.  
 
 Економска класификација 741522 – 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 
износ: ''59.357.000'' замењује се износом: 
''124.000.000''.  
 
 Економска класификација 741526 – 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''.  
 
 Економска класификација 741532 – 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 
износ: ''45.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''.  
 
 Економска класификација 741533 – 
Комунална такса за коришћење слободних  
површина за кампове, постављање шатора или 
друге облике привременог коришћења износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''800.000''.  
 Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''200.000.000'' замењује се износом: 
''182.000.000''.  
 
 Економска класификација 741535 – 
Комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''.  
 

Укупно 741: износ: ''490.457.000'' 
замењује се износом: ''522.834.000''.  
 
 Економска класификација 742142 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета износ: ''170.000.000'' замењује се 
износом: ''150.000.000''. 
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 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова износ: ''43.902.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000''. 
 
 Економска класификација 742144 – 
Накнада за конверзију права коришћења у право 
својине у корист нивоа градова износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''2.700.000''. 
 
 Економска класификација 742241 – 
Градске административне таксе износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000''. 
 
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''171.141.289'' замењује се износом: 
''130.717.289''. 
 
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом: ''16.000.000''. 
 

Укупно 742: износ: ''419.543.289'' 
замењује се износом: ''319.417.289''.  
 
 Економска класификација 743324 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима износ: ''18.910.000'' замењује се 
износом: ''20.000.000''. 
 
 Економска класификација 743342 – 
Приходи од мандатних казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа градова  
износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. 
 

Укупно 743: износ: ''23.210.000'' замењује 
се износом: ''23.300.000''.  
 
 Економска класификација 744141 – 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова износ: 
''15.000.000'' замењује се износом: ''13.040.000''. 
 

Укупно 744: износ: ''16.000.000'' замењује 
се износом: ''14.040.000''. 
 
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''25.000.000'' замењује се износом: ''20.000.000''. 
 
 После економске класификације 745141 - 
Остали приходи у корист нивоа градова, додаје 
се нова економска класификација 745151  – 

Остали приходи у корист нивоа општина  износ: 
''100.000''. 
 

Укупно 745: износ: ''25.000.000'' замењује 
се износом: ''20.100.000''. 

 
 Економска класификација 812141 – 
Примања од продаје покретних ствари у корист 
нивоа градова износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 
 
 Укупно 812  износ: ''100.000.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 
 
 Економска класификација 921941 – 
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000''. 
 
 Укупно 921  износ: ''4.015.000'' замењује 
се износом: ''1.015.000''. 
 
 Приходи и  примања  без  пренетих  
средстава  из  претходне  године  износ:    
''4.468.642.927'' замењује се износом: 
''4.268.723.927''. 
 
 Приходи и примања буџета износ: 
''4.719.593.000'' замењује се износом: 
''4.519.674.000''.  
 
 Додатни приходи буџетских корисника 
износ: ''4.193.376.000'' замењује се износом: 
''649.786.000''. 
 
 Укупни приходи и примања износ: 
''8.912.969.000'' замењује се износом: 
''5.169.460.000''. 
 

У тачки 2. '' Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 
 Економскa класификацијa 400000 – 
Текући расходи у колони Средства из буџета 
износ: ''4.052.625.000''замењује се износом: 
''4.089.106.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''860.143.000'' замењује се износом: ''365.615.500'' 
и у колони Укупна средства износ: 
''4.912.768.000''замењује се износом: 
''4.454.721.500''.  
 

Економска класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: 1.139.509.000'' замењује се 
износом: ''1.165.217.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''34.988.000'' замењује се износом: ''33.364.500'' и 
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у колони Укупна средства износ: 
''1.174.497.000''замењује се износом: 
''1.198.581.500''.  
 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''874.339.000''замењује 
се износом: ''888.430.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''9.522.000'' замењује се износом: ''8.489.000'' и у 
колони Укупна средства износ: 
''883.861.000''замењује се износом: ''896.919.000''.  
 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: 
''156.220.000''замењује се износом: ''158.613.000'', 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.903.000'' замењује се 
износом: ''1.702.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''158.123.000''. замењује се износом: 
''160.315.000''.  

 
Економска класификација 413 – Накнаде 

у натури у колони Средства из буџета износ: 
''3.834.000''замењује се износом: ''4.683.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.051.000'' замењује се 
износом: ''971.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''4.885.000''. замењује се износом: 
''5.654.000''.  

 
Економска класификација 414 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''37.269.000''замењује 
се износом: ''40.282.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''16.234.000'' замењује се износом: ''15.924.500'' и 
у колони Укупна средства износ: 
''53.503.000''замењује се износом: ''56.206.500''. 
 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''32.914.000''замењује се износом: 
''33.427.000'', и у колони Укупна средства износ: 
''38.932.000''замењује се износом: ''39.445.000''. 

 
Економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''6.933.000'', замењује 
се износом: ''11.182.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''7.193.000''.замењује се износом: 
''11.442.000''. 
 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''28.000.000'' замењује се износом: ''28.600.000''. 

 
Економска класификација 420000 – 

Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''1.484.841.000''замењује се 
износом: ''1.506.546.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''806.346.000'' замењује се износом: ''313.751.000'' 
и у колони Укупна средства износ: 
''2.291.187.000'' замењује се износом: 
''1.820.297.000''. 
 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''214.512.000''замењује се износом: ''240.758.000'',  
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''37.217.000'' замењује се 
износом: ''32.331.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''251.729.000''. замењује се 
износом: ''273.089.000''.  
 
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''8.832.000'' замењује се износом: 
''7.876.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''4.390.000'' 
замењује се износом: ''4.155.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''13.222.000''замењује се 
износом: ''12.031.000''. 
 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''207.058.000'' замењује се износом: 
''202.501.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''40.335.000'' 
замењује се износом: ''33.286.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''247.393.000'' замењује 
се износом: ''235.787.000''.  
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''294.560.000'' замењује се износом: 
''299.575.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''64.801.000''замењује се износом: ''36.735.000'', и 
у колони Укупна средства износ: 
''359.361.000''замењује се износом: ''336.310.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''694.725.000'' замењује се износом: 
''684.295.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''616.652.000'' замењује се износом: 
''164.321.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''1.311.377.000''замењује се износом: 
''848.616.000''. 
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  Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''65.154.000'', замењује се износом: ''71.541.000'', 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''42.951.000''замењује се 
износом: ''42.923.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''108.105.000''замењује се 
износом: ''114.464.000''. 
 

Економска класификација 430000 – 
Амортизација и употреба средстава за рад  у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника  и у колони Укупна средства износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''736.000''. 

 
Економска класификација 431- 

Амортизације некретнина и опреме у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника  и у колони Укупна средства износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''736.000''. 

 
Економска класификација 440000 – 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''17.830.000'', 
замењује се износом: ''18.150.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''220.000''замењује се износом: 
''180.000'', и у колони Укупна средства износ: 
''18.050.000''замењује се износом: ''18.330.000''. 
 

Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета 
износ: ''17.730.000'', замењује се износом: 
''18.100.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''170.000''замењује се износом: ''130.000'', и у 
колони Укупна средства износ: 
''17.900.000''замењује се износом: ''18.230.000''. 
 

Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони Средства из 
буџета износ: ''100.000'', замењује се износом: 
''50.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''150.000''замењује се износом: ''100.000''. 
 

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''311.769.000'' 
замењује се износом: ''232.558.000''. 
 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''311.769.000'' 
замењује се износом: ''232.558.000''. 
 

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 

Средства из буџета износ: ''742.822.000'' 
замењује се износом: ''824.009.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ: ''4.122.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''742.822.000'' 
замењује се износом: ''828.131.000''.  
 

Eкономска класификација 463 - Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
Средства из буџета износ: ''742.022.000'' 
замењује се износом: ''823.653.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ: ''3.828.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''742.022.000'' 
замењује се износом: ''827.481.000''.  

 
Eкономска класификација 465 – Остале 

донације, дотације и трансфери у колони 
Средства из буџета износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''356.000'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника додаје се износ: 
''294.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''650.000''.  
 

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Средства из буџета износ: ''113.292.000'', 
замењује се износом: ''116.059.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''113.417.000''замењује се 
износом: ''116.184.000''. 

 
Eкономска класификација 472 – Накнаде 

за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета износ: ''113.292.000''замењује 
се износом: ''116.059.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''113.417.000'' замењује се 
износом: ''116.184.000''. 

 
Економска класификација 480000 - 

Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''210.562.000''замењује се износом: 
''194.567.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''17.614.000'' 
замењује се износом: ''13.337.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''228.176.000''. замењује 
се износом: ''207.904.000''.  
 

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета износ: ''139.775.000'', 
замењује се износом: ''137.817.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''7.087.000'' замењује се 
износом: ''4.212.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''146.862.000''замењује се износом: 
''142.029.000''.  
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Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''41.290.000'', замењује се износом: 
''25.475.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''9.277.000'' 
замењује се износом: ''8.265.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''50.567.000''замењује се 
износом: ''33.740.000''.  
 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''29.497.000'' замењује 
се износом: ''31.227.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.250.000'' замењује се износом: ''660.000''  и у 
колони Укупна средства износ: ''30.747.000'' 
замењује се износом: ''31.887.000''.  

 
После Економске класификације 483 – 

Новчане казне и пенали по решењу судова 
додаје се нова економска класификација 485 - 
Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''48.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ: ''200.000'' и у колони 
Укупна средства додаје се износ: ''248.000''. 
 

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''600.268.000''замењује 
се износом: ''360.568.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''3.333.233.000'' замењује се износом: 
''284.170.500'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.933.501.000''замењује се износом: 
''644.738.500''.  
 

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''589.968.000'', замењује се износом: 
''350.268.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''3.328.733.000'' замењује се износом: 
''278.770.500'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.918.701.000'' замењује се износом: 
''629.038.500''.  
 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''560.425.000'', замењује се 
износом: ''307.441.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''3.311.212.000'' замењује се износом: 
''262.595.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.871.637.000''. замењује се износом: 
''570.036.000''.  
 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''25.692.000'' замењује се износом: ''29.222.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''17.221.000'' замењује се 
износом: ''15.841.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''42.913.000''.замењује се 
износом: ''45.063.000''. 

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Средства из 
буџета : ''400.000'' замењује се износом: 
''10.231.000'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника додаје се износ: 
''50.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''10.281.000''. 
 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина  у колони Средства из 
буџета износ: ''3.451.000'' замењује се износом: 
''3.374.000' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''300.000'' 
замењује се ''284.500'' и у колони Укупна 
средства износ: ''3.751.000'' замењује се износом: 
''3.658.500''. 
 

Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''4.500.000'' замењује 
се износом: ''5.400.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''4.800.000'' замењује се износом: 
''5.700.000''.  
 

Економска класификација 522 – Залихе 
материјала  у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''1.100.000'' 
замењује се ''1.000.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''1.400.000'' замењује се износом: 
''1.300.000''. 

 
Економска класификација 523 – Залихе 

робе за даљу продају у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода корисника и у колони 
Укупна средства износ: ''3.400.000'' замењује се 
износом: ''4.400.000''. 
 

Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главници и набавку 
финансијске имовине у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''66.700.000'' замењује се износом: ''70.000.000''.  
 

Економска класификација 610000 – 
Отплата главнице у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''66.700.000'' 
замењује се износом: ''70.000.000''.  

 
Економска класификација 611 – Отплата 

главнице домаћим кредиторима у колони 
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Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''66.700.000'' замењује се износом: 
''70.000.000''.  
 

Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''4.719.593.000'' 
замењује се износом: ''4.519.674.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.193.376.000'' замењује се 
износом: ''649.786.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''8.912.969.000''замењује се 
износом: ''5.169.460.000''. 
 

Члан 3. 
 
  У Посебном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
  
 У члану 3. у ставу 1. износ: 
''4.719.593.000'' замењује се износом: 
''4.519.674.000'' и износ: ''4.193.376.000'' замењује 
се износом: ''1.065.286.000''. 
  
 У истом члану у табеларном прегледу:  
 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, 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: ''40.000'' замењује се износом: 
''50.000''.  
 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''660.000'' замењује се износом: ''1.400.000''.  

 
Економска класификација 417 – 

Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''28.000.000'' 
замењује се износом: ''28.600.000''.  

 
Економска класификација 422 – 

Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''500.000''.  

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''17.000.000'' замењује се 
износом: ''15.000.000''.  
 

 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 

колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. 
 

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – финансирање 
политичких странака у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.584.000'' 
замењује се износом: ''6.500.000''.  

 
После економске класификације 481 - 

Дотације невладиним организацијама  у колони 
''Опис'' износ: ''2.104.000'' замењује се износом 
''4.045.578'' и износ: ''3.480.000'' замењује се 
износом ''2.454.422''. 

 
Економска класификација 481 – Средства 

финансирања изборне кампање – у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.640.000'' замењује се износом: ''4.400.000''.  
 
 Извори финансирања за Скупштину 
града: 
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''64.789.000'' замењује се износом: ''64.565.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''64.789.000'' замењује се износом: 
''64.565.000''. 
 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''6.650.000''.  
 

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''560.000''.  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''7.210.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''7.210.000''. 
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Укупно за раздео 1 Скупштина града у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''70.789.000'' замењује се износом: 
''71.775.000''.  
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''50.000''.  
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене, превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''230.000''.  
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно: ''4.000.000'' замењује 
се износом: ''4.500.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 110:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''122.200.000''замењује се износом: ''121.880.000'' 
 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''122.200.000''замењује се износом: ''122.680.000''. 
 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''122.200.000''замењује се 
износом: ''122.680.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 411 – Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''256.000.000''замењује се износом: ''261.000.000''.  
 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''45.824.000''замењује се износом: 
''46.719.000''.  

 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''1.600.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''33.500.000''. 

 
Економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни раходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''3.350.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''13.000.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''.  
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''22.500.000'' замењује се 
износом: ''21.000.000''.  
 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''27.000.000''. 

 
Економска класификација 512 – Машине 

и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''6.000.000''. 

 
После економске класификације 512 – 

Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 и нова позиција 42/1 –
Машине и опрема - Наменска средства  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''3.000.000''. 

 
Економска класификација 515 – 

Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''2.180.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 130:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''468.224.000''замењује се износом: ''484.249.000''. 
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 15 – Неутрошена средства и донација из 
предходних година у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''500.000''замењује се 
износом: ''3.500.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''468.724.000'' замењује се износом: 
''487.749.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 170 – 
Трансакције јавног дуга, вршиће се следеће 
измене:  

 
Економска класификација 444 – Пратећи 

трошкови задуживања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 
 

Економска класификација 611 – Отплата 
главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''66.700.000'' замењује се износом: ''70.000.000''. 

 
Извори финансирања за функцију 170:  

 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''81.800.000''замењује се износом: ''85.050.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
170 – Трансакције везане за јавни дуг  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''81.800.000'' замењује се износом: ''85.050.000''. 

 
Укупно за Функционалну класификацију 

130 – Опште услуге и за функционалну 
класификацију 170  – Трансакције везане за 
јавни дуг у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''550.524.000''замењује се 
износом: ''576.619.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене:  

 
У оквиру Економске класификације 472 –

Средства за једнократне новчане помоћи и 
трошкове сахране социјално ургоженим лицима, 
трошкови опремања за смештај корисника у 
установе и друго у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''8.643.000'' замењује се 
износом: ''9.000.000''. 

 
У оквиру Економске класификације 472 –

Средства  за набавку огрева социјлно угроженим 

лицима у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 

 
Економска класификација 463 – 

Средства за редован рад Центра за социјални рад 
града Зрењанина у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''9.300.000'' замењује се 
износом: ''11.000.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 472 –
Свратиште за бескућнике у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''3.600.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Средства за функционисање народне кухиње у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''11.000.000'' замењује се износом: 
''7.000.000''. 

 
После економске класификације 472 – 

Средства за функционисање народне кухиње  
додаје се нова економска класификација 472 и 
нова позиција 54/1 – Средства за функционисање 
народне кухиње - наменска средства од НИС-а  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''4.000.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Остало у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''1.220.000''. 
 

После економске класификације 472 – 
Остало додаје се нова економска класификација 
472 и нова позиција 55/1 – Наменска средства од 
НИС-а за социјалну заштиту у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 
 

После економске класификације 472 – 
Наменска средства од НИС-а за социјалну 
заштиту додаје се нова економска класификација 
472 и нова позиција 55/2 – Наменска средства од 
АПВ за учешће у реализацији дневног боравка у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''1.000.000''. 

 
Укупно - Центар за социјални рад у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''42.600.000''.замењује се износом: 
''46.677.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 472 – 
назив: ''Средства за функционисање народне 
кухиње'' замењује се називом: ''Средства за 
функционисање народне кухиње по уговору из 
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2011. године'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''7.430.000'' замењује се 
износом: ''7.770.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 090:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''62.289.000''замењује се износом: ''67.506.000''. 
 

После извора финансирања 01 - приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања и 
нова позиција 07 – Донације од осталих нивоа 
власти у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''1.000.000''. 

 
08 – донације од невладиних 

организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''4.200.000''. 
 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''68.289.000'' замењује се 
износом: ''72.706.000''.  
 
 Укупно Социјална заштита  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''121.289.000'' замењује се износом: 
''125.706.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 700 – 
Здравство, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 463 – 

Трансфери осталим нивоима власти – Средства 
за делатност примарне здравствене заштите у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''36.500.000'' замењује се износом: 
''40.593.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 700:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''38.000.000'' замењује се износом: ''42.093.000''. 
 
 Укупно за Функционалну класификацију 
700 – Здравство у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''38.000.000'' замењује се 
износом: ''42.093.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене:  

 

Економска класификација 463 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) са 
социјалним доприносима на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''37.000.000'' замењује се износом: 
''39.600.000''.  

 
Економска класификација 463 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.  

 
Економска класификација 463 – Награде 

запослених и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.520.000'' замењује се износом: ''14.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''90.000.000'' замењује се 
износом: ''120.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – Накнаде 
трошкова превоза за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''40.000.000'' замењује се износом: ''44.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – Стручно 
усавршавање у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.500.000''.  

 
Економска класификација 463 – Остале 

услуге по уговору у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''7.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''50.300.000'' замењује се 
износом: ''57.500.000''.  
 

Економска класификација 463 – Ужина и 
боравак за социјално угрожену децу у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''18.300.000''.  
 

Економска класификација 463 – 
Уџбеници за социјално угрожену децу у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.600.000'' замењује се износом: ''5.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – 
Средства за регресирање деце предшколског 
узраста трећег и четвртог реда рођења при 
Основним школама у насељеним местима у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''532.000''.  
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Економска класификација 463 – Зграде и 

грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''60.000.000'' 
замењује се износом: ''53.970.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 912:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''249.736.362'' замењује се износом: 
''287.730.391''. 
 

07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''152.086.638'' замењује се износом: 
''164.974.609''. 

 
08 – донације од  невладиних 

организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.000.000'' се 
брише. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''402.823.000'' 
замењује се износом: ''452.705.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација  463 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.350.000'' замењује се износом: ''6.700.000''. 

 
Економска класификација  463 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''65.000.000'' замењује се 
износом: ''83.000.000''. 

Економска класификација  463 – Накнаде 
трошкова превоза за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''17.000.000'' замењује се износом: ''20.000.000''. 
 

Економска класификација  463 – Накнаде 
трошкова превоза за ђаке у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''14.000.000'' 
замењује се износом: ''20.000.000''. 
 

Економска класификација  463 – 
Регресирани превоз ученика у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.300.000'' 
замењује се износом: ''2.446.000''. 

 
Економска класификација  463 – Стручно 

усавршавање у колони Средства из буџета и у 

колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. 

 
Економска класификација  463 – 

Такмичење ученика у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 

 
Економска класификација  463 – 

Манифестација - плес матураната у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''950.000'' замењује се износом: ''900.000''. 

 
Економска класификација  463 – Остале 

услуге по уговору у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се 
износом: ''3.000.000''. 
 

Економска класификација  463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''42.000.000'' замењује се 
износом: ''47.250.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 920:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''37.900.000'' замењује се износом: ''86.182.971''. 
 

07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''125.300.000'' замењује се износом: 
''112.013.029''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
920 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''163.200.000'' замењује се 
износом: ''198.196.000''. 

 
 Укупно Образовање  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''566.023.000'' замењује се износом: 
''656.931.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 960 – Помоћне 
услуге у образовању, вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација  472 – Помоћ 
најбољим студентима и ученицима за 
постигнуте резултате у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''8.100.000''. 

 
Економска класификација  422 – 

Регресирани превоз студената у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''614.000'' 
замењује се износом: ''203.000''. 
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 Извори финансирања за функцију 960:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''7.100.000'' 

07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''614.000'' замењује се износом: ''203.000'' 
 
 08 – донације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000'' 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
960 – Помоћне услуге у образовању у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.614.000'' замењује се износом: ''8.303.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој,  

 
Економска класификација  421 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''1.500.000''. 

 
Економска класификација  423 – Услуге 

по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''1.500.000''. 
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. 

 
Економска класификација  482 – Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. 

 
Економска класификација  511 – Зграде и 

грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''3.500.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 610:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000''. 

 
Укупно за Функционалну класификацију 

610 - Стамбени развој – Средства за спровођење 
локалне стамбене изградње у колони Средства 

из буџета и у колони Укупно износ: 
''30.000.000''замењује се износом: ''10.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01. Народно позориште 
'' Тоша Јовановић'',  вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''52.929.000'' замењује се износом: ''53.479.000''. 
 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.474.000'' замењује се износом: 
''9.550.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''325.000'' замењује се 
износом: ''383.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''650.000'' и у колони Укупно износ: ''725.000'' 
замењује се износом: ''1.033.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.845.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.550.000'' замењује се 
износом: ''1.895.000''. 
 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''355.000'' замењује се износом: ''610.000''. 

 
Економска класификација 421 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''7.500.000'' замењује се износом: ''9.600.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''350.000'' и у колони 
Укупно износ: ''7.900.000'' замењује се износом: 
''9.950.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''9.865.000'' замењује се износом: ''11.200.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.200.000'' 
замењује се износом: ''1.900.000'' и у колони 
Укупно износ: ''12.065.000'' замењује се износом: 
''13.100.000''. 
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Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''1.200.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''400.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000''. 

 
После Економске класификације 424 

додаје се нова Економска класификација 424 – и 
нова позиција 110/1  Специјализоване услуге – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''100.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''700.000'' замењује се износом: 
''550.000'' и у колони Укупно износ: ''850.000'' 
замењује се износом: ''700.000''. 
 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''2.302.000'' замењује се износом: ''2.200.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''800.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.902.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 
 
 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''40.000'' се 
брише. 
 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''250.000'' замењује се износом: 
''210.000'' и у колони Укупно износ: ''280.000'' 
замењује се износом: ''240.000''. 
 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у 
колони Укупно износ: ''850.000'' замењује се 
износом: ''650.000''. 
 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 Услуге културе:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''87.300.000'' замењује се износом: ''93.027.000''. 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из буџета и у 

колони Укупно износ: ''5.490.000'' замењује се 
износом: ''5.150.000''. 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''100.000''. 
 

Укупно за Главу 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''88.300.000'' замењује се 
износом: ''93.127.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''5.490.000'' замењује се износом: 
''5.150.000'' и у колони Укупно износ: 
''93.790.000'' замењује се износом: ''98.277.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
'' Жарко Зрењанин'' , вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 411 – Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''23.217.000'' замењује се износом: ''23.346.000''. 
 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.160.000'' замењује се износом: 
''4.232.000''. 
 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''220.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''550.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: ''15.500'' и 
у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''565.500''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.400.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. 
 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
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Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''3.500.000'' замењује се износом: ''3.530.000 и у 
колони Укупно износ: ''4.550.000'' замењује се 
износом: ''4.580.000''. 
 

Економска класификације 424 – 
Специјализоване услуге – у колони Средства из 
буџета износ: ''560.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''1.660.000'' 
замењује се износом: ''1.600.000''.  
 

После Економске класификације 424 
додаје се нова Економска класификација 424 – и 
нова позиција 127/1  Специјализоване услуге – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''545.000'' .  
 

Економска класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' 
замењује се износом: ''600.000''.  
 

Економска класификације 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''700.000''.  
 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''951.000'' замењује се износом: 
''551.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''284.500'' и у 
колони Укупно износ: ''1.251.000'' замењује се 
износом: ''835.500''. 

 
После Економске класификације 515 

додаје се нова Економска класификација 515 – и 
нова позиција 133/1  Нематеријална имовина – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''43.000'' .  
 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 – услуге културе:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''37.788.000'' замењује се износом: ''38.129.000'' 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''588.000'' 
 

Укупно за главу 3.02. – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''38.788.000'' замењује 
се износом: ''38.717.000'' и у колони Укупно 
износ: ''44.088.000'' замењује се износом: 
''44.017.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе. Глава 3.03 Народни музеј, вршиће се 
следеће измене:  

 
Економска класификација  411 – Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''31.317.000'' замењује се износом: ''31.640.000''  
 

- Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.590.000'' замењује се износом: 
''5.665.000''. 
 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''131.000'' замењује се 
износом: ''175.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања заосленима у  колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''540.000'' замењује се 
износом: ''921.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.185.000'' замењује се износом: ''1.566.000''. 
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.746.000'' замењује се 
износом: ''6.935.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.650.000'' замењује се 
износом: ''4.400.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у  колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''350.000''. 
 

После Економске класификације 424 
додаје се нова Економска класификација 424 – и 
нова позиција 146  Специјализоване услуге – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''200.000'' .  
 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у  колони 
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Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''360.000''. 
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. 
 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 – услуге културе:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''49.754.000'' замењује се износом: ''53.145.000'' 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''1.040.000'' замењује се 
износом: ''1.421.000''. 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''200.000'' 
 

Укупно за Главу 3.03 - Народни музеј – у 
колони Средства из буџета износ: ''50.754.000'' 
замењује се износом: ''53.345.000'' и у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''1.040.000'' замењује се 
износом: ''1.421.000''  и у колони Укупно износ: 
''51.794.000'' замењује се износом: ''54.766.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 -Савремена галерија, 
вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''10.210.000'' замењује се износом: ''10.230.000''  

 
Економска класификација 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.828.000'' замењује се износом: 
''1.832.000''. 
 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''52.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у  колони Средства из буџета и у колони 

Укупно износ: ''519.000'' замењује се износом: 
''360.000''. 
 

Економска класификације 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''2.350.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.600.000'' замењује се 
износом: ''2.450.000''.  
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у  колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.291.000'' замењује се износом: 
''300.000'' и у колони Укупно износ: ''2.791.000'' 
замењује се износом: ''1.800.000''. 
 

После Економске класификације 424 
додаје се нова Економска класификација 424 – и 
нова позиција 161/1  - Специјализоване услуге – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''330.000'' .  
 

После Економске класификације 426 
додаје се нова Економска класификација 482 – и 
нова позиција 163/1  Порези, обавезне таксе и 
казне у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно додаје се износ: ''10.000''.  

 
После Економске класификације 512 

додаје се нова Економска класификација 512 – и 
нова позиција 164/1  Машине и опрема – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''80.000'' . 

 
 Економска класификација 513 – Остала 
основна средства у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' се брише. 

 
После Економске класификације 513 

додаје се нова Економска класификација 515 – и 
нова позиција 165/1  Нематеријална имовина у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''100.000'' . 
 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 – услуге културе:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''17.000.000'' замењује се износом: ''18.717.000'' 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''1.741.000'' замењује се 
износом: ''760.000''. 
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 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''410.000''. 
 

Укупно за Главу 3.04 – Савремена 
галерија – у колони Средства из буџета износ: 
''18.000.000'' замењује се износом: ''19.127.000'' и 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.741.000'' 
замењује се износом: ''760.000''  и у колони 
Укупно износ: ''19.741.000'' замењује се износом: 
''19.887.000''.  
 

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: ''131.000'' замењује се 
износом: ''96.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''145.000'' замењује се 
износом: ''169.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: ''423.826'' 
и у колони Укупно износ: ''145.000'' замењује се 
износом: ''592.826''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у  колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''813.000'' замењује се износом: 
''907.000''. 
 

Економска класификације 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''8.050.000'' замењује се износом: ''10.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''8.750.000'' замењује се 
износом: ''10.700.000''.  
 

Економска класификације 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''1.200.000'' замењује се износом: ''2.225.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.250.000'' замењује се 
износом: ''3.275.000''.  
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''2.225.000'' замењује се износом: 
''2.200.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''180.000'' замењује се износом: ''30.000'' и у 

колони Укупно износ: ''2.405.000'' замењује се 
износом: ''2.230.000''. 

 
После Економске класификације 424 

додаје се нова Економска класификација 424 – и 
нова позиција 175/1  Специјализоване услуге – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''60.000'' . 
 

Економска класификације 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''150.000'' и у 
колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се 
износом: ''350.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 820 – 
услуге културе:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''35.796.000'' замењује се износом: ''39.729.000''. 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.430.000'' замењује се 
износом: ''3.703.826''. 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''60.000'' 
 

Укупно за  главу 3.05 – Културни центар 
у колони Средства из буџета износ: ''36.796.000'' 
замењује се износом: ''39.789.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.430.000'' замењује се 
износом: ''3.703.826'' и у колони Укупно износ: 
''40.226.000'' замењује се износом: ''43.492.826''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Историјски архив, вршиће 
се следеће измене:  

 
Економска класификација 411 – Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''15.216.000'' замењује 
се износом: ''15.240.000'' и у колони Укупно 
износ: ''17.166.000'' замењује се износом: 
''17.190.000''. 
 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''36.000'' замењује се 
износом: ''12.000''. 
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Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''233.000'' замењује се износом: ''273.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.700.000''. 
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''570.000'' замењује се износом: ''400.000'' и у 
колони Укупно износ: ''630.000'' замењује се 
износом: ''460.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 820 – 
услуге културе:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''21.509.000'' замењује се износом: ''22.579.000'' 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' се брише.                           
 

 Укупно за Главу 3.06 – Историјски 
архив у колони Средства из буџета износ: 
''22.509.000'' замењује се износом: ''22.579.000'' и 
у колони Укупно износ: ''25.329.000'' замењује се 
износом: ''25.399.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.07 Завод за заштиту 
споменика културе, вршиће се следеће измене:   
 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''10.877.000'' замењује 
се износом: ''10.277.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''11.877.000'' 
замењује се износом: ''10.777.000''. 
 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''1.947.000'' 
замењује се износом: ''1.840.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''180.000'' замењује се 
износом: ''90.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.127.000'' замењује се износом: ''1.930.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у  колони 

Средства из буџета износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''100.000'' и у колони Укупно износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''200.000''.  

 
Економска класификација 421 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''650.000'' замењује се износом: ''770.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''445.000'' 
замењује се износом: ''495.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.095.000'' замењује се износом: 
''1.265.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у  колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.570.000'' замењује се износом: ''1.270.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.070.000'' замењује се 
износом: ''4.770.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''130.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.950.000'' замењује се износом: ''20.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''3.150.000'' замењује се 
износом: ''20.130.000''. 
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''240.000'' замењује се износом: ''275.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''710.000'' 
замењује се износом: ''810.000'' и у колони 
Укупно износ: ''950.000'' замењује се износом: 
''1.085.000''. 
 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' се брише. 
 

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

После Економске класификације 512 
додаје се нова Економска класификација 512 – и 
нова позиција 205/1  Машине и опрема – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''249.000'' . 

 
 Извори финансирања за функцију 820 – 
услуге културе:  
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 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''17.186.000'' замењује се износом: ''17.314.000'' 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''8.225.000'' замењује се 
износом: ''24.335.000''. 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''249.000'' 
 

Укупно за функционалну класификацију 
820, Услуге Културе у колони Средства из 
буџета износ: ''18.186.000'' замењује се износом: 
''17.563.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''8.225.000'' замењује се износом: ''24.335.000'' у 
колони Укупно износ: ''26.411.000'' замењује се 
износом: ''41.898.000'' . 
 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 - Услуге културе - укупно: 

 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''266.333.000'' замењује се износом: ''282.639.000'' 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''28.046.000'' замењује се 
износом: ''43.489.826''. 
 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''7.000.000'' замењује се износом: 
''1.608.000'' 
 

Укупно за функционалну класификацију 
820 - Услуге културе у колони Средства из 
буџета износ: ''273.333.000'' замењује се износом: 
''284.247.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''28.046.000'' замењује се износом: ''43.489.826'' и 
у колони Укупно износ: ''301.379.000'' замењује 
се износом: ''327.736.826''. 
 

Укупно култура Средства из буџета 
износ: ''273.333.000'' замењује се износом: 
''284.247.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''28.046.000'' замењује се износом: ''43.489.826'' и 
у колони Укупно износ: ''301.379.000'' замењује 
се износом: ''327.736.826''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.08 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: 
''31.050.000'' замењује се износом: ''35.000.000''. 

 
Економска класификација  412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.565.000'' замењује се износом: 
''6.100.000''. 

 
Економска класификација  413 – Накнаде 

у натури у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''130.000''. 

 
Економска класификација  414 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''100.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало ''0'' замењује се износом: ''180.000'' и у 
колони Укупно износ ''200.000'' замењује се 
износом ''280.000''. 
 

Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.736.000'' 
замењује се износом: ''2.026.000''. 
 

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''535.000'' замењује се износом: ''925.000''. 

 
Економска класификација  421 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''22.725.000'' замењује се износом: ''37.500.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''580.000'' 
замењује се износом ''700.000'' и у колони 
Укупно износ ''23.225.000'' замењује се износом 
''38.200.000''. 

 
Економска класификација  423 –  Услуге 

по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''3.100.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом ''2.500.000'' и у колони 
Укупно износ ''3.000.000'' замењује се износом 
''5.600.000''. 
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Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''2.000.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом ''1.500.000'' и у 
колони Укупно износ ''1.000.000'' замењује се 
износом ''3.500.000''. 
 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''7.000.000'' замењује се износом: 
''6.000.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''620.000'' замењује се износом ''1.500.000'' и у 
колони Укупно износ ''7.620.000'' замењује се 
износом ''7.500.000''. 
 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''2.050.000'' замењује се износом: ''1.500.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' 
замењује се износом ''1.200.000'' и у колони 
Укупно износ ''2.550.000'' замењује се износом 
''2.700.000''. 

 
Економска класификација  482 – Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом ''1.400.000''. 

 
Економска класификација  512 – Машине 

и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''600.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало ''0'' замењује се 
износом: ''150.000'' и у колони Укупно износ 
''3.000.000'' замењује се износом ''750.000''. 

 
После економске класификације 512 – 

Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 и нова позиција  219/1 – 
Машине и опрема - наменска средства  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''840.000''. 
 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 - Услуге рекреације и спорта:   
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''63.561.000''замењује се износом: ''94.981.000''. 
 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 

колони Укупно износ: ''3.470.000'' замењује се 
износом ''9.280.000''.  

 
07 – донације од осталих нивоа власти у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''13.000.000''замењује се износом: 
''840.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта и главу 3.08 – 
Јавна установа ''Спортски објекти'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета износ: ''76.561.000'' 
замењује се износом: ''95.821.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.470.000'' замењује се 
износом ''9.280.000'' и у колони Укупно износ 
''80.031.000'' замењује се износом ''105.101.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Средства за 
финансирање пројеката у физичкој култури, 
вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација  481 – 
Средства за финансирање спортских клубова у 
колони Средства из буџета износ: ''59.857.000'' 
замењује се износом: ''62.351.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''500.000'' се брише и у 
колони Укупно износ: ''60.357.000'' замењује се 
износом: ''62.351.000''. 
 

После економске класификације 481 – 
Средства за финансирање спортских клубова  
додаје се нова економска класификација 481 и 
нова позиција 220/1 – Средства за финансирање 
спортских клубова - наменска средства од НИС-
а у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''3.910.000''. 
 
 Извори финансирања Функционална 
класификација 810 – Услуге рекреације и спорта:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''52.857.000'' замењује се износом: ''62.351.000'' 
 
 08 – донације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''3.910.000'' 
 

Укупно за функционалну класификацију 
810, Услуге рекреације и спорта, Средства за 
финансирање пројеката у физичкој култури у 
колони Средства из буџета износ: ''59.857.000'' 
замењује се износом: ''66.261.000'', у колони 
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Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''500.000'' се брише у 
колони Укупно износ: ''60.357.000''замењује се 
износом: ''66.261.000''. 

 
Извори финансирања за функционалну 

класификацију 810 – Услуге рекреације и 
спорта: 

 
01 – приходи из буџета у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''116.418.000'' замењује се износом: 
''157.332.000''. 
 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.970.000'' замењује се 
износом ''9.280.000''.  
  

07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''13.000.000'' замењује се износом: 
''840.000'' 

 
08 – донације од невладиних 

организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''3.910.000'' 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
810 - услуге рекреације и спорта у колони 
Средства из буџета износ: ''136.418.000''замењује 
се износом: ''162.082.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.970.000'' замењује се износом 
''9.280.000'' у колони Укупно износ: 
''140.388.000'' замењује се износом: 
''171.362.000''. 
 

Укупно за физичку културу у колони 
Средства из буџета износ: ''136.418.000' 
'замењује се износом: ''162.082.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.970.000'' замењује се 
износом ''9.280.000'' у колони Укупно износ: 
''140.388.000'' замењује се износом: 
''171.362.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.09 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''190.859.000'' 

замењује се износом: ''192.049.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''469.000''  замењује се 
износом ''503.000'' и у колони Укупно износ: 
''191.328.000'' замењује се износом: 
''192.552.000''. 

 
Економска класификација  412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''34.177.000'' 
замењује се износом: ''34.364.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''84.000''  замењује се 
износом ''90.000'' и у колони Укупно износ: 
''34.261.000'' замењује се износом: ''34.454.000''. 

 
Економска класификација  413 – Накнаде 

у натури у колони Средства из буџета износ: 
''1.195.000'' замењује се износом: ''1.306.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.516.000'' замењује се 
износом: ''1.627.000''. 
 

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''1.448.000''. 
 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''13.490.000''  замењује се износом ''12.293.000'' и 
у колони Укупно износ: ''13.580.000'' замењује се 
износом: ''12.383.000''. 
 

Економска класификација  421– Стални 
трошкови - наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.550.000'' замењује се износом: ''5.638.000''. 
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''4.940.000''  
замењује се износом ''5.579.000''. 

 
Економска класификација  425 – Текуће 

поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''780.000'' замењује се износом: 
''2.138.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''5.020.000''  замењује се износом ''5.220.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.800.000'' замењује се 
износом: ''7.358.000''. 

 
После економске класификације 426 – 

материјал  додаје се нова економска 
класификација 463 и нова позиција 233/1 – 
Трансфери осталим нивоима власти у колони 
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Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно додаје се 
износ: ''3.828.000''. 

 
Економска класификација  512 – Машине 

и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''1.582.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''6.850.000'' 
замењује се износом ''7.850.000'' и у колони 
Укупно износ: ''7.350.000'' замењује се износом: 
''9.432.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 911:  
 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''238.356'' замењује се износом: ''243.132''. 
 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''134.028.000'' замењује се 
износом ''138.538.000''.  
  
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''8.747.000'' замењује се износом: 
''6.835.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.09 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''247.103.000'' 
замењује се износом: ''249.967.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''134.028.000'' замењује 
се износом ''138.538.000'' и у колони Укупно 
износ: ''381.131.000'' замењује се износом: 
''388.505.000''. 
 

Укупно Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''247.103.000'' 
замењује се износом: ''249.967.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''134.028.000'' замењује 
се износом ''138.538.000'' и у колони Укупно 
износ: ''381.131.000'' замењује се износом: 
''388.505.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 –Средства 
за функционисање невладиних организација, 
вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 481 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.120.000'' замењује се 
износом: ''1.500.000''. 

Економска класификација 481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.232.000'' замењује се износом: 
''1.500.000'' и у колони Укупно износ: ''1.382.000'' 
замењује се износом: ''1.650.000''. 

 
После економске класификације 481 – 

Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 481 и нова позиција 
243/1 – Наменска средства од НИС-а  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''440.000''. 
 

Економска класификација 481 – Текуће 
поправке и одржавање – Позориште ''Мадач'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''50.000'' замењује се износом: ''295.000''. 
 

Економска класификација 481 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''382.000'' замењује се 
износом: ''282.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''14.264.000'' замењује се износом: ''15.057.000''. 

 
После извора финансирања 04 - 

сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања 08 - донације од 
невладиних организација и појединаца у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''440.000''. 
   

Укупно - Средства за функционисање 
невладиних организација у колони - Средства из 
буџета  износ: ''14.264.000'' замењује се износом: 
''15.497.000'' и у колони Укупно  износ: 
''14.414.000'', замењује се износом: ''15.647.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Средства 
за финансирање пројеката невладиних 
организација, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 481 – 

Средства за финансирање осталих пројеката 
невладиних организација, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''9.290.000'' 
замењује се износом: ''10.290.000''. 

 
После економске класификације 481 – 

Средства за финансирање осталих пројеката 
невладиних организација додаје се нова 
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економска класификација 481 и нова позиција 
249/1 – Наменска средства од НИС-а у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''1.760.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту: 
 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.590.000'' замењује се износом: ''16.590.000'' 
 

После извора финансирања 01 - приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 08 - 
донације од невладиних организација и 
појединаца у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''1.760.000''. 
   

Укупно Средства за финансирање 
пројеката Невладиних организација, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.590.000'' замењује се износом: ''18.350.000''. 

 
Укупно за функционалну класификацију 

160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, Средства за 
функционисање невладиних организација и 
Средства за финансирање пројеката невладиних 
организација, у колони Средства из буџета  
износ: ''29.854.000''замењује се износом: 
''33.847.000'' и у колони Укупно износ: 
''30.004.000'' замењује се износом: ''33.997.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 320 –Услуге 
противпожарне заштите вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 481 – 
Средства за финансирање противпожарне 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''3.000.000'' .  

 
Извори финансирања за функционалну 

класификацију 320 – Услуге противпожарне 
заштите:   
 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''3.000.000''. 

 
Укупно за функционалну класификацију 

320 – Услуге противпожарне заштите – у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''3.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 500 –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: ''150.000.000'' 
замењује се износом: ''172.200.000'' .  
 

Економска класификација 423 и позиција 
253 – сузбијање зоонозе - Уништавање крпеља у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''500.000'' замењује се износом: ''300.000'' .  

 
Економска класификација 423 – позиција 

253/1 – Средства за стерилизацију паса, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.000'' .  

 
Извори финансирања за функционалну 

класификацију 500 – Заштита животне средине:   
 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''88.109.535'' замењује се износом: ''179.501.000''. 

 
 Укупно за функционалну класификацију 
500 – Заштита животне средине – у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''158.500.000'' замењује се износом: 
''179.501.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 430 –Гориво и 
енергија, вршиће се следеће измене:  
 

После економске класификације 425 – 
Накнада од експлоатација минералних сировина  
додаје се нова економска класификација 511 и 
нова позиција 254/1 – Накнада од експлоатација 
минералних сировина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''30.000.000''. 

 
Извори финансирања за функционалну 

класификацију 430 – Гориво и енергија: 
 
01 – приходи из буџета у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''92.833.644'' замењује се износом: ''122.833.644''. 

 
 Укупно за функционалну класификацију 
430 – Гориво и енергија – Минералне сировине у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''130.000.000'' замењује се износом: 
''160.000.000''. 
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Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 360 – Јавни 
ред и безбедност некласификован на другом 
месту 
 

Средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина, вршиће се следеће 
измене:  
 

Економске класификације 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.650.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000'' .  
 

Економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''25.850.000'' 
замењује се износом: ''25.500.000'. 

 
Економске класификације 511 – Зграде и 

грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.500.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000'. 

 
После економске класификације 511 – 

Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
економска класификација 426 и нова позиција 
255/4 – Материјал у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''500.000''. 
 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 360 – Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту: 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.10  Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 
 

МЗ ''Арадац'' Економска класификација 
421 – Стални трошкови у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''400.000''.  

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање – Средства из буџета 01 
износ: ''533.000'' замењује се износом: ''433.000'' 
и у колони Средства из буџета 04 и осталих 
извора 13 и остало  износ: ''2.100.000'' замењује 
се износом ''100.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.633.000'' замењује се износом: ''533.000''. 

 
После Економске класификације 425 

додаје се нова Економска класификација 425 – и 
нова позиција 259/1  Наменска средства у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
додаје се износ: ''2.000.000'' .  

Укупно МЗ ''Арадац''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''1.623.000'' замењује се 
износом: ''3.623.000'' и у колони Средства из 
буџета 04 и осталих извора 13 и остало  износ: 
''2.200.000'' замењује се износом ''200.000'' 

 
МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска 

класификација 421 – Стални трошкови – у 
колони Средства из буџета 01 износ: ''240.000'' 
замењује се износом: ''280.000'' и у колони 
Укупно износ: ''540.000'' замењује се износом: 
''580.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''292.000'' замењује се износом: 
''252.000'' Средства из буџета 04 и осталих 
извора 13 и остало  износ: ''14.712.000'' замењује 
се износом ''712.000'' и у колони Укупно износ: 
''15.004.000'' замењује се износом: ''964.000''. 

 
Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац''  у  

колони Средства из буџета 04 и осталих извора 
13 и остало износ: ''20.384.000'' замењује се 
износом: ''6.384.000'' у колони Укупно износ: 
''21.867.000'' замењује се износом: ''7.867.000''. 
 

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 421  – Стални трошкови у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''300.000'' замењује 
се износом: ''365.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало ''0'' замењује се износом: ''100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''465.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору  у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''335.000'' замењује се 
износом: ''235.000''. 

 
Економска класификације 423  – Услуге 

по уговору - самодопринос у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''800.000''. 

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање -  у колони Средства из 
буџета 01 – износ: ''215.000'' замењује се 
износом: ''180.000'' и у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''11.025.000'' замењује се износом: 
''25.000'' и у  колони Укупно износ: ''11.240.000'' 
замењује се износом ''205.000''.  

 
Економска класификација 425 - Текуће 

поправке и одржавање  - самодопринос - у 
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колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''700.000''.  
 

После Економске класификације 425 
додаје се нова Економска класификација 425 – и 
нова позиција 274/1  Наменска средства у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
додаје се износ: ''2.000.000'' .  

 
Економска класификација 426 – 

Материјал -  у колони Средства из буџета 01 – 
износ: ''130.000'' замењује се износом: ''100.000'' 
и у  колони Укупно износ: ''260.000'' замењује се 
износом ''230.000''.  

 
После Економске класификације 482 

додаје се нова Економска класификација 512 – и 
нова позиција 277/2  Машине и опрема у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно додаје 
се износ: ''59.000''.  
 

Укупно МЗ ''Б. Блато''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''4.328.000'' 
замењује се износом: ''6.387.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''11.600.000'' замењује 
се износом: ''600.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''15.928.000'' 

замењује се износом: ''6.987.000'' 
 
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 
421 – Стални трошкови - самодопринос  у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало и у колони Укупно 
износ: ''500.000' замењује се износом: ''700.000''. 
 

Економска класификација 423  – Услуге 
по уговору самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''265.000'' 
замењује се износом: ''375.000''.  

 
 Економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге - самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''40.000''.  

 
После Економске класификације 424 

додаје се нова Економска класификација 424 – и 
нова позиција 283/1 Спезијализоване услуге у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
додаје се износ: ''50.000''.  

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање – у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''341.000'' 

замењује се износом: ''1.003.000'' и у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''15.030.000'' замењује 
се износом: ''30.000''  и у колони Укупно износ 
''15.371.000'' замењује се износом: ''1.033.000'' 

 
После Економске класификације 425 

додаје се нова Економска класификација 425 – и 
нова позиција 284/1 Наменска средства у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно додаје 
се износ: ''2.000.000''.  

 
После Економске класификације 425 

додаје се нова Економска класификација 425 и 
нова позиција 284/2 Текуће поправке и 
одржавање - самодопринос у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''.  

 
После Економске класификације 426 

додаје се нова Економска класификација 426 и 
нова позиција 285/1 Материјал - самодопринос у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
додаје се износ: ''200.000''.  

 
Економска класификација 482 Порези, 

обавезне таксе и казне – Самодопринос – се 
брише. 

Економска класификацијом 511 – Зграде 
и грађевински објекти – самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''1.425.000'' замењује се износом: 
''1.526.000''. 

 
Економска класификацијом 511 – Зграде 

и грађевински објекти, у колони Средства 04 и 
осталих извора 13 и остало и у колони Укупно 
износ: '' 151.055.000'' замењује се износом: 
''1.055.000''. 
 

 После Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти - самодопринос – 
додаје се нова Економска класификација 511 и 
нова позиција 287/2  Наменска средства у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''1.600.000''.  
 

После Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти - самодопринос – 
додаје се нова Економска класификација 512 и 
нова позиција 287/3  Машине и опрема - 
самодопринос у колони Средства из буџета 01 и 
у колони Укупно износ: ''500.000''.  
 

Укупно МЗ ''Ботош''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''3.813.000'' замењује се 
износом: ''9.376.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
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остало износ: '' 166.687.000'' замењује се 
износом: ''1.687.000'' и у колони Укупно износ 
''170.500.000'' замењује се износом : ''11.063.000''. 

 
 МЗ ''Елемир'' Економска класификација 

421  – Стални трошкови ,  у колони Средства из 
буџета 01 , износ ''0'' замењује се износом 
''100.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''5.500.000'' замењује се износом: ''1.400.000'' и у 
колони Укупно ''5.500.000'' замењује се износом: 
''1.500.000''. 
 

 Економска класификација 421  – Стални 
трошкови - самодопринос  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 
 

Економска класификација 422  – 
Трошкови путовања - самодопринос  у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''10.000'' замењује се износом: ''5.000''. 
 

Економска класификација 423  – Услуге 
по уговору у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''200.000''. 

 
Економска класификација 423  – Услуге 

по уговору - самодопринос  у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''450.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 
 

Економска класификација 424  – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно износ: ''1.200.000'' замењује 
се износом: ''70.000''. 
 

Економска класификација 424  – 
Специјализоване услуге - самодопринос  у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''1.700.000'' замењује се износом: 
''1.750.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање – у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''6.600.000'' замењује се износом ''600.000'' 
и у колони Укупно износ: ''7.182.000'' замењује 
се износом ''1.182.000''.  
 

Економска класификација 426 –
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''1.290.000'' замењује се износом ''190.000'' и у 

колони Укупно износ: ''1.490.000'' замењује се 
износом ''390.000''.  

 
Економска класификација 426 – 

Материјал Самодопринос  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно ''50.000'' замењује 
се износом: ''100.000''. 
 

Економска класификација 481  - 
Дотације невладиним организацијама,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно износ: 
''3.135.000'' замењује се износом ''410.000''. 

 
 Економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама – 
самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује 
се износом: ''5.172.000''.  

 
Економска класификације 482 –Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно износ: ''125.000'' и замењује 
се износом ''150.000''. 

 
Економска класификације 482 – Порези, 

обавезне таксе и казне - самодопринос  у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''10.000'' замењује се износом: ''5.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''41.000.000'' и 
замењује се износом ''900.000''. 
 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''222.000'' замењује се износом: ''5.000''. 
 

Економска класификација 512 - Машине 
и опрема – самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01: ''0'' замењује се износом: ''70.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''750.000'' 
замењује се износом ''440.000'' и у  колони 
Укупно износ: : ''750.000'' замењује се износом 
''510.000''. 

 
Економска класификација 512– Машине 

и опрема - самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''5.000''. 
 

Укупно МЗ ''Елемир''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''12.962.000'' замењује се 
износом: ''13.132.000'' у колони Средства из 
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сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''60.100.000'' замењује се износом: 
''4.460.000'' и у колони Укупно износ: 
''73.062.000''замењује се износом: '''17.592.000''. 
 
 МЗ ''Ечка'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''680.000'' замењује се износом: ''103.000'' и у  
колони Укупно износ: ''1.120.000'' замењује се 
износом ''543.000''.  
 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) – 
самодопринос – у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''789.000'' замењује се 
износом: ''1.128.000''. 

 
Економска класификација 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца – у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''121.000'' 
замењује се износом: ''19.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом 
''98.000''.  

 
Економска класификација 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца – 
самодопринос – у колони у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно ''141.000'' замењује 
се износом: ''202.000''. 
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – у колони Средства из буџета 01 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''600.000'' 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''200.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''650.000'' замењује се износом 
''800.000''.  
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''250.000''.  

 
После Економске класификације 421 – 

Стални трошкови – самодопринос, додаје се 
нова Економска класификација 423  и позиција 
310/1 – Услуге по уговору,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору – самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''530.000'' 
замењује се износом: ''630.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' и замењује 
се износом ''2.720.000''. 

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање – у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''382.000'' замењује се износом: 
''82.000'' и у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''367.000'' замењује се износом: ''777.000'' и у  
колони Укупно износ: ''749.000'' замењује се 
износом ''859.000''.  

 
Економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама - самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''50.000''.  

 
После Економске класификације 482 – 

Порези, обавезне таксе и казне – самодопринос, 
додаје се нова Економска класификација 513  и 
позиција 317/2 – Остале некретнине и опрема, у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у колони Укупно 
износ: ''50.000''. 
 
 Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема -самодопринос у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''200.000'' се брише. 
 

Укупно МЗ ''Ечка''  у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''4.468.000'' замењује се износом: 
''4.469.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''8.869.000'' 

замењује се износом: ''8.870.000''. 
 

МЗ ''Јанков Мост'' – После  економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос - додаје се нова 
Економска класификација 425  и позиција 323/1 
– Наменска средства, у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''2.000.000''.  
 

Укупно МЗ ''Јанков Мост''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.848.000'' 
замењује се износом: ''3.848.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''6.848.000'' 

замењује се износом: ''8.848.000'' 
 

МЗ ''Клек'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
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(зараде) – самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''360.000'' 
замењује се износом: ''420.000''.  
 

Економска класификација 412 – 
Социјални самодоприноси на терет послодавца – 
самодопринос - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''65.000'' замењује се 
износом: ''76.000''.  

 
Економска класификација 421 – Стални 

трошкови  – самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''370.000'' 
замењује се износом: ''570.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање, у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''10.000.000'' се брише и у колони 
Укупно износ: ''10.347.000''замењује се износом: 
''347.000''.  
 

После Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – самодопринос, 
додаје се нова Економска класификација 513  и 
позиција 339/1 – Остале некретнине и опрема – 
наменска средства, у колони Средства из буџета 
01 и у колони Укупно износ: ''3.831.000''. 
 

После Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – самодопринос, 
додаје се нова Економска класификација 511  и 
позиција 339/2 – Зграде и грађевински објекти, у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''2.000.000''. 
 

Укупно МЗ ''Клек''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''9.655.000'' замењује се 
износом: ''16.457.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''10.000.000'' се брише. 

 
У колони Укупно износ: ''19.655.000'' 

замењује се износом: ''16.457.000'' 
 
 МЗ ''Книћанин'' – Економска 
класификација 421 – Стални трошкови  – 
самодопринос - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 
 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору  – Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање – самодопринос – у 

колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''600.000''. 

 
Економска класификација 426 –

Материјал – самодопринос – у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

 
После Економске класификације 511 – 

Зграде и грађевински објекти, додаје се нова 
Економска класификација 512  и позиција 352/2 
– Машине и опрема, у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''221.000''. 
 

После Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти, додаје се нова 
Економска класификација 513  и позиција 352/3 
– Машине и опрема – наменска средства, у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''3.700.000''. 
 

Укупно МЗ ''Книћанин''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''2.368.000'' 
замењује се износом: ''6.889.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''9.742.000'' 

замењује се износом: ''14.263.000'' 
 

МЗ ''Лазарево'' – Економска 
класификација 421 – Стални трошкови, у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''370.000'' замењује се износом: ''320.000''. 
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – самодопринос – у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''800.000''. 

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору – у колони Средства из буџета 01: ''0'' 
замењује се износом: ''150.000'' и у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''500.000'' и у  колони Укупно износ: 
''700.000'' замењује се износом ''650.000''.  
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору – самодопринос – у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''700.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање, у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: '' 19.100.000'' замењује се износом 
''7.100.000'' и у колони Укупно износ: 
''19.530.000'' замењује се износом: ''7.530.000''. 
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Економска класификација 426 – 
Материјал - самодопринос – у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''600.000''. 
 

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства 
из буџета 01: ''0'' замењује се износом: ''50.000''  и 
у  колони Укупно износ: ''220.000'' замењује се 
износом ''270.000''.  
 

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''1.800.000'' замењује се износом: 
''1.200.000''. 

 
После Економске класификације 481 – 

Дотације невладиним организацијама – 
самодопринос, додаје се нова Економска 
класификација 482  и позиција 364/2 – Порези 
обавезне таксе и казне, у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''50.000''. 

 
После Економске класификације 481 – 

Дотације невладиним организацијама – 
самодопринос, додаје се нова Економска 
класификација 485  и позиција 364/3 – Накнада 
штете за повреде или штету нанете од стране 
државних органа, у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''200.000''. 

 
Економска класификација 511– Зграде и 

грађевински објекти, у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''13.085.000'' 
замењује се износом: ''1.085.000''. 
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема – самодопринос, у колони Средства из 
буџета 01 и у  колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом ''150.000''.  
 

После Економске класификације 512 – 
Машине и опрема – самодопринос, додаје се 
нова Економска класификација 513  и позиција 
366/1 – Машине и опрема – наменска средства, у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''2.600.000''. 
 

Укупно МЗ ''Лазарево''  У колони 
Средства из буџета 01 износ: ''8.238.000'' 
замењује се износом: ''11.038.000'' у колони 
Средства из споствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: '' 34.640.000'' замењује 
се износом ''10.640.000'. 

У колони Укупно износ: ''42.878.000'' 
замењује се износом: '''21.678.000'' 
 

МЗ ''Лукићево'' - Економска 
класификација 421 – Стални трошкови – 
самодопринос – у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''669.000'' замењује се 
износом: ''769.000''. 

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору, у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ и у 
колони Укупно износ ''5.000.000'' се брише. 

 
Економска класификација 423  - Услуге 

по уговору - самодопринос, у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''990.000'' 
замењује се износом: ''1.440.000''. 

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање, у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''74.000'' замењује се износом: 
''810.000'' у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''16.140.000'' замењује се износом ''1.140.000'' и у  
колони Укупно износ: ''16.214.000'' замењује се 
износом ''1.950.000''.  

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање - самодопринос,  у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''825.000'' замењује се износом: 
''1.025.000''. 

 
После Економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање - самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 425  и 
позиција 379/1 – Наменска средства -  у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''2.000.000''. 

 
Економска класификација 426 – 

Материјал - самодопринос,  у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''227.000'' 
замењује се износом: ''427.000''. 

 
После Економске класификације 426 – 

Материјал - самодопринос - додаје се нова 
Економска класификација 441  и позиција 381/1 
– Отплата домаћих камата -  у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''370.000''. 
 

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета - самодопринос,  
у колони Средства из буџета 01 и у колони 
Укупно износ: ''312.000'' замењује се износом: 
''262.000''. 
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Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – самодопринос у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''1.180.000'' замењује се износом: 
''980.000''. 

 
Економска класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти, у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ ''8.000.000'' се 
брише  

 
После Економске класификације 512 – 

Машине и опрема - самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 483 и позиција 
383/3 – Новчане казна и пенали по решењу 
судова - у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ: ''210.000''. 

 
Укупно МЗ ''Лукићево'' у колони 

Средства из буџета 01 износ: ''5.809.000'' 
замењује се износом: ''9.825.000'' у колони 
Средства из споствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: '' 29.140.000'' замењује 
се износом ''1.140.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''34.949.000'' 

замењује се износом: ''10.965.000'' 
 

МЗ ''Меленци'' – Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање, у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''15.000.000'' се брише, у колони Укупно износ: 
''15.819.000'' замењује се износом ''819.000''. 

 
После Економска класификација 425 – 

Текуће поправке и одржавање  додаје се нова 
Економска класификација 425  и позиција 387/1 
– Наменска средства -  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''2.000.000''. 
 

Укупно МЗ ''Меленци'' Средства из 
буџета 01 износ: ''2.135.000'' замењује се 
износом: ''4.135.000'' у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''79.800.000'' замењује се износом 
''64.800.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''81.935.000'' 

замењује се износом: ''68.935.000'' 
 

МЗ ''Михајлово'' –  Економска 
класификација 512 – Машине и опрема у колони 
Средства из буџета 01: ''0'' замењује се износом: 
''57.000'' и у  колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом ''107.000''.  
 

Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.296.000'' 
замењује се износом: ''1.353.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''8.559.000'' 

замењује се износом: ''8.616.000'' 
 

МЗ ''Орловат'' – Економска 
класификација  421 – Стални трошкови у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''180.000'' замењује се износом: ''280.000''. 
 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''25.000'' и замењује се 
износом ''40.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''250.000'' и у  
колони Укупно износ: ''165.000'' замењује се 
износом ''265.000''.  
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета 01: ''0'' замењује се износом: ''100.000''  и 
у  колони Укупно износ: ''60.000'' замењује се 
износом ''160.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање – у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''272.000'' замењује се износом: 
''222.000'' и у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''1.739.000'' замењује се износом: ''1.854.000'' и у  
колони Укупно износ: ''2.011.000'' замењује се 
износом ''2.076.000''. 
 

Економска класификација  426 – 
Материјал – у колони Средства из буџета 01 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000''  и 
у  колони Укупно износ: ''180.000'' замењује се 
износом ''130.000''.  
 

Економска класификација  481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно износ: 
''130.000'' замењује се износом ''330.000''.  

 
Економска класификација 482 – Порезе, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се 
износом ''30.000''.  
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После Економске класификације 482 – 
Порезе, обавезне таксе и казне додаје се нова 
Економска класификација 512  и позиција 398/3 
– Машине и опрема  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''114.000''. 
 

Укупно МЗ ''Орловат'' у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.051.000'' 
замењује се износом: ''1.265.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''2.349.000'' замењује се 
износом: ''2.789.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''3.400.000'' 

замењује се износом: ''4.054.000''. 
 

МЗ ''Перлез'' Економска класификација 
411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – самодопринос - Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''419.000'' замењује се 
износом: ''733.000''. 

 
Економска класификација 412 - 

Социјални доприноси на терет послодавца - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''138.000'' 
замењује се износом: ''113.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''213.000'' замењује се износом 
''188.000''.  

 
Економска класификација  412 - 

Социјални доприноси на терет послодавца – 
самодопринос у колони Средства из буџета 01  и 
у колони Укупно износ: ''75.000'' замењује се 
износом: ''161.000''. 

 
Економска класификација  421 – Стални 

трошкови  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно износ: ''78.000'' и замењује се износом 
''102.000''. 

 
Економска класификација  421 – Стални 

трошкови  - самодопринос у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''530.000'' 
замењује се износом: ''551.000''. 

 
Економска класификација  423 – Услуге 

по уговору  - самодопринос у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''669.000''. 

 
Економска класификација  424 – 

Специјализоване услуге  - самодопринос у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''160.000''. 

 

После Економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге  додаје се нова 
Економска класификација 424  и позиција 405/1 
– Наменска средства  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''100.000''. 

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање, у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''10.100.000'' замењује се износом 
''100.000'' и у  колони Укупно износ: ''10.685.000'' 
замењује се износом ''685.000''.  

 
Економска класификација 481 - Дотације 

невладиним организација - самодопринос у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''700.000'' замењује се износом: 
''500.000''. 

 
Економска класификација 511 – Зграде и 

грађевинкси објекти, у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно износ: ''5.100.000'' 
замењује се износом ''100.000''.  
 

Укупно МЗ ''Перлез'' у колони Средства 
из буџета 01 износ: ''5.280.000'' замењује се 
износом: ''5.580.000'' и у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''16.445.000'' замењује се износом: 
''1.444.000''. 
 

У колони Укупно износ: ''21.725.000'' 
замењује се износом: ''7.024.000'' 
 

МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''750.000'' замењује се износом: ''840.000''.  
 

Економска класификација 412 - 
Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''151.000''.  
 

Економска класификација 421 - Стални 
трошкови - самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''550.000''.  

 
Економска класификација 423 - Услуге 

по уговору - самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''500.000''.  
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После Економске класификације 423 - 
Услуге по уговору - самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 424  и позиција 
417/1 – Специјализоване услуге  у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''5.000.000''. 

 
Економска класификација 424 - 

Специјализоване услуге - самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''350.000'' замењује се износом: ''260.000''.  
 

Економска класификација 425 - Текуће 
поправке и одржавање – самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''700.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''.  
 

После Економске класификације 425 - 
Текуће поправке и одржавање – самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 425  и 
позиција 420/1 – Текуће поправке и одржавање у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''2.000.000''. 

 
Економска класификација 426 - 

Материјал - самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''450.000''.  
 

Економска класификација 481 - Дотације 
невладиним организацијама - самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''450.000''.  

 
После Економске класификације 511 – 

Зграде и грађевински објекти – самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 511 и 
позиција 424/1 – Наменска средства у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''2.000.000''. 
 

Укупно МЗ ''Стајићево''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''4.859.000'' 
замењује се износом: ''9.760.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''5.300.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''5.159.000'' 

замењује се износом: ''15.060.000'' 
 

МЗ ''Тараш'' – Економска класификација 
411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета 01 и у 

колони Укупно износ: ''440.000'' замењује се 
износом: ''450.000''.  

 
Економска класификација 411 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''79.000'' замењује се износом: 
''81.000''.  

 
После Економске класификације 423 – 

Услуге по уговору – самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 423  и позиција 
428/2 – Услуге по уговору у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''575.000''. 

 
Укупно МЗ ''Тараш'' у колони Средства 

из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''1.288.000'' замењује се износом: ''1.875.000''. 
 

МЗ ''Томашевац'' – Економска 
класификација 421 - Стални трошкови  - 
самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''240.000'' замењује се 
износом: ''310.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''330.000'' 
замењује се износом: ''260.000''.  
 

После Економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
Економска класификација 425  и позиција 436/1 
– Наменска средства у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''2.500.000''. 
 

После Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
Економска класификација 511  и позиција 437/2 
– Зграде и грађевински објекти – наменска 
средства у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ: ''2.000.000''. 
 

Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.268.000'' 
замењује се износом: ''5.768.000''. 
 

У колони Укупно износ: ''13.972.000'' 
замењује се износом: ''18.472.000''. 
 
 МЗ ''Фаркаждин'' - После Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова  Економска 
класификација 425  и позиција 442/1 –Наменска 
средства Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. 
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Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.275.000'' 
замењује се износом: ''3.275.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''1.415.000'' 

замењује се износом: ''3.415.000'' 
 
МЗ ''Чента'' - После Економске 

класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова Економска 
класификација 425  и позиција 449/1 – Наменска 
средства  у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ: ''2.500.000''. 

МЗ ''Чента'' - После Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти додаје се нова Економска класификација 
511  и позиција 450/3 – Капитално одржавање 
водовода  у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ: ''5.400.000''. 
 

Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''2.035.000'' замењује се 
износом: ''9.935.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''10.472.000'' 

замењује се износом: '''18.372.000'' 
 

МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
421 - Стални трошкови – самодопринос у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''280.000'' замењује се износом: ''300.000''.  
 

После Економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
Економска класификација 424 и позиција 456/2 – 
Специјализоване услуге – самодопринос у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''50.000''. 

 
Економска класификација 425 - Текуће 

поправке и одржавање - самодопринос у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''547.000'' замењује се износом: ''497.000''.  
 

После Економске класификације 425 - 
Текуће поправке и одржавање - самодопринос 
додаје се нова Економска класификација 425 и 
позиција 458/1 – Наменска средства у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''2.000.000''. 

 
Економска класификација 426 - 

Материјал – самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. 
 

Укупно МЗ ''Златица'' у колони Средства 
из буџета 01 износ: ''2.157.000'' замењује се 
износом: ''4.277.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''2.542.000'' 

замењује се износом: ''4.662.000''. 
 

МЗ ''Граднулица'' – Економска 
класификација 425 - Текуће поправке и 
одржавање  - Самодопринос у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''832.000'' 
замењује се износом: ''952.000''.  

 
Укупно МЗ ''Граднулица'' у колони 

Средства из буџета 01 износ: ''1.913.000'' 
замењује се износом: ''2.033.000''. 

  
У колони Укупно износ: ''53.915.000'' 

замењује се износом: ''54.035.000''. 
 

МЗ ''Зелено поље'' –  После Економске 
класификације 426 – Материјал додаје се нова 
Економска класификација 425 и позиција 483/2 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
01 и у колони Укупно износ: ''2.000.000''. 
 

Укупно МЗ ''Зелено поље''  У колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.526.000'' 
замењује се износом: ''3.526.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''2.556.000'' 

замењује се износом: ''4.556.000''. 
 

МЗ ''Вељко Влаховић'' - Економске 
класификације 424 - Специјализоване услуге – у  
колони Средства из буџета 01 износ: ''0'' 
замењује се износом: ''250.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.650.000'' замењује се износом: 
''1.900.000''. 
 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – самодопринос  у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''7.150.000'' замењује се износом: ''7.347.000''. 
 

Укупно МЗ ''Вељко Влаховић'' у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''8.729.000'' 
замењује се износом: ''9.176.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''17.730.000'' 

замењује се износом: ''18.177.000''. 
 

МЗ ''Доситеј Обрадовић'' - Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – самодопринос у  колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''4.700.000'' замењује се износом: ''5.482.000''. 
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Укупно МЗ ''Доситеј Обрадовић'' у 
колони Средства из буџета 01 износ: ''7.595.000'' 
замењује се износом: ''8.377.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''29.958.000'' 

замењује се износом: ''30.740.000''. 
 

МЗ ''Сава Ковачевић'' – После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови - додаје 
се нова Економска класификација 421 и позиција 
502/6 – Стални трошкови – самодопринос у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''40.000''. 

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору у  колони Средства из буџета 01 
износ: ''0'' замењује се износом: ''30.000'' и у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''105.000'' 
замењује се износом: ''103.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''105.000'' замењује се износом 
''133.000''.  

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору – самодопринос у  колони Средства 
из буџета 01 и у  колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом ''27.000''.  

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање – самодопринос у  колони 
Средства из буџета 01 и у  колони Укупно износ: 
''106.000'' замењује се износом ''50.000''.  
 

Економска класификација 426 – 
Материјал - самодопринос у  колони Средства из 
буџета 01 износ: ''0'' замењује се износом: 
''10.000'' и у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''0'' и у  колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом 
''10.000''.  
 

После Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 503/3 – 
Материјал у колони Средства из буџета 01 
износ: ''20.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''100.000'' и у колони Укупно износ: 
''120.000''. 

 
После Економске класификације 511 - 

Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
Економска класификација 485 и позиција 503/4 – 
Накнада штете за повреде или штету нанете од 
стране државних органа – самодопринос у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''48.000''. 

После Економске класификације 511 - 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
Економска класификација 511 и позиција 503/5 – 
Зграде и грађевински објекти – самодопринос у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ: ''32.000''. 
 

Укупно МЗ ''Сава Ковачевић''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''933.000'' замењује 
се износом: ''984.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.131.000'' замењује се износом: 
''3.129.000'' 

 
У колони Укупно износ: ''4.064.000'' 

замењује се износом: ''4.113.000'' 
 

МЗ ''Жарко Зрењанин'' – Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти у  колони у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно износ: ''4.800.000'' замењује 
се износом ''7.800.000''.  
 

После Економске класификације 511 - 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
Економска класификација 425и позиција 509/6 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
01 и у колони Укупно износ: ''2.000.000''. 
 

Укупно МЗ ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''951.000'' замењује 
се износом: ''2.951.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.327.000'' замењује се износом: 
''9.327.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''7.278.000'' 

замењује се износом: ''12.278.000'' 
 

МЗ ''Центар'' – Економска класификација 
421 – Стални трошкови у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''1.153.000'' замењује се износом: 
''1.173.000'' и у колони Укупно износ: ''1.333.000'' 
замењује се износом ''1.353.000''.  
 

Укупно МЗ ''Центар''  У колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.914.000'' замењује се износом: 
''1.934.000'' 

 
У колони Укупно износ: ''2.860.000'' 

замењује се износом: ''2.880.000'' 
 

МЗ ''Соња Маринковић'' – После 
Економске класификације 426 – Материјал 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
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позиција 518/4 – Дотације невладиним 
организацијама Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно износ: ''50.000''. 
 

Укупно МЗ ''Соња Маринковић'' У 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''3.562.000'' 
замењује се износом: ''3.612.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''4.521.000'' 

замењује се износом: ''4.571.000'' 
 

МЗ ''Берберско - Болница'' - Економска 
класификација 421 – Стални трошкови - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''23.000'' 
замењује се износом: ''120.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''263.000'' замењује се износом 
''360.000''. 

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно износ: ''42.000'' замењује се износом 
''14.000''.  

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно износ: ''10.000'' замењује се 
износом ''4.000''.  
 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''8.000'' се брише. 

 
После Економске класификације 481 – 

Дотације невладиним организацијама додаје се 
нова Економска класификација 482 и позиција 
521/5 – Порезе, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''42.000''. 
 

Укупно МЗ ''Берберско – Болница''  У 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''875.000'' 
замењује се износом: ''972.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''1.599.000'' 

замењује се износом: ''1.696.000'' 
 
МЗ ''Мала Америка'' – Економске 

класификације 421 – Стални трошкови – у 
колони Средства из буџета 01 износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''100.000'' и у колони 

Укупно износ: ''850.000'' замењује се износом: 
''750.000''. 

 
После Економске класификације 421 – 

Стални трошкови додаје се нова Економска 
класификација 426 и позиција 524/1 – Материјал 
у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''20.000''. 
 

Укупно МЗ ''Мала Америка''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.232.000'' 
замењује се износом: ''1.152.000''. 

 
У колони Укупно износ: ''1.882.000'' 

замењује се износом: ''1.802.000'' 
 

После Економске класификације 425 – 
Средства за развој месних заједница додаје се 
нова Економска класификација 426 и позиција 
526/1 – Материјал у колони Средства из буџета 
01  и у колони Укупно износ: ''262.000''. 
 

После Економске класификације 425 – 
Средства за развој месних заједница додаје се 
нова Економска класификација 481 и позиција 
526/2 – Дотације невладиним организацијама у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''2.092.000''. 
 

После Економске класификације 425 – 
Средства за развој месних заједница додаје се 
нова Економска класификација 511 и позиција 
526/3 – Зграде и грађевински објекти у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''51.000''. 
 

После Економске класификације 425 – 
Средства за развој месних заједница додаје се 
нова Економска класификација 512 и позиција 
526/4 – Машине и опрема у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''702.000''. 
 

Економска класификација 423 – Средства 
за развој месних заједница – одржавање 
комуналне хигијене у  колони Средства из 
буџета 01 и у  колони Укупно износ: ''6.200.000'' 
замењује се износом ''4.456.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 160:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.660.001'' замењује се износом: ''149.954.001'' 
 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у колони 
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Укупно износ: ''589.002.000'' замењује се 
износом: ''257.967.000''  
 

07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''18.332.000'' замењује се износом: 
''50.231.000'' 
 

Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 160- Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту и Главу 
3.10 - Месне заједнице'' у колони Средства из 
буџета износ: ''161.876.000'' замењује се износом: 
''223.069.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: 
''589.002.000'' замењује се износом ''257.967.000'' 
и у колони Укупно износ: ''750.878.000'' замењује 
се износом: ''481.036.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице Глава 3.11 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''420.000'' и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''620.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.750.000'' замењује 
се износом: ''1.600.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.200.000''  замењује се износом 
''900.000'' и у колони Укупно износ: ''3.9500.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''. 

 
Економска класификација 415 – Накнаде 

трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''800.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.800.000''. 

 
Економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''1.525.000'' замењује 
се износом: ''2.000.000'' и у колони Укупно 
износ: ''1.725.000'' замењује се износом: 
''2.200.000''. 
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''24.780.000'' замењује се износом: ''24.440.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 

осталих извора 13 и остало износ: ''5.120.000''  
замењује се износом ''4.990.000'' и у колони 
Укупно износ: ''29.900.000'' замењује се износом: 
''29.430.000''. 
 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''200.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''400.000''  замењује се износом ''300.000'' и у 
колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''500.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''9.230.000'' замењује се износом: ''7.350.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''6.500.000''  
замењује се износом ''4.821.000'' и у колони 
Укупно износ: ''15.730.000'' замењује се износом: 
''12.171.000''. 
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''35.425.000'' замењује се износом: 
''18.240.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''26.900.000''  замењује се износом ''946.000'' и у 
колони Укупно износ: ''62.325.000'' замењује се 
износом: ''19.186.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''301.466.000'' замењује се износом: 
''238.800.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''412.600.000''  замењује се износом ''51.540.000'' 
и у колони Укупно износ: ''714.066.000'' замењује 
се износом: ''290.340.000''. 
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''7.200.000'' замењује се износом: ''5..570.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.580.000'' 
замењује се износом ''2.740.000'' и у колони 
Укупно износ: ''9.780.000'' замењује се износом: 
''8.310.000''. 

 
Економска класификација 451 – 

Субвенције јавним нефинанскијским 
предузећима у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''12.000.000'. 

 
Економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама у колони Средства 
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из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''100.000'' замењује се износом 
''200.000'' и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

 
Економска класификација 482 – Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''15.000.000'' замењује се износом: 
''6.400.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''6.100.000''  замењује се износом ''3.801.000'' и у 
колони Укупно износ: ''21.100.000'' замењује се 
износом: ''10.201.000''. 

 
Економска класификација 483 – Новчане 

казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ: ''6.800.000'' 
замењује се износом: ''1.710.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''700.000''  замењује се 
износом ''110.000'' и у колони Укупно износ: 
''7.500.000'' замењује се износом: ''1.820.000''. 
 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''438.689.000'' замењује се износом 
''170.940.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.894.300.000'' замењује се износом ''83.923.000'' 
и у колони Укупно износ: ''3.332.989.000'' 
замењује се износом: ''254.863.000''.  
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ 
''3.410.000'' замењује се износом ''800.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.790.000''  
замењује се износом ''1.200.000'' и у колони 
Укупно износ: ''6.200.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''.  

 
После економске класификације 541 – 

Земљиште додаје се нова економска 
класификација 511 и нова позиција 547/1 – 
Наменска средства од АПВ за уређење и 
опремање за спорт и рекреацију на отвореном у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''3.000.000''. 

 
После економске класификације 541 – 

Земљиште додаје се нова економска 
класификација 511 и нова позиција 547/2 – 
Наменска средства од АПВ за појачано 
одржавање коловоза у Тамишкој улици у Ченти 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''2.500.000''. 

 
 Извори финансирања за функцију 620:  

 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''856.775.000''замењује се износом: ''581.570.000''.  
 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.361.690.000'' замењује 
се износом: ''156.871.000''. 

 
07 – донације од осталих нивоа власти  у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 

 
После  извора финансирања 07 – 

донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 15 – неутрошена средства 
донација из предходних година у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.500.000'' 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 - Развој заједнице и Главу 3.11 ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'', у колони Средства из буџета износ: 
''956.775.000'' замењује  се износом ''587.070.000'' 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: 
''3.361.690.000'' замењује се износом 
''156.871.000'' и у колони Укупно износ: 
''4.318.465.000'' замењује се износом: 
''743.941.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, Глава 3.11  ЈКП ''Водовод и 
канализација'',  вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 451 – Текуће 
субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''43.000.000'' замењује се 
износом: ''34.000.000''. 

 
Економска класификација 451 – 

Капиталне субвенције у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''82.915.000'' 
замењује се износом: ''52.000.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 630:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''125.915.000''замењује се износом: ''86.000.000''.  
 

Укупно за функционалну класификацију 
630 - Водоснабдевање, Глава 3.11  ЈКП ''Водовод 
и канализација'' у колони Средства из буџета и у 
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колони Укупно износ: ''125.915.000'' замењује се 
износом: ''86.000.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.11 ЈКП 
'' Чистоћа и зеленило'',  вршиће се следеће 
измене:  

 
Економска класификација 451 – 

Одржавање јавно прометних површина у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''54.879.000'' замењује се износом: ''43.200.000''. 
 

Економска класификација 451 – 
Одржавање јавних зелених површина у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''25.918.000'' замењује се износом: ''19.000.000''. 
 

Економска класификација 451 – 
Одржавање гробаља у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''8.571.000'' 
замењује се износом: ''7.620.000''. 
 

Економска класификација 451 – Зимска 
служба у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''6.223.000'' замењује се износом: 
''11.020.000''. 
 

Економска класификација 451 – 
Инвестиције  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.999.000'' замењује се 
износом: ''8.750.000 ''. 
 

Економска класификација 451 – 
Средства за функционисање прихватилишта за 
псе и мачке у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''11.410.000'' замењује се 
износом: ''10.410.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 510:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''118.000.000'' замењује се износом: 
''100.000.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.12 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''55.114.000'' замењује се износом: ''55.983.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприности на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.866.000'' замењује се износом: 
''10.021.000''. 

 
Економска класификација 413 – Накнаде 

у натури у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''300.000''  замењује се 
износом ''220.000''. 

 
Економска класификација 414 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''1.280.000''  замењује се износом ''1.040.000''. 

 
Економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''360.000'' замењује се износом: ''500.000''. 

 
Економска класификација 421 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''5.750.000'' замењује се износом: ''5.850.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''200.000''  
замењује се износом ''500.000'' и у колони 
Укупно износ: ''5.950.000'' замењује се износом: 
''6.350.000''. 
 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''600.000''  
замењује се износом ''450.000''. 

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''5.420.000'' замењује се износом: ''6.145.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.850.000'' 
замењује се износом ''2.160.000'' и у колони 
Укупно износ: ''7.270.000'' замењује се износом: 
''8.305.000''. 

 
Економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''550.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''150.000'' замењује се износом ''250.000'' и у 
колони Укупно износ: ''750.000'' замењује се 
износом: ''800.000''. 

 
Економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање у колони Средства из 
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буџета износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''1.320.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''80.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.400.000''. 

 
Економска класификација 426 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''3.450.000'' замењује се износом: ''4.025.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''550.000''  
замењује се износом ''470.000'' и у колони 
Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''4.495.000''. 

 
Економска класификација 431 – 

Амортизација у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се 
износом ''686.000''. 

 
Економска класификација 465 – Остале 

дотације и трансфери у колони Средства из 
буџета износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''356.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''294.000''  и у колони Укупно износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''650.000''. 

 
Економска класификација 482 – Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''4.500.000'' замењује се износом: 
''3.400.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''50.000''  замењује се износом ''100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''4.550.000'' замењује се 
износом: ''3.500.000''. 

 
Економска класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''23.100.000'' замењује се износом: 
''23.400.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''240.000''  замењује се износом ''100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''23.340.000'' замењује се 
износом: ''23.500.000''. 

 
Економска класификација 512 – Машине 

и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''410.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000''  
замењује се износом ''270.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''680.000''. 

 
Економска класификација 522 – Залихе 

производње у колони Средства из сопствених 

извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' се брише. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.13 ЈП ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин, вршиће се 
следеће измене:  
 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде)  у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало додаје се износ: ''10.000''  и у 
колони Укупно износ: ''19.765.000'' замењује се 
износом: ''19.775.000''. 

 
Економска класификација 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца  у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''10.000''  и у колони Укупно износ: ''3.538.000'' 
замењује се износом: ''3.548.000''. 

 
Економска класификација  414 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''100.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''500.000''  замењује се износом 
''480.000'' и у колони Укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''580.000''. 
 

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''50.000'' се брише и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 

 
Економска класификација  425 – Текуће 

поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''8.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''10.170.000'' замењује се износом: ''8.170.000''. 
 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.600.000'' замењује се износом: ''1.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000''. 

 
Економска класификација  482 – Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''15.070.000'' замењује се износом: 
''12.500.000'' и у колони Укупно износ: 
''15.520.000'' замењује се износом: ''12.950.000''. 

 
Економска класификација  483 – Новчане 

казне и пенали по решењу судова у колони 
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Средства из буџета износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''300.000'' и у колони Укупно износ: 
''550.000'' замењује се износом: ''350.000''. 
 

Економска класификација  511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''36.000.000'' замењује се износом: 
''27.000.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''35.000.000''  замењује се износом ''9.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''71.000.000'' замењује се 
износом: ''36.000.000''. 
 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''500.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.200.000'' замењује се 
износом: ''1.700.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 610:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''101.000.000'' замењује се износом: ''85.780.000''. 
 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''39.100.000'' замењује се 
износом: ''13.100.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
610 Стамбени развој и Главу 3.13. – ЈП ''Градска 
стамбена агенција''  у колони Средства из буџета 
износ: ''101.000.000'' замењује  се износом 
''85.780.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''39.100.000''  замењује се износом ''13.100.000'' и 
у колони Укупно износ: ''140.100.000'' замењује 
се износом: ''98.880.000''. 
 
 Раздео 3 – Градска управа – 
функционална класификација 473 – Туризам, 
Глава 3.14 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'', вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''3.700.000'' замењује се износом ''2.700.000'' и у  
колони Укупно износ: ''11.600.000'' замењује се 
износом ''10.600.000''.  
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''8.500.000'' замењује се износом: 
''6.000.000'' у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 

''15.700.000'' замењује се износом ''8.700.000''  и у 
колони Укупно износ: ''24.200.000'' замењује се 
износом: ''14.700.000''. 
 

После економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
економска класификација 425 и нова позиција 
605/1 – Текуће поправке и одржавање – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''629.000''. 

 
После економске класификације 426 – 

Материјал додаје се нова економска 
класификација 426 и нова позиција 606/1 – 
Материјал – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''410.000''. 
 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 и нова позиција 611/1 – 
Машине и опрема – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''462.000''. 
 

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
споствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом ''3.500.000''.  
 

Извори финансирања за функцију 473:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''51.382.000'' замењује се износом: ''58.882.000''. 
 

04- сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у  
колони Укупно износ: ''29.840.000'' замењује се 
износом ''22.840.000''.  
 

07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' се брише. 
 

После  извора финансирања 07 – 
донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 15 – неутрошена средства 
донација из предходних година у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''1.501.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
473–Туризам и Главу 3.14 ЈП ''Туристички 
центар града Зрењанина'' у колони Средства из 
буџета износ: ''61.382.000'' замењује се износом 
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''60.383.000'' и у колони Средства из споствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''29.840.000'' замењује се износом ''22.840.000'' у 
колони Укупно износ: ''91.222.000'' замењује се 
износом: ''83.223.000''. 
 

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

 
Економска класификација 451- ЈП ''Радио 

Зрењанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''22.500.000''.замењује се 
износом ''27.600.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 830:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''22.500.000''замењује се износом: ''27.600.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
830 Јавно информисање ЈП ''Радио Зрењанин'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''22.500.000''замењује се износом: 
''27.600.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 436 – Остала 
енергија, ЈКП ''Градска топлана'',  вршиће се 
следеће измене:  
 

Економске класификације 451 – ЈКП 
''Градска топлана'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''20.000.000'' се брише. 
 

Извори финансирања за функцију 436:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000.000'' се брише. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
436 Остала енергија, ЈКП ''Градска топлана'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''20.000.000'' се брише. 
 
 Извори финансирања за функције 620, 
630, 510, 660, 610, 473, 830 и 436: 
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.410.574.000''замењује се износом: 
''1.054.834.000''. 
 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 

извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.437.630.000' замењује 
се износом: ''199.811.000''. 

 
07 – донације од осталих нивоа власти  у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''110.000.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 

 
После  извора финансирања 07 – 

донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 15 – неутрошена средства 
донација из предходних година у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''4.001.000''. 
 

Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета износ: ''1.520.574.000'' 
замењује се износом: ''1.061.835.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.437.630.000''  
замењује се износом ''199.811.000'' и у колони 
Укупно износ: ''4.958.204.000'' замењује се 
износом: ''1.261.646.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреда, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 424- 

Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта  - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''37.500.000'' 
замењује се износом: ''40.500.000'. 
 

После  Економска класификација 424  – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта  - 
Специјализоване услуге додаје се нова  
економска класификација 424 и нова позиција 
615/4 Наменска средства од АПВ за реализацију 
пројектно – техничке документације за 
мелиорацију државног пољопривредног 
земљишта на подручју града Зрењанина у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''500.000''. 

 
Економска класификација 425- 

Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''88.000.000'' 
замењује се износом: ''127.000.000''. 

 
Економска класификација 426 - 

Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта – 
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Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''19.000.000''. 

 
Економска класификација 512 - 

Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''10.000.000''. 

 
После економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 451 и нова позиција 
618/1 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''70.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 421:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''65.356.332'' замењује се износом: ''204.070.000'' 
 

07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' се брише. 

 
 Укупно за функционалну класификацију 
421 – Пољопривреда у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''147.000.000'' 
замењује се износом ''204.070.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 423 – 

Подстицај и развој малих и средњих предузећа – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и колони Укупно износ: ''2.800.000'' замењује се 
износом: ''1.800.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 620:  
 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000''. 

 
07 – донације од осталих нивоа власти  у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' се брише. 

 
После  извора финансирања 07 – 

донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 15 – неутрошена средства 
донација из предходних година у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''3.000.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се износом 
''8.000.000''. 
 
 Извори финансирања функционалне 
класификације 421 – Пољопривреда и 620 – 
Развој заједнице:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''71.356.332'' замењује се износом: ''131.426.332''. 
 

07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.000.000'' се брише. 

 
 Укупно за функционалне класификације 
421 – Пољопривреда и 620 – Развој заједнице – 
издвојена средства за подстицај развоја  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''156.000.000'' замењује се износом: 
''212.070.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 640 – Улична 
расвета,  вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 421 - Средства 

за финансирање уличне јавне расвете у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000.000'' замењује се износом ''60.000.000''. 
 

Економска класификација 425 - Текуће 
поправке и одржавање уличне јавне расвете по 
насељеним местима у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' замењује 
се износом ''9.550.000''. 
 

Извори финансирања функционалне 
класификације – 640 – Улична расвета:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''60.000.000'' замењује се износом: ''69.550.000''. 
 

Укупно за функционалне класификације 
640 – Улична расвета у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''60.000.000'' 
замењује се износом: ''69.550.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 250 – Одбрана 
некласификована на другом месту – средства 
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за финансирање ванредних ситуација,  вршиће 
се следеће измене:  
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000'. 

 
Економска класификација 426 – 

Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000'. 
 

Извори финансирања функционалне 
класификације – 250 – Одбрана 
некласификована на другом месту – средства за 
финансирање ванредних ситуација:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''14.500.000'' замењује се износом: ''7.500.000''. 
 

Укупно за функционалне класификације 
250 – Одбрана некласификована на другом месту 
– средства за финансирање ванредних ситуација 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''14.500.000'' замењује се износом: 
''7.500.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности,  вршиће се следеће измене:  

 
После економске класификације 423 – 

Каритасова кућна нега додаје се нова економска 
класификација 423 и нова позиција 632/1 – 
Каритасова кућна нега – Наменска средства од 
НИС-а у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''190.000''. 

 
Економске класификације 424 – Израда 

акционог плана за развој омладинског 
предузетништва у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''410.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 
 

Економске класификације 423 – 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину 
путем локалног акционог плана у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.300.000'' замењује се износом: ''10.000.000'. 

 
После економске класификације 423 – 

Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину 
путем локалног акционог плана додаје се нова 
економска класификација 411 и нова позиција 

634/1 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – Наменска средства у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.600.000''. 
 

После економске класификације 423 – 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину 
путем локалног акционог плана додаје се нова 
економска класификација  412  и нова позиција 
634/2 – Социјални доприноси на терет 
послодавца – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''300.000''. 
 

После економске класификације 423 – 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину 
путем локалног акционог плана додаје се нова 
економска класификација 423  и нова позиција 
634/3 – Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину 
путем локалног акционог плана  – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''3.100.000''. 
 

Економскa класификацијa 423 –
Имплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена места у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''400.000''. 

 
Економскa класификацијa 425 –  

Средства за суфинансирање пројекта – Сунчани 
колектори у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000''. 

 
Економскa класификацијa 511 - Средства 

за суфинансирање пројекта – доградња 
ученичких соба у Дому ученика ''Ангелина 
Којић – Гина'', у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.000.000''замењује се 
износом: ''1.000''.   

 
Економскa класификацијa 425 - Средства 

за финансирање  пројекта – санација и 
адаптација зграде ''Пољопривредна школа'', у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''12.000.000''замењује се износом: 
''1.000.000''.   

 
Економскa класификацијa 511 – 

Средства за израду пројектно-техничке 
документације, стратегије и студије, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.000.000''замењује се износом: ''6.600.000''. 
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После економске класификације 463 – 
Средства за израду пројектно-техничке 
документације за фискултурну салу ОШ 
''Александар Сабовљев'' Ечка – Наменска 
средства додаје се нова економска 
класификација 511- Средства за израду техничке 
документације за пољопривредно земљиште  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''200.000''. 
 

Економскa класификацијa 463– Средства 
за учешће у пројектима - остало у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''69.813.000'' замењује се износом: ''60.000.000'. 

 
Економскa класификацијa 451– Акција 

''Очистимо Србију'' – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''354.000'' замењује се износом: 
''1.888.000'. 

 
 Укупно пројекти, програми и израда 
пројектно-техничке документације у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''219.560.000''.замењује се износом: 
''180.762.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 470:  
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''217.106.000'' замењује се износом: 
''171.384.000''. 
 

07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.454.000'' замењује се износом: 
''8.988.000''. 
 

После извора финансирања 07 – донације 
од осталих нивоа власти додаје се нови извор 
финансирања 08 – Донације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''190.000''. 
 

После извора финансирања 08 – 
Донације од невладиних организација и 
појединаца  додаје се нови извор финансирања  
15- Неутрошена средства донација из 
предходних година у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''200.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 – Остале делатности у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: 
''219.560.000''.замењује се износом ''180.762.000''. 
 

 Раздео 3. – Градска управа – 
Функционална класификација 860 – 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту, вршиће се 
следеће измене:  
 

Економска класификација 481 – Средства 
за одржавање и обнову верских објеката у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''19.000.000'' замењује се износом: 
''8.000.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 860: 
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''19.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
860 - Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''19.000.000'' замењује се износом ''8.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту,  вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 463 – 

Трансфер средстава самодоприноса за изградњу 
болнице у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''7.227.000''замењује се износом 
''8.000.000''. 
 

Извори финансирања за функцију 490: 
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.451.385''замењује се износом: ''4.224.385''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
490 – Економски послови некласификовани на 
другом месту у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''7.227.000''замењује се 
износом ''8.000.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 – Остале делатности, 860 - Рекреација, 
спорт, култура и вере некласификовано на 
другом месту и 490 – Економски послови 
некласификовани на другом месту и главу 3.31 – 
Остале делатности у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''245.787.000''замењује 
се износом: ''196.762.000''. 
 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
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''4.509.395.000'' замењује се износом: 
''4.307.987.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''4.192.826.000''замењује се 
износом: ''649.236.000'' и у колони Укупно износ: 
''8.702.221.000'' замењује се износом: 
''4.957.223.000''. 
 
 Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене:  
 

Економске класификације 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''51.000''. 
 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''70.000'' и у 
колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''220.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 330: 
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''9.873.000''.се замењује износом: ''9.894.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 – Судови у колони Средства из буџета  износ 
''9.873.000'' замењује се износом: ''9.894.000'' и у 
колони Укупно износ: ''10.423.000''.замењује се 
износом ''10.444.000''. 
 

Укупно за раздео 4 – Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''9.873.000'' замењује 
се износом: ''9.894.000''и у колони Укупно износ: 
''10.423.000'' замењује се износом: ''10.444.000''. 
 

Раздео 5. – Заштитник грађана - 
Функционална класификација 330 – Судови, 
вршиће се следеће измене:  
 

Економске класификације 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''5.687.000'' замењује се износом: ''5.910.000''. 

 
Економске класификације 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.020.000'' замењује се износом: 
''1.060.000''. 

 

Економске класификације 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''111.000'' замењује се износом: 
''92.000''. 

 
Економске класификације 414 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''231.000'' замењује се износом: ''122.000''. 

 
Економске класификације 415 – Накнаде 

трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''76.000'' замењује се износом: 
''79.000''. 

 
Економске класификације 421 – Стални 

трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''40.000'' замењује се 
износом: ''48.000''. 

 
Економске класификације 422 – 

Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''10.000''. 

 
Економске класификације 426 – 

Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''30.000'' замењује се 
износом: ''17.000''. 

 
Економске класификације 512 – Машине 

и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''91.000'' се брише. 
 

Извори финансирања за функцију 330: 
 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.336.000'' се замењује износом: ''7.338.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 – Судови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''7.336.000'' замењује се 
износом ''7.338.000''. 

 
Укупно за раздео 5 – Заштитник грађана 

у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''7.336.000'' замењује се износом 
''7.338.000''. 
 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''4.719.593.000'' 
замењује се износом: ''4.519.674.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''4.193.376.000'' 
замењује се износом: ''649.786.000'' и у колони 
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Укупно износ: ''8.912.969.000''замењује се 
износом: ''5.169.460.000''. 
 
 У члану 6. став 2. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2012. годину мења се и гласи:  
 

''За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком 
одговорни су начелник Одељења за послове 
финансија и рачуноводства и помоћник 
Градоначелника за рад јавних предузећа и 
установа и за унапређење буџетског пословања''. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-141-7/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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          На основу члана 31. став 1. тачка 28. 
Статута града Зрењанина (Службени лист града 
Зрењанина број 21/2008 и 23/12) и члана 30. 
Одлуке о заштитнику грађана (Службени лист 
општине Зрењанин број 10/2003 и Службени 
лист града Зрењанина број 24/2008), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
05.10.2012.године разматрала је Осми годишњи 
извештај заштитника грађана о активностима, 
стању људских права и правној сигурности који 
је поднела заштитник грађана за територију 
града Зрењанина и  констатовала: 
 

- Извештај обухвата осму годину рада 
овог органа у периоду од 1. јануара  до 
31. децембра 2011.године; 

- Писаном представком обратиле су се 42 
грађанке и грађана; 

- Представке на рад органа управе су 
следеће: на рад градске управе поднето је 
15 представки, Центра за социјални рад 

Зрењанин 6 представки, ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило» 4 представке, ЈКП «Водовод и 
канализација» 1 представка , Дом 
здравља «др Бошко Вребалов» 1 
представка, ЈП Дирекција за уређење и 
изградњу града Зрењанина 1 представка 
и  представке које се односе на рад 
осталих органа управе било је 14. 

 
На основу Извештаја,  Скупштина града 

Зрењанина  
 

К О Н С Т А Т У Ј Е 
 

1. ДА ЈЕ РАЗМАТРАН  Осми годишњи 
извештај заштитника грађана за територију града 
Зрењанина о остваривању људских и мањинских 
права у 2011.години. 

 
2. Овај Извештај објавити у «Службеном 

листу града Зрењанина» и средствима јавног 
информисања. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-141-9/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
 
- РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
  АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
  ГРАД ЗРЕЊАНИН 
 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
ОСМИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Увод 

 
Скупштини града Зрењанина  заштитник грађана 
подноси осми годишњи извештај којим 
приказује стање људских права у граду 
Зрењанину у протеклој календарској години. 
Овим извештајем представиће се број и 
структура представки грађана/грађанки,  општа 
оцена рада органа управе чији рад на основу 
Одлуке о заштитнику грађана контролише 
заштитник грађана за територију града 
Зрењанина. 
 
Приказаће се предлози, мишљења и препоруке 
које је заштитник грађана упутила појединим 
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органима управе, јавним предузећима, органима, 
организацијама и установама чији је оснивач 
град Зрењанин, поступање и поштовање 
препорука, предлога и мишљења заштитника 
грађана од стране оних којима су упућене. 
 
Извештај садржи целине о стању из области 
права националних мањина, права детета и 
равноправности полова. Овај извештај подноси 
заштитник грађана и Заменик заштитника 
грађана задужен за заштиту права националних 
мањина. 
 
Извештај се односи на временски период од 01. 
јануара 2011. до 31.децембра 2011.године.  
 

Извори права 
 
Неки од извора права су: Устав Републике 
Србије, Повеља Уједињених Нација, 
Универзална декларација о правима човека, 
Међународни пакт о грађанским и политичким 
правима, Факултативни протокол уз 
Међународни пакт о грађанским и политичким 
правима, Међународни пакт о економским, 
социјалним и културним правима, Европска 
конвенција за заштиту људских права и 
основних слобода, Конвенција Уједињених 
Нација о правима детета, Општи протокол за 
заштиту деце од злостављања и занемаривања, 
Конвенција о елиминисању свих облика 
дискриминације жена, Конвенција МОР о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању 
инвалида, Закон о забрани дискриминације, 
Национални план акције за децу, Закон о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности, Закон о здравственој заштити, Закон 
о предшколском васпитању, Породични закон, 
Закон о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом, Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом, Закон о равноправности полова, 
Закон о локалној самоуправи, Закон о општем 
управном поступку, Закон о управним 
споровима, Статут града Зрењанина и Одлуке 
града Зрењанина итд. 
 
Први део – стање људских права 
 
Број и структура представки 
грађанки/грађана 
 
Заштитник грађана води писану евиденцију о 
броју усмених обраћања грађанки и грађана 
канцеларији, и тај број износи   468 , у протеклој 
календарској години. Разлози и узроци обраћања 
су разноврсни и они се односе на притужбе на 
рад готово свих органа и организација, установа, 
јавних предузећа и осталих органа јавне власти 
које постоје на територији града Зрењанина. 
 
Током протекле године издваја се повећан број 
жалби на рад  комуналних јавних предузећа, 
немогућност  остваривањa социјалних права, 
захтеви за итервенцијама заштитника грађана 
због повреде правила добре управе и 
некоректног односа и понашања јавних 
службеника у коресподенцији и начину 
комуникације са грађанкама и грађанима. 
 
 

 
Представку у писаном облику заштитнику грађана поднело је 42 грађанке и грађана. Представке  
приказујемо следећом табелом: 
 
Редни 
број 

Датум 
пријема 

Орган управе Садржина представке 

 
1. 

 
18.01.2011 

„Дом здравља др Бошко 
Вребалов“ Зрењанин 

Представка која се односи на немогућност  
остваривања права на здравствену заштиту 
због неприступачности објекта 

2. 10.01.2011 Градска управа Жалба на висину прописане тарифе такси 
службе у граду Зрењанину 

3. 14.01.2011 Основни суд  Представка због не доношења одлуке у 
разумном року 

4. 15.02.2011 Градска управа Представка у вези овере уговора  
 
5. 

 
14.03.2011 

Комисија за утврђивање 
назива улица и тргова 

града Зрењанина 

Представка која се односи на сумњу да је 
Комисија злоупотребила право  интелектуалне 
својине подносиоца  

 
6. 

 
15.03.2011 

Градска управа 
Одељење инспекција 

Представка због јачине буке коју изазивају 
возила ради допремања робе у продавницу у 
приземљу зграде 

 
7. 

 
16.03.2011 

ЈКП «Чистоћа и 
зеленило» Зрењанин 

Представка  се односи на сумњу да се 
супротно прописима измештају контејнери са 
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једне локације на другу 
 
8. 

 
21.03.2011 

ЈКП „Водовод и 
канализација“ 
Зрењанин 

Непоступање по захтевима грађана за 
прикључење на канализацију у Мужљи 

9. 23.03.2011 Градска управа Жалба на рад матичара због проблема 
двојезичног извода из матичних књига 

10. 30.03.2011 Скупштина града 
Зрењанина 

Представка на Одлуку о радном времену 
угоститељских, трговинских и занатских 
објеката 

11. 04.04.2011 Прекршајни суд Представка у вези поуке о правном средству 
 
12. 

 
04.04.2011 

 
Градска управа 

Жалба на правилност изборног поступка 
приликом спровођења референдума за  
увођење самодоприноса 

13. 06.05.2011 Центар за социјални рад 
Зрењанин 

Представка је прослеђена Заштитнику грађана 
Републике Србије 

14. 14.05.2011 Центар за социјални рад 
Зрењанин 

 
Представка због висине износа социјалне 
помоћи 

 
 
15. 

 
 
14.05.2011 

Градска управа 
и 

Дирекција за изградњу 
и уређење града 

Зрењанин 

Представка се односи на жалбу због 
нерешеног и нерегулисаног теретног 
саобраћаја у улици Жарко Зрењанин у 
Зрењанину и захтев за постављање саобраћајне 
сигнализације 

 
16. 

 
18.05.2011 

Градска управа 
Одељење за 

грађевинске послове 

Представка због непоступања инспекције јер 
сматра да решење није у складу са Законом о 
планирању и изградњи 

16. 31.05.2011 Градска управа Представка којом изражава сумњу да власник 
кафића нема дозволу за рад 

17. 08.06.2011 Градска управа Нарушавање јавног реда и мира због буке из 
кафића 

 
18. 

 
20.06.2011 

ЈКП «Чистоћа и 
зеленило» Зрењанин 

Представка се односи на  неосновану исплату 
дуга јавном предузећу због замене споменика 
на Темишварском гробљу 

19. 20.06.2011 Основни суд Зрењанин Представка због недоношења одлуке у 
разумном року 

 
20. 

 
27.06.2011 

 
Градска управа 

Комисија за исељење 

Жалба да је скупштини власника станова 
стамбено пословне зграде  незаконито одузета 
имовина због противзаконитог усељења у 
заједничке просторије без правног основа 

21. 06.07.2011 Комисија за спровођење 
референдума 

Сумња у исправност резултата окончаних 
избора за увођење самодоприноса у МЗ Перлез 

22. 13.07.2011 ЈКП „Чистоћа и 
зеленило“ Зрењанин 

Захтев за уклањање контејнера који није 
постављен у складу са прописима града 
Зрењанина 

23. 15.07.2011 Основни суд Зрењанин Представка због не доношења одлуке у 
разумном року 
 

24. 22.07.2011 Градска управа 
Одељење инспекција 

Непоступање инспекције по Одлуци о начину 
држања домаћих животиња 

25. 22.07.2011 Основни суд Представка због не доношења одлуке у 
разумном року 

 
26. 

 
25.07.2011 

 
Градска управа 

Одељење инспекција 

Жалба због непоступања инспекције на 
представку, јер је изнад улазних врата 
стамбене зграде постављен клима уређај без 
сагласности власника зграде 

 
27. 

 
03.08.2011 

Електродистибуција 
Одељење Зрењанин 

Представка која се односи на жалбу поводом 
тога што Електродистрибуција не шаље 
уплатнице за струју 
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28. 

 
 
03.08.2011 

 
 

Градска управа 

Представка која се односи на обавезу да се 
ажурира регистар инвеститора у складу са 
Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о условима, начину вођења и 
приступа регистра инвеститора 

 
29. 

 
06.09.2011 

 
ЈКП «ЧИстоћа и 

зеленило» Зрењанин 

Представка на рад јер је предузеће погрешно 
извршило пренос права коришћења на 
гробном месту на Граднуличком гробљу 
Зрењанин 

30. 20.09.2011 Центар за социјални рад 
Зрењанин 

 
Повреда кодекса добре управе 

31. 26.09.2011 О.Ш. „Петар Петровић 
Његош“ Зрењанин 

Представка на рад руководства школе у вези 
распоређивања запослених у школи 

32. 29.09.2011 О.Ш. „9.мај“ Зрењанин Представка у вези односа Директора и 
запослених у школи 

33. 30.09.2011 Градска управа  Представка због немогућности добијања 
двојезичног извода од стране градске управе 

34. 17.10.2011 О:Ш. Елемир Представка у вези спајања школских одељења  
35. 18.10.2011 Центар за социјални рад 

Зрењанин 
Представка у вези  захтева за остваривање 
једнократне новчане накнаде 

 
36. 

 
24.10.2011 

ЈП «Дирекција за 
изградњу и уређење 
града Зрењанина»  

Жалба у погледу правилности пуномоћја 
заступника предузећа и неправилности које се 
односе за систем обједињене наплате рачуна 

37. 25.10.2011 Фонд ПИО Филијала 
Зрењанин 

Представка на рад лекарске комисије 

38. 03.11.2011 Градска управа Непоступање Одељења инспекције по решењу 
донетом пре три године у вези објекта 
проглашеним опасним по околину 

39. 16.11.2011 Центар за социјални рад 
Зрењанин 

Представка у вези постављања захтева за 
једнократну новчану помоћ 

40. 21.12.2011 Центар за социјални рад 
Зрењанин 

Представка због немогућности остваривања 
права на једнократну новчану помоћ 

41. 22.12.2011 МУП РС Повреда права грађана због штрајка 
запослених у МУП у РС 

42. 26.12.2011 Меркатор Рода 
Зрењанин 

Повреда положаја запослених и Закона о раду 

 
 
Приликом решавања заштите права грађана 
заштитник грађана руководила се Одлуком о 
заштитнику грађана града Зрењанина и при том 
користила овлашћења која јој стоје на 
располагању. У  претежном броју случајева 
донета су мишљења, предлози и препоруке о 
поступању ради отклањања повреде права и 
учињених неправилности у раду контролисаних 
органа, организација, установа и  јавних 
предузећа чији је оснивач град Зрењанин.  
 
Поступање по препорукама заштитника 
грађана 
 
Дана 30.03.2011.године заштитник грађана 
упутила је препоруку Дому здравља „др Бошко 
Вребалов“ Зрењанин којом је утврђена повреда 
права грађанке јер је Дом здравља пропуштањем 
обавезе да изгради прилазну стазу за инвалидна 
колица при амбуланти у Ченти грађанку 

онемогућило да користи своја права из примарне 
здравствене заштите која су јој мноштвом 
прописа ове земље загарантована. 
 
Дом здравља «Др Бошко Вребалов» Зрењанин је  
одговорило овом органу. У одговору наводи да 
је захтев подноситељице представке основан и 
да је потребно обезбедити прилазе инвалидним 
лицима објектима у којима се пружа здравствена 
заштита. Такође се наводи да Дом здравља  нема 
финансијских средстава, већ да средства  за 
такве намене треба да обезбеди оснивач 
здравствене установе. 
 
Овај орган је својим дописом од 07.02.2011. 
године обавестио председника Скупштине града 
Зрењанина о неопходности решавања проблема 
инвалидних лица и уопште проблема 
приступачности објектима а посебно у Дому 
здравља «Др Бошко Вребалов» Зрењанин. Иако 
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се овде ради о кршењу права грађана па чак и 
дискриминацији, ова препорука до  данас није 
извршена, па чак ни након обавештења 
Градоначелника, председника Скупштине града 
Зрењанина, Начелнице градске управе и 
њихових заменика од стране овог органа. 
 
Дана 13.09.2011.године заштитник грађана 
упутила је препоруку ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 
Зрењанин јер је повредило права  подносиоца 
представке   одбијајући да измести судове за 
смеће (контејнере) са постојеће локације на 
локацију која је предвиђена важећим елаборатом 
о постављању судова за смеће у насељима 
колективног становања чиме је прекршило 
Одлуку о одржавању комуналне хигијене. 
 
 У одговору овом органу се тврди да су судови за 
смеће (контејнери) постављени према важећем 
плану коју је израдила ЈП»Дирекција за 
изградњу и уређење града» Зрењанин, да постоје 
две локације на којима су тренутно исти и 
постављени. Даље наводи да је у току поступак 
израде новог плана локација за изношење смећа 
у насељима колективног становања, међутим не 
може да гарантује да ће  предлог бити усвојен од 
надлежних органа града Зрењанина. 
 
Овај орган обратио се ЈП «Дирекцији за 
изградњу и уређење града Зрењанина». У 
одговору овом органу оно наводи да је 
1998.године ово предузеће израдило елаборат 
локација за изношење смећа у насељима 
колективног и  породичног становања и да исти 
има за сврху да уреди ову област и омогући ЈКП 
«Чистоћа и зеленило» да обавља своју делатност 
на што бољи начин. У изради поменутог 
елабората учествовали су поред стручњака из 
«Дирекције» и представници ЈКП «Чистоћа и 
зеленило» као и представници комуналне 
инспекције града Зрењанина. Крајем 
2010.године обратио им се подносилац 
представке. Увидом у елаборат утврђено је да се 
контејнери не налазе на локалитету како је 
предвиђено елаборатом. С тим у вези, прослеђен 
је извод из елабората ЈКП «Чистоћа и зеленило» 
да у складу са њим постави контејнере на 
предвиђено место.ЈП «Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанин» доставило је копију 
дописа упућеног ЈКП «Чистоћа и зеленило» број 
..... за примену елабората о постављању 
контејнера.  
 
Обавеза је ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин 
да поступа у складу са важећим елаборатом и да 
исти спроводи и по истом поступа. Тврдња  да је  
у току поступак израде новог елабората 
ирелевантан је са становишта овог органа.  

Доношење новог елабората не гарантује 
другачије решење ове ситуације и неизвесно је 
када ће и да ли ће бити усвојен. Повреда права 
грађана може се решити њеним отклањањем и то 
тако што ће се судови за смеће (контејнери) 
распоредити по важећем елаборату, а што по 
члану 6. Одлуке о одржавању комуналне 
хигијене обавезује ЈКП «Чистоћа и зеленило» 
Зрењанин. 
 
ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин није до 
данас поступило по препоруци овог органа. 
 
 Из горенаведеног, као и из других случајева које 
бисмо могли описивати, видљиво је да се 
препоруке, мишљења и предлози заштитника 
грађана игноришу у смислу да се по њима не 
поступа од стране органа управе, јавних 
предузећа, установа, органа и организација које 
је овлашћен да контролише овај орган. По њима 
се не поступа чак ни када заштитник грађана 
обавести надлежне да оне нису извршене. 
Посматрано са аспекта поступања по одлукама 
заштитника грађана од стране органа јавне 
власти на које се исте односе, град Зрењанин не 
може да буде пример.У прошлогодишњем 
извештају детаљно смо описали  усамљен случај 
испоштоване препоруке овог органа од стране 
ЈКП «Водовод и канализација» Зрењанин, те овај 
орган упућује још једном све похвале и истиче 
као пример успешне сарадње овог јавног 
предузећа са заштитником грађана, нарочито 
што је идентична ситуација у погледу поступања 
по препорукама остала до данас непромењена. 
 
Овом приликом заштитник грађана позива 
остале органе јавне власти чији рад надзире и 
контролише да следе пример поступања и 
спремности на сарадњу коју је демонстрирало 
ЈКП «Водовод и канализација» Зрењанин. 
 
Други део – Стање људских права 
 
Права националних мањина 
 
Извори и остваривање права 
 
Заштита националних мањина и остваривање 
права је уређена низом прописа међународног и 
домаћег законодавства. Овде истичемо Оквирну 
конвенцију Савета Европе за заштиту 
националних мањина, Европску повељу о 
регионалним и мањинским језицима, 
билатералне споразуме између Републике Србије 
и одређених држава о заштити права 
националних мањина, Устав Републике Србије, 
Закон о заштити права и слобода националних 
мањина, Закон о забрани дискриминације, Закон 
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о службеној употреби језика и писама, Одлука о 
ближем уређивању појединих питања службене 
употребе језика и писама националних мањина 
на територији АП Војводине, Статут града 
Зрењанина, итд. 
 
Устав, закони и други прописи постављају на 
висок степен лествицу права националних 
мањина али је стварност често руши јер постоји 
несклад између прокламованог и стварног, 
између теорије и праксе, јер се мањинска права 
често схватају као апстрактан концепт и 
гарантују само декларативно, а све то 
произилази из чињенице да не постоји јасно 
изражена и доминантна друштвена свест да и 
националне мањине имају одређена права која се 
морају уважавати и поштовати. 
 
Међутим, прописи се морају примењивати и 
онда када не наилазе на одобравање свих. 
 
Са аспекта посла којим се бавимо посебан 
проблем представља  неуважавање,  
непоштовање и неспровођење препорука 
Заштитника грађана које се односе на заштиту 
права националних мањина. 
 
Препоруке Заштитника грађана, додуше, 
формално-правно нису обавезујуће, али 
политички и морално су обавезујуће на 
највишем нивоу. 
 
Из тих разлога, у цивилизованим државама у 
којима постоји институција Омбудсмана 
односно Заштитника грађана не дешава се да 
неко игнорише препоруке тог органа, а потпуно 
је незамисливо да се неко отворено 
супротставља тим препорукама. 
 
Службена употреба језика и писма 
 
О службеној употреби језика и писама 
националних мањина на територији града 
Зрењанина опширно смо писали у извештају о 
раду овог органа за 2010. годину. Из тих разлога 
ћемо на овом месту  само подсетити да је овај 
орган још дана 21.07.2009. године препоручио 
свим јавним предузећима и јавним установама 
чији је оснивач град Зрењанин да њихове називе 
на седиштима, другим објектима и печатима 
исписују и на језицима националних мањина 
чији је језик у службеној употреби на територији 
града Зрењанина, према њиховој традицији и 
правопису и то тако да називи на мађарском, 
румунском и словачком језику буду исписани 
после текста на српском језику испод или десно 
од њега, у истом облику и истом величином 
слова. 

Током 2010. године извршена јe контрола 
спровођења ове препоруке од стране јавних 
предузећа и установа чији је оснивач град 
Зрењанин а у извештају о раду за 2010. годину 
прецизно је било наведено ко је у потпуности 
поступио по препоруци, ко делимично, а ко 
упоште није поступио по препоруци од 
21.07.2009. године, а о томе су били обавештени 
органи града Зрењанина. 
 
Подсећамо да је чланом 15 став 1 тачка 36 
Статута града Зрењанина јасно предвиђено да 
град, у вршењу своје надлежности, преко својих 
органа, у складу са Уставом и законом, између 
осталог, обезбеђује исписивање назива места, 
река, језера и других географских назива, назива 
улица и тргова, назива органа града, 
саобраћајних знакова, обавештења и упозорења 
за јавност и других јавних натписа на језику и 
писму националне мањине који је у службеној 
употреби у граду, према његовој традицији. 
 
Из тих разлога очекујемо да град Зрењанин 
примени у стварности  одредбу члана 15 став 1 
тачка 36 Статута града Зрењанина, те да 
предузме све неопходне мере да препорука овог 
органа од 21.07.2009. године буде у потпуности 
спроведена. 
 
Током 2012. године овај орган ће поново 
извршити контролу спровођења препоруке од 
21.07.2009. године и том приликом ће бити 
утврђено и на који начин и у којој мери је град 
Зрењанин извршио своју обавезу из члана 15 
став 1 тачка 36 Статута града Зрењанина. 
 
Образовање на језицима националних 
мањина 
   
Предшколско образовање и васпитање на 
територији града Зрењанина спроводи се и на 
мађарском, румунском и словачком језику. 
 
Што се тиче основног образовања, према 
подацима који су добијени од стране Одељења 
за послове друштвених делатности града 
Зрењанина, настава на мађарском језику 
организована је у ОШ «Серво Михаљ» 
Зрењанин, ОШ «Соња Маринковић» Зрењанин, 
ОШ «Братство јединство» Бело Блато, и ОСШ «9 
мај» Зрењанин за укупно 606 ученика што, ако 
се упоређује са ранијим подацима, представља 
смањење од 6 ученика у односу на 2010. годину 
и повећање од 8 ученика у односу на 2009. 
годину. 
 
Настава на румунском језику организована је  у 
ОШ  «Др Александар Сабовљев» Ечка и ОШ 
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«Ђура Јакшић» Зрењанин, и то укупно за 51 
ученика, што представља повећање од једног 
ученика у односу на 2010. годину али смањење 
од 4 ученика у односу на 2009. годину. 
 
Настава на словачком језику организована је у 
ОШ »Братство» Арадац и ОШ «Братство 
јединство» Бело Блато и то за 90 ученика, што 
представља повећање за 3 ученика у односу на 
2010. годину, те повећање од 5 ученика у односу 
на 2009. годину. 
 
Што се тиче средњег образовања, према 
подацима добијених од стране Школске управе у 
Зрењанину наставу на мађарском језику у 
Зрењанинској гимназији похађа 76 ученика у 4 
одељења, што представља повећање од 10 
ученика у  односу на 2010. годину, али смањење 
од 3 ученика у односу на 2009. годину. 
 
Настава на мађарском језику организована је и у 
Електротехничкој и грађевинској школи 
«Никола Тесла» за 59 ученика у 4 одељења, што 
представља повећање од 7 ученика у односу на 
2010. годину, али смањење од 5 ученика у 
односу на 2009. годину.  
 
У Економско - трговинској школи «Јован 
Трајковић» наставу на мађарском језику похађа 
36 ученика у 2 одељења, што представља 
повећање од 15 ученика у односу на 2010. и 
2009. годину. 
 
У Техничкој школи у Зрењанину наставу на 
мађарском језику похађа 20 ученика у једном 
одељењу, што представља смањење од 7 ученика 
у односу на 2010. годину и смањење за 8 ученика 
у односу на 2009. годину. 
 
Настава на мађарском језику се такође одвија и у 
Медицинској школи за 139 ученика у 6 одељења, 
што представља смањење за 14 ученика у односу 
на 2010. годину. За ову школу немамо податке за 
2009. годину, тако да не можемо упоредити 
стање у 2011.години и 2010. години са стањем у 
2009. години. 
 
У зрењанинским средњим школама, као и 
ранијих година ни у 2011. години није 
организована настава на румунском и словачком 
језику. 
 
Делотворно учешће националних мањина у 
друштвеном и економском животу и јавним 
пословима 
 
Кључни аспект модерног схватања мањинских 
права је принцип учешћа мањина у јавним 

пословима нарочито која их се директно тичу. 
При томе одредбе међународног и домаћег 
законодавства о правима националних мањина 
морају бити тумачене у доброј намери: не као 
изговор за потпуно или делимично 
неостваривање права мањина, већ као обавеза да 
се права мањина потпуно и делотворно 
спроводе. 
 
Из тих разлога је овај орган још 15.05.2009. 
године упутио препоруку Градској управи града 
Зрењанина, свим јавним предузећима, јавним 
установама, органима и организацијама чији је 
оснивач град Зрењанин да полазећи од 
сопствених потреба приликом заснивања радног 
односа са новим запосленима који испуњавају 
услове прописане за одређено радно место, 
нарочито воде рачуна о запошљавању 
припадника националних мањина, како би се 
обезбедила релативно одговарајућа 
заступљеност припадника различитих 
националних мањина сразмерно њиховом уделу 
у укупном броју становника града Зрењанина. 
 
Заштитник грађана ће вршити сталан надзор над 
спровођењем ове препоруке од стране оних 
којима је она упућена иако смо свесни да је за 
спровођење ове препоруке потребан дужи 
временски период. Такође, у наредном периоду 
је потребно пажњу нарочито усмерити на 
побољшање заступљености националних 
мањина на руководећим функцијама, где је 
заступљеност националних мањина 
неприхватљиво ниска. 
 
Приступ медија проблемима националних 
мањина 
 
Већина медија углавном извештава само о 
културним активностима националних мањина, 
разним приредбама,  протоколарним посетама и 
сличним «лаким» темама, као да се живот 
националних мањина своди само на то, док о 
специфичним и стварним проблемима 
националних мањина, као на пример о 
дискриминацији, се не извештава или се 
извештава врло мало. 
 
Нарочито је поражавајући начин извештавања 
већине медија о директним нападима на 
припаднике националних мањина када се 
извештаји о овим нападима (ако се уопште и 
извештава) сврставају у рубрику «црна хроника» 
настојећи на тај начин да створе привид да се 
ради о обичном криминалу а не о етнички 
мотивисаном криминалу чије су жртве  
припадници националних  мањина. 
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Овакав начин извештавања није случајан већ се 
ради о добро срачунатом настојању таквих 
медија да, по нечијем налогу, стварност везану 
за националне мањине прикажу у лепшим  
бојама него што она стварно јесте. 
 
Тешки облици кршења права националних 
мањина  
 
Током 2011. године на територији града 
Зрењанина је дошло до неколико нарочито 
тешких и забрињавајућих облика кршења 
основних права припадника националних 
мањина. 
 
Овај орган је на адекватан начин реаговао у 
сваком од поменутих случајева о којима је имао 
благовремених сазнања.  
 
Такође је овај орган дописом од 22.12.2011. 
године затражио од Полицијске управе у 
Зрењанину да доставе податке о томе да ли су 
откривени починиоци ових дела, а ако јесу да ли 
су поднете пријаве и којим органима су пријаве 
поднете, те како је правно квалификовано свако 
од тих дела, односно за која дела су пријаве 
поднете.  
 
Дописом од 23.12.2011. године и 09.01.2012. 
године Полицијска управа у Зрењанину је овом 
органу доставила тражене податке. 
 
У наставку ће бити приказани случајеви тешког 
кршења права националних мањина у 2011. 
години на територији града Зрењанина, биће 
приказано шта је овај орган предузео у сваком 
од ових случајева и шта су државни органи 
предузели у циљу откривања и кажњавања 
починилаца ових кривичних дела.  
 
1. Исписивање порука «Србија Србима» и 
других сличних порука мржње 
 
Током јануара 2011. године је на улицама 
насељеног места Зрењанин, укључујући сам 
центар, дошло до исписивања порука «Србија 
Србима» и других сличних порука мржње. 
 
Тим поводом је овај орган дана 28.01.2011. ове 
године издао саопштење у коме истиче да нема 
сумње да овакве и сличне поруке представљају 
поруке мржње које дубоко вређају људска права 
и људско достојанство и сигурно не могу бити 
вредносни оквир примерен једном демократском 
друштву и толерантној средини. 
 
Из тих разлога овакве и сличне поруке исписане 
на нашим улицама морају бити уклоњене од 

стране надлежних служби локалне самоуправе  
(инспекције, комунална полиција) и изражено је 
очекивање да ће надлежни органи града 
Зрењанина брзо предузети адекватне мере. 
 
Такође смо подсетили и државне органе да  
њихова најважнија обавеза мора да буде заштита 
основних људских права и људског достојанства 
а то, у случају исписивања оваквих порука, 
подразумева и проналажење и кажњавање 
починилаца и подстрекача ових и сличних дела и 
константно указивање на антицивилизацијски и 
ретроградни карактер идеја које се пропагирају 
оваквим порукама. 
 
У вези овог случаја Полицијска управа у 
Зрењанину  известила нас је да се не могу 
изјаснити у вези са поступањем поводом овог 
случаја јер пријаву такве врсте нису пронашли 
увидом у њихове евиденције. 
 
Овај орган се ни на који начин не може сложити 
са оваквим начином поступања МУП Републике 
Србије Полицијска управа у Зрењанину јер 
сматрамо да у оваквим случајевима надлежни 
државни органи, укључујући МУП, морају 
реаговати по службеној дужности и по 
службеној дужности покренути одговарајуће 
поступке. 
 
Неспремност државних органа да у оваквим 
ситуацијама поступају по службеној дужности 
указује да они у порукама «Србија Србима»  и 
сличним порукама такве врсте не виде ништа 
спорно, што је за сваку осуду. 
 
Међутим, треба имати у виду да је та порука, 
која представља директан излив шовинизма, 
веома опасна због тога што имплицира да за 
остале нема места и да сви они морају нестати.  
 
Према томе, та порука, спроведена у пракси, за 
последицу би имала потпуни нестанак 
националних мањина. 
 
2. Скрнављење и исписивање графита на 
Јеврејском гробљу у Зрењанину  
 
Почетком 2011. године је такође дошло до 
скрнављења Јеврејског гробља у Зрењанину и 
исписивање непримерених порука на истом. 
 
У вези овог случаја овај орган је дана 21.02.2011. 
године разговарао у седишту Јеврејске општине 
у Зрењанину са челницима ове Јеврејске 
општине о ситуацији јеврејске заједнице и 
националних мањина у граду Зрењанину у 
светлу најновијих напада на националне мањине 
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укључујући скрнављење Јеврејског гробља и 
исписивање графита. 
 
Ови поступци су најоштрије осуђени и 
затражено је да починиоци ових кривичних дела 
буду што пре откривени и приведени правди. 
 
Полицијска управа у Зрењанину известила нас је 
у вези овог случаја  да је надлежном тужилаштву 
у Зрењанину поднета кривична пријава против 
малолетног Д.М. из Зрењанина због кривичног 
дела  из члана 212 КЗ. 
 
Међутим, што се овог органа тиче, питање је да 
ли скрнављење Јеврејског гробља и исписивање 
графита на истом може бити третирано само као 
кривично дело из члана 212 КЗ-уништење и 
оштећење туђе ствари. 
 
Наше је становиште да се у овом случају ради о 
кривичном делу изазивања националне, расне, и 
верске мржње и нетрпељивости из члана 317 
став 2 КЗ. 
 
3. Исписивање поруке «Смрт циганима 
политичарима» на кући Добриле Николић 
 
Током марта 2011. године на кући 
координаторке за ромска питања Добриле 
Николић исписана је порука «Смрт циганима 
политичарима». 
 
Саопштењем од 15.03.2011. године овај орган је 
најоштрије осудио претње смрћу које су упућене 
координаторки за ромска питања Добрили 
Николић исписивањем на њеној кући поруке 
«Смрт циганима политичарима». 
 
Указано је да иако и даље желимо да верујемо да 
је Зрењанин безбедан град, град без мржње и 
град толеранције, чињеница је да су у последње 
време, у овој средини, учестале претње упућене 
припадницима националних мањина. 
 
Да би Зрењанин био и остао град без мржње, 
насиља и нетолеранције потребно је да државни 
органи схвате да је њихова примарна обавеза 
заштита основних људских права и људског 
достојанства, а то подразумева проналажење и 
кажњавање починилаца и подстрекача ових и 
сличних кривичних дела и константно указивање 
на антицивилизацијски и ретроградни карактер 
идеја које се пропагирају овим порукама и које 
омогућавају овакве примитивне изливе говора 
мржње. 
 
Полицијска управа у Зрењанину је поводом овог 
случаја Основном јавном тужиоцу у Зрењанину 

доставила кривичну пријаву против НН 
извршиоца кривичног дела из члана 317 КЗ. 
 
4. Исписивање поруке «Смрт циганима», на кући 
Томислава Мержана 
 
Крајем јула и почетком августа 2011. године је 
на кући Томислава Мержана у Зрењанину 
исписана порука «Смрт циганима».  
 
Саопштењем од 04.08.2011. године овај орган је 
најоштрије осудио претње смрћу које су упућене 
припадницима ромске националне мањине 
исписивањем поруке «Смрт циганима» на кући 
Томислава Мержана у Зрењанину. 
 
Истакнуто је да је ово још један у низу напада на 
припаднике националних мањина који су се, од 
почетка ове године, догодили на територији 
града Зрењанина, што представља врло 
забрињавајући развој догађаја. 
Указано је да је крајње време да надлежни 
државни органи пронађу и примерено казне 
починиоце овог и сличних кривичних дела, те да 
предузму све неопходне мере у циљу 
спречавања даљег угрожавања, позитивним 
прописима, гарантованих права националних 
мањина. 
 
Полицијска управа у Зрењанину је поводом овог 
случаја поднела кривичну пријаву против НН 
извршиоца кривичног дела из члана 317 КЗ. Рад 
на идентификовању истих је у току. 
 
5. Убацивање претеће поруке у поштанско 
сандуче Реформатске цркве у Зрењанину  
 
Током августа 2011. године у поштанско сандуче 
Реформатске цркве у Зрењанину убачене су 
претеће поруке и то претње смрћу и 
протеривањем које су упућене припадницима 
мађарске националне мањине. 
 
Саопштењем од 24.08.2011. године овај орган је 
најоштрије осудио претње смрћу и 
протеривањем које су упућене припадницима 
мађарске националне мањине убацивањем 
претеће поруке у поштанско сандуче 
Реформатске цркве у Зрењанину . 
 
Истакнуто је да је и ово још један у низу напада 
на припаднике националних мањина који су се, 
од почетка 2011. године, догодили на територији 
града Зрењанина, што представља крајње 
забрињавајући развој догађаја.  
 
Указано је да с обзиром на учесталост оваквих 
појава, крајње је време да надлежни државни 
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органи пронађу и примерено казне починиоце 
овог и сличних кривичних дела, те да предузму 
све неопходне мере у циљу спречавања даљег 
угрожавања права националних мањина. 
 
Такође је истакнуто да органи локалне 
самоуправе у Зрењану не би олако смели прећи 
преко чињенице да се све ово догађа у 
вишенационалној средини која је дуго била 
препознатљива управо по култури дијалога, 
толеранцији и одсуству мржње других и 
другачијих. 
 
Полицијска управа у Зрењанину нас је  у вези 
овог случаја известила да је поднета пријава 
Вишем јавном тужиоцу против НН извршиоца 
кривичног дела из члана 317 КЗ, те да је рад на 
идентификовању истих у току. 
 
6. Напад ватреним оружјем на кућу Виорела 
Бесуа у Јанковом Мосту 
 
Током децембра 2011. године је извршен напад 
ватреним оружјем на кућу председника Алијансе 
војвођанских Румуна Виорела Бесуа у 
насељеном месту Јанков Мост. 
 
Саопштењем од 20.12.2011. године овај орган је 
најоштрије осудио овај напад ватреним оружјем 
и позвао државне органе да пронађу и 
примерено казне починиоце овог кривичног 
дела, те да предузму све неопходне мере у циљу 
спречавања даљег угрожавања основних 
људских права. 
 
Посебно је изражено очекивање да ће се 
истражити да ли су мотиви овог напада етничке 
природе с обзиром да је током 2011. године на 
територији града Зрењанина било више претњи 
убиством и протеривањем припадника 
националних мањина. 
 
Индикативно је да већина медија у Зрењанину 
није пренела наше саопштење од 20.12.2011. 
године везано за овај напад, што само потврђује 
закључке из поглавља «Приступ медија 
проблемима националних мањина» овог 
извештаја. 
 
Поводом пуцања ватреним оружјем на кућу 
Виорела Бесуа у Јанковом Мосту Полицијска 
управа у Зрењанину  известила нас је да 
полицијски службеници Одељења 
криминалистичке полиције ПУ Зрењанин 
интезивно предузимају све законом прописане 
мере и радње на проналаску извршиоца, те да је 
Основном јавном тужиоцу у Зрењанину поднета 
кривична пријава против НН извршиоца 

кривичног дела изазивања опште опасности из 
члана 278  став 4 у вези става 1 КЗ. 
 
Из свега горе изложеног произилази да 
надлежни државни органи, са изузетком случаја 
под тачком 2, нису открили нити једног 
починиоца горе наведених кривичних дела чије 
су жртве припадници националних мањина, а у 
таквој ситуацији о кажњавању починилаца ових 
кривичних дела не може бити ни говора. 
 
Упозоравамо да ће неоткривање и некажњавање 
починилаца ових и сличних кривичних дела 
само охрабрити починиоце и њихове 
налогодавце да интензивирају нападе на 
припаднике националних мањина што може 
имати несагледиве последице. 
 
Такође, време је да се сви запитају није ли се ова 
средина претворила у средину у којој се 
различитост кажњава, те да ли се таква средина 
може сматрати толерантном средином.  
 
Напомињемо да, осим горе наведених 
инцидената уперених против националних 
мањина у вези којих је овај орган реаговао, било 
је и других напада на припаднике националних 
мањина на које овај орган није реаговао из 
разлога што је за те случајеве сазнао са великим 
закашњењем. Из тих разлога и на овом месту 
апелујемо на државне органе, органе локалне 
самоуправе, као и на грађане да  обавесте овај 
орган о свим врстама напада на припаднике 
националних мањина. 
 
Нерешени случајеви непоштовања права 
националних мањина 
 
На овом месту ће бити приказани нерешени 
случајеви непоштовања права националних 
мањина који потичу из претходних година. 
 
Сви ови случајеви су остали нерешени и у 2011. 
години искључиво због неспремности органа 
града Зрењанина или државних органа да 
предузму делотворне мере у циљу заштите права 
националних мањина. 
 
- Предлог за оцену уставности  
 
Дана 25.02.2009. године поднели смо Уставном 
суду Републике Србије предлог за оцену 
уставности члана 18 Закона о изменама и 
допунама Закона о држављанству Републике 
Србије и предложили да Уставни суд донесе 
одлуку којом се утврђује да поменути члан није 
у сагласности са Уставом, општеприхваћеним 
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правилима међународног права и потврђеним 
међународним уговорима. 
 
На овом месту нећемо  навести разлоге који су 
нас навели на подношење предлога за оцену 
уставности због тога што је о томе већ опширно 
било речи у претходним извештајима. 
 
Међутим, важно је истаћи да до краја 
извештајног периода 31.12.2011. године, 
Уставни суд Републике Србије није донео 
никакву одлуку по овом предлогу, нити се на 
било који начин оглашавао по овом питању, 
иако су прошле скоро 3 (три) године од дана 
подношења предлога. 
 
- Натпис на Дому културе у Ечки 
 
Случај натписа на Дому културе у Ечки, који 
потиче из 2009. године, није решен ни у 2011. 
години иако смо, у више наврата, код органа 
града инсистирали да препорука овог органа од 
17.08.2009. године буде спроведена. 
 
Због неизвршавања препоруке од стране МЗ 
«Ечка» и органа града Зрењанина против МЗ 
«Ечка» поднели смо тужбу надлежном суду у 
Зрењанину, а у циљу спровођења препоруке.  
 
Поступајући по тужби овог органа Основни суд 
у Зрењанину је донео пресуду која је овом 
органу достављена 08.12.2010. године, а којом 
утврђује да је тужени МЗ «Ечка» 
дискриминаторски поступао према 
припадницима мађарске, румунске и словачке 
националне мањине на тај начин што је назив 
«Дом културе Ечка» на згради Дома културе у 
Ечки на језицима и писмима дотичних 
националних мањина исписао мањим словима и 
у различитом облику од текста на српском 
језику, те се тужени, МЗ «Ечка» обавезује да, 
ради уклањања последица дискриминаторског 
поступања, са зграде Дома културе у Ечки 
уклони натпис «Дом културе Ечка» дужине 5,50 
метара и висине 37 центиметара, који је исписан 
само на српском језику, те да задржи постојећу 
таблу са тим називом исписан на српском језику 
и језицима националних мањина чији је језик у 
службеној употреби на територији града 
Зрењанина, према њиховој традицији и 
правопису, у истом облику и истом величином 
слова, све то у року од петнаест дана под 
претњом принудним извршењем. 
 
Пресуда није постала правноснажна јер је МЗ 
«Ечка» уложила жалбу другостепеном суду а 
предмет већ више од годину дана стоји нерешен 
у Апелационом суду у Новом Саду. 

Зашто се овај предмет не решава, може се само 
претпоставити, али напомињемо да је случај 
једноставан за решавање јер позитивни прописи 
јасно предвиђају услове и начин исписивања 
назива на језицима националних мањина чији је 
језик у службеној употреби, а исто тако, према 
нашим прописима, предмети овакве врсте се од 
стране судова решавају по хитном поступку. 
 
Међутим, поново напомињемо, да одлуке овог 
органа су дужни да спроведу органи града 
Зрењанина, а не да се Заштитник грађана у циљу 
извршавања својих одлука обраћа судовима. 
 
- Натпис на Тргу др Зорана Ђинђића у 
Зрењанину 
 
И овај случај, који потиче из 2010. године, је 
остао нерешен и у 2011. години. 
 
Наиме, дана 8. маја 2010. године на Тргу др 
Зорана Ђинђића у Зрењанину је постављена 
табла са називом Трга исписан само на српском 
језику иако је, према нашим прописима после 
текста на српском језику испод или десно од 
њега морао бити исписан текст и  на језицима 
националних мањина чији је језик у службеној 
употреби на територији града Зрењанина, према 
њиховој традицији и правопису, у истом облику 
и истом величином слова. 
 
Иако смо изразили очекивање да ће органи града 
Зрењанина адекватно реаговати те да ће после 
текста на српском језику «Трг др Зорана 
Ђинђића» испод или десно од њега бити исписан 
текст и на мађарском, румунском и словачком 
језику, према њиховој традицији и правопису, у 
истом облику и истом величином слова, до краја 
извештајног периода, а ни до дана предаје овог 
извештаја, од стране органа града Зрењанина 
није ништа предузето у циљу решавања овог 
случаја. 
 

- Случај Централног гробља у Зрењанину 
 
Овај орган је дана 29. септембра 2011. године 
упутио допис председнику Скупштине града 
Зрењанина и његовом заменику, Градоначелнику 
града Зрењанина и његовом заменику у коме се 
наводи да је од стране овог органа дана 4. 
августа 2010. године у поступку увиђаја на 
Централном гробљу у Зрењанину, а у оквиру 
истражног поступка, утврђено да део где су 
сахрањени припадници националних мањина 
исламске вероисповести се налази десно од 
главног улаза у Централно гробље у Зрењанину 
и до близине овог дела гробља се може 
приступити једино преко старе ареодромске 
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писте која је неуређена и делимично прекривена 
травом јер израђен пут или стаза који би водио 
до тог дела гробља не постоји. Између старе 
аеродромске писте и тог дела гробља, који се 
налази десно од старе аеродромске писте, такође 
не постоји прилазни пут или стаза, те се до тог 
дела гробља може стићи једино преко земље или 
траве. Уређене стазе постоје само између малог 
броја редова гробних места, а простор између 
гробних места бетонским ивичњацима је уређен 
само код малог броја гробних места, тако да се 
до већине гробних места може приступити 
једино преко земље или траве. До осталог дела 
Централног гробља, који се налази напред у 
односу на главни улаз у Централно гробље, води 
пут од бетона, између редова гробних места 
постоје уређене бетонске стазе те је омогућен 
приступ сваком гробном месту. Свако гробно 
место је омеђено бетонским ивичњаком те је на 
тај начин уређен простор између гробних места, 
што се све односи и на празна гробна места. 
 
Из тих разлога је овај орган дана 1. септембра 
2010. под бројем ОМБП 21/10 изразио мишљење 
да је ЈКП «Чистоћа и зеленило» из Зрењанина 
непоступајући у потпунпости по члану 2 став 1 
Одлуке о уређивању и одржавању гробља и 
сахрањивању повредило право припадника 
националних мањина исламске вероисповести на 
једнако поступање тиме што је пропустило да на 
делу Централно гробље у Зрењанину где се 
сахрањују припадници националних мањина 
исламске вероисповести, за разлику од осталог 
дела гробља, у потпуности уреди и одржава 
путеве и стазе, те просторе између гробних 
места. 
 
Такође је истог дана и под истим бројем 
препоручено ЈКП «Чистоћа и зеленило» да 
уређивањем и одржавањем путева и стаза, 
уређивањем и одржавањем простора између 
гробних места и обављању и других послова 
који су у вези са уређивањем и одржавањем 
гробља на делу Централног гробља у Зрењанину 
где се сахрањују припадници националних 
мањина исламске вероисповести, овај део 
гробља доведе на исти квалитативни и 
квантитативни степен уређености и одржавања у 
коме се налази и остали део Централног гробља 
у Зрењанину. 
 
Полазећи од тога да је једна година примерен и 
сасвим довољан временски период за 
спровођење препоруке од 1. септембра 2010. 
године, овај орган је дописом од 22. августа 
2011. године позвао ЈКП «Чистоћа и зеленило» 
да се у року од осам дана изјасни о предузетим 
мерама у циљу спровођења наведене препоруке. 

Иако су допис примили дана 23. августа 2011. 
године, из ЈКП «Чистоћа и зеленило» није стигао 
никакав одговор на наш захтев. 
 
У таквој ситуацији овај орган је дана 28. 
септембра 2011. године посетио Централно 
гробље у Зрењанину како би се непосредним 
увидом  на лице места уверио у право стање 
ствари. 
 
Том приликом је утврђено да ЈКП «Чистоћа и 
зеленило» није ни на који начин поступило по 
препоруци овог органа од 1. септембра 2010. 
године. 
 
Из тих разлога су на основу члана 27 Одлуке о 
Заштитнику грађана о предњем обавештени 
челници града Зрењанина, те је изражено 
очекивање да ће предузети све потребне мере у 
циљу спровођења препоруке овог органа од 1. 
септембра 2010. године, те да ће против 
одговорних лица у ЈКП «Чистоћа и зеленило» 
предузети одговарајуће мере због неспровођења 
препоруке овог органа од 1. септембра 2010. 
године, што за последицу има неуважавање и 
непоштовање права националних мањина, те 
због неуважавања институције Заштитника 
грађана. 
 
- Натпис назива насељеног места Зрењанин на 
улазу у МЗ «Мужља» 
 
И овај случај који потиче из 2010. године није 
решен ни у 2011. години. 
 
Наиме, дана 31.08.2010. године приликом посете 
заменице покрајинског Омбудсмана за заштиту 
права националних мањина МЗ «Мужља», 
обавештени смо од стране председника и 
секретара Савета МЗ «Мужља» да је назив 
насељеног места Зрењанин, на улазу у МЗ 
«Мужља» из правца насељеног места Лукино 
Село, исписан само на српском језику. 
 
Непосредним увидом на лицу места утврђено је 
да су ови наводи тачни. 
 
Изражено је очекивање да ће град Зрењанин, 
преко својих органа, у складу са Уставом, 
законом и Статутом града, обезбедити да назив 
насељеног места Зрењанин, на улазу у МЗ 
«Мужља» из правца насељеног места Лукино 
Село, буде исписан и на језицима националних 
мањина чији је језик у службеној употреби на 
територији града Зрењанина, односно на 
мађарском, румунском и словачком језику, 
према њиховој традицији и правопису, и то тако 
да назив на мађарском, румунском и словачком 
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језику буде исписан после текста на српском 
језику испод или десно од њега, у истом облику 
и истом величином слова. 
 
Истакнуто је да је назив насељеног места 
Зрењанин на улазима у ово насељено место из 
осталих путних праваца већ исписан на овај 
начин, тако да не постоји ни један разлог који би 
оправдао да начин исписивања назива насељеног 
места Зрењанин на улазу у МЗ «Мужља» из 
правца насељеног места Лукино Село буде 
другачији. 
 
До краја извештајног периода, а ни до дана 
предаје овог извештаја, немамо података да је од 
стране органа града Зрењанина било шта 
предузето у циљу решавања овог случаја. 
 
Остале активности из области заштите права 
националних мањина 
 
- Овај орган је дана 07.03.2011. године 
Скупштини града Зрењанина упутио савет у вези 
измене члана 4 Одлуке о Савету за 
међунационалне односе. 
 
Наиме, Скупштина града Зрењанина је на 
седници одржаној дана 18.02.2011. године 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
Савету за међунационлне односе тако да члан 4 
Одлуке о Савету за међунационалне односе (Сл. 
лист општине Зрењанин бр. 3/05,1/08 и Сл. лист 
града Зрењанина бр. 1/11) сада гласи: 
 
«Скупштина града образује Савет и бира 
чланове Савета. 
 
У случају националних мањина које имају 
изабране своје националне савете, представници 
националних мањина у Савету бирају се на 
предлог националног савета,по једног члана из 
сваке националне мањине. 
 
Комисија за кадровска, административна питања 
и радне односе (требало је да стоји Комисија за 
персонална питања - наша примедба) предлаже 
три представника српског народа у Савет. 
 
На начин предвиђен у ставу 3 овог члана ће се 
поступити и у случају националних мањина које 
немају изабране националне савете. 
 
Националне мањине које имају мање од 1% 
учешћа у укупном становништву јединица 
локалне самоуправе могу присуствовати 
седницама Савета без права гласа». 
 

То значи да ће, убудуће, Савет за 
међунационалне односе града Зрењанина бити 
састављен од три представника српског народа и 
по једног представника сваке националне 
мањине, док је на основу досадашњих прописа 
Савет за међунационалне односе био састављен 
од једног представника српског народа и по 
једног представника сваке националне мањине. 
 
Полазећи од тога да дискриминација и 
дискриминаторско поступање означава свако 
неоправдано прављење разлике или неједнако 
поступање, односно пропуштање (искључивање, 
ограничавање или давање првенства), у односу 
на лица или групе а који се, између осталог, 
заснива на националној припадности или 
етничком пореклу, очигледно је да је новим 
решењима члана 4 Одлуке о Савету за 
међунационалне односе неоправдано прављена 
разлика између представника националних 
мањина и представника српског народа у Савету 
за међунационалне односе града Зрењанина, а на 
штету националних мањина. 
 
Ово тим пре што се одлуке у Савету за 
међунационалне односе доносе консензусом 
чланова Савета, па самим тим нема ни потребе 
да једна национална заједница има већи број 
представника од других. 
 
То такође представља и кршење принципа да се  
једном достигнути ниво права националних 
мањина не може смањивати, будући да је свака 
национална мањина за време важења ранијег 
решења члана 4 Одлуке о Савету за 
међунационалне односе, стекла право да у овом 
органу има исти број представника као и српски 
народ. 
 
С обзиром да је чланом 10а Одлуке о 
Заштитнику грађана овај орган, између осталог, 
овлашћен да даје савете надлежним органима у 
вези са доношењем, изменама и допунама 
прописа који се односе на заштиту права 
националних мањина, а имајући у виду горе 
изложено, овај орган је саветовао Скупштини 
града Зрењанина да: 
 
- Изменом члана 4 Одлуке о Савету за 
међунационалне односе обезбеди да свака 
национална мањина, која има право да буде 
представљена у Савету за међунационалне 
односе града Зрењанина, има исти број 
представника као и српски народ. 

 
Овај орган ће током 2012. године пратити да ли 
је Скупштина града Зрењанина уважила овај 
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савет, иако формално-правно не постоји обавеза 
да се  савет уважи. 
 
- Скупштина града Зрењанина је на седници 
одржаној дана 07.04.2011. године донела решење 
о промени назива улица у насељеном месту 
Зрењанин и то улице «Зелено поље» у «Душка 
Трифуновића», дела улице «Саве Ковачевића» у 
«Косте Николића», улице «Берберско циглана» 
(други ред) у «Дарка Нишавића», те улице 
«Берберско циглана» (трећи ред) у «Војислава 
Деспотова». 
 
Саопштењем од 21.04.2011. године овај орган је 
изразио очекивање да ће град Зрењанин 
искористити ову прилику те да ће, преко својих 
органа, у складу са Уставом, законом и Статутом 
града, обезбедити да називи тих улица буду 
исписани и на језицима националних мањина 
чији је језик у службеној употреби на територији 
града Зрењанина, односно на мађарском, 
румунском и словачком језику, према њиховој 
традицији и правопису, и то тако да назив на 
мађарском, румунском и словачком језику буде 
исписан после текста на српском језику испод 
или десно од њега, у истом облику и истом 
величином слова. 
 
- Дана 07.11.2011. члан градског већа Раде 
Васиљевић је у име Асоцијације месних 
заједница града Зрењанина затражио мишљење 
овог органа у вези постављања вишејезичних 
табли на зграде месних заједница на територији 
града Зрењанина. 
 
У вези тога овај орган је дана 09.11.2011. године 
указао на следеће: 
 
Чланом 5 Статута града Зрењанина је 
предвиђено да: 
 
«На територији града у службеној употреби је 
српски језик и ћирилично писмо. 
 
На територији града у службеној употреби су и 
језици националних мањина: мађарски, 
румунски и словачки језик и њихова писма». 
 
Из ове одредбе Статута јасно произилази да су 
језици и писма ових националних мањина у 
службеној употреби на целој територији града 
Зрењанина. 
 
Такође, Закон о службеној употреби језика и 
писма предвиђа да на подручјима на којима су у 
службеној употреби и језици националних 
мањина имена органа који врше јавна 
овлашћења, назив јединица локалне самоуправе, 

насељених места, тргова и улица и други 
топоними, обавештења и упозорења за јавност и 
други јавни натписи исписују се и на језицима 
дотичних националних мањина, према њиховој 
традицији и правопису. 
 
У службеној употреби текст на језицима и 
писмима националних мањина исписује се после 
текста на српском језику испод или десно од 
њега, истим обликом и величином слова. 
 
Трећи део – стање људских права 
 
Област права детета и равноправност полова 
 
Област права детета и равноправност полова је 
континуирана активност заштитника грађана 
која се одвијала и у претходној години на пољу 
испитивања  социјалних права  породице и деце, 
саветовања о остваривању права детета и 
равноправности полова, информисање јавности 
о питањима која су била значајна за остваривање 
права детета и равноправности полова и 
проблемима везаним за остваривање тих права 
као и активности које су усмерене на 
унапређење заштите ових права. 
 
Децембра месеца 2011.године донета је Одлука о 
правима и услугама у социјалној заштити града 
Зрењанина. Права која су овом Одлуком 
утврђена су: право на једнократну помоћ, право 
на опрему корисника за смештај у установу или 
другу породицу, право на путне трошкове и 
исхрану пролазника, право на накнаду трошкова 
сахране и право на бесплатан оброк. 
 
Грађанкама и грађанима се пружају услуге 
помоћи и подршке и њиховим породицама и оне 
чине: услуге дневног боравка за децу и омладину 
са инвалидитетом - Алтернатива, помоћ и нега у 
кући за одрасла и стара лица, услуге Клуба за 
стара лица, услуга смештаја у Прихватилиште за 
децу и младе, Прихватилиште за жене и децу 
жртве породичног насиља и жртве трговине 
људима - Сигурна кућа, услуга смештаја у 
Прихватилиште за одрасла и стара лица и 
Прихватну станицу, услуге становања за младе 
уз подршку за младе који се осамостаљују и  
услуге свратишта за бескућнике. Поступак за 
признавање права и пружање услуга  спроводи 
Центар за социјални рад града Зрењанина. 
 
Према подацима Центра за социјални рад града 
Зрењанина које је овом органу доставио, 
приказаћемо права и услуге из социјалне 
заштите коју су грађанке/ни остварили у 
претходниј години.  
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У 2011.години за једнократне новчане помоћи из 
буџета града Зрењанина издвојено је и плаћено 
грађанкама и грађанима 8.276.66900 динара. Број 
грађанки и грађана који су користили 
једнократну новчану помоћ је 2958, од којих је 
2136 ту помоћ користило за задовољење 
основних животних потреба, 416 за набавку 
огрева, 13 за санирање последица од 
елементарних непогода, 8 за накнаду трошкова 
превоза при смештају или престанку смештаја, 7 
за набавку одеће и обуће при смештају, 341 за 
коришћење права из здравствене заштите и 37 
чине остали оправдани случајеви. Број грађанки 
и грађана који су једнократну новчану помоћ 
остварили у натури је 345.  
 
Приликом постављања захтева за одобравање 
једнократне новчане помоћи грђанкама и 
грађанима, Центар за социјални рад града 
Зрењанина руководио се критеријумима за 
остваривање овог права, а критеријуми су 
постављени тако да је Центар за социјални рад 
одобравао захтеве уколико су у питању старе 
особе, болесне особе, неспособни за рад и 
породице са троје или више деце узраста до 10 
година. 
 
У току 2011.године у прихватилиште је било 
смештено 12 грађанки и грађана, а право на 
опрему за смештај у установу социјалне заштите 
остварило је 8 грађанки и грађана. У Зрењанину 
постоји дневни боравак за децу и омладину са 
инвалидидтетом «Алтернатива», а услуге 
дневног боравка користило је 14 деце. Дневни 
центар за децу и омладину «Алтернатива»  
основан је ради пружања услуга дневног 
збрињавања деце и омладине са инвалидитетом 
како би се осигурао њихов останак у заједници 
без институционализације. Услуге дневног 
центра користе деца и омладина са 
инвалидитетом узраста од 5 до 25 година са 
вишеструким сметњама у развоју која нису 
обухваћена ни једним обликом социјалне 
заштите. Услуге стручног рада у дневном центру 
деци и омладини пружају стручни радници 
Центра за социјални рад града Зрењанина и 
стручњаци разних дисциплина из области 
здравства и образовања.  
 
У Зрењанину грађанке и грађани остварују 
услуге народне кухиње.Народна кухиња 
основана је у циљу социјалне заштите и 
социјалне сигурности најугроженијих грађанки и 
грађана града Зрењанина а који се налазе на 
евиденцији Центра за социјални рад.Ово право 
остварују грађанке и грађани који су из 
категорије самохраних старачких домаћинстава 
без прихода, лица неспособна за рад, породице у 

којима су оба родитеља без запослења и извора 
прихода, душевно оболела лица и лица ометена 
у психофизичком развоју и други грађани и 
грађанке за које стручна служба Центра за 
социјални рад оцени да спадају у категорију 
социјално најугроженијих грађанки и грађана 
града Зрењанина. Право на топли оброк 
остварило је 200 грађанки и грађана, а право на 
ланч пакет 340 грађанки и грађана у претходној 
години. 
 
У Зрењанину од 2007.године постоји Сигурна 
кућа за жене и децу жртве насиља у породици и 
жртве трговине људима која је основана између 
града Зрењанина, Фонда Б92, Центра за 
социјални рад града Зрењанина и АПВ – 
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање 
и равноправност полова. У току претходне 
године у Сигурну кућу смештено је 52 деце и 33 
жене жртве насиља у породици и жртве трговине 
људима. За рад Сигурне куће утрошена су  
3.187.487,00 динара у претходној години. 
 
Током прошле године основан је Савет за 
равноправност полова као скупштинско тело 
града Зрењанина чији је циљ да прати 
остваривање равноправности полова и политике 
једнаких могућности на нивоу града, односно 
равноправно учешће жена и мушкараца у свим 
областима управљања јавним пословима од 
општег интереса за грађанке и грађане 
Зрењанина. Савет за равноправност полова је 
поставио циљеве да у наредном периоду буде 10 
до 15 одсто више жена на функцијама, 
руководећим положајима и у органима 
одлучивања. На иницијативу Савета Скупштина 
града усвојила је Одлуку о равноправности 
полова на територији града Зрењанина. 
Заштитник грађана сарађује са Саветом за 
равноправност полова, подстиче и подржава 
његов рад  и активно се укључује у активности 
које спроводи Савет за равноправност полова 
града Зрењанина. 
 
Остале активности заштитника грађана 
 
Сарадња са Центром за развој цивилног 
друштва 
 
Заштитник грађана има веома добру сарадњу са 
Центром за развој цивилног друштва, а током 
протекле године она је конкретизована са циљем 
унапређења положаја особа са инвалидитетом. 
 
Центар за развој цивилног друштва је невладино 
и непрофитно удружење грађана основано ради 
остваривања циљева у области афирмисања и 
унапређења цивилног друштва и остваривања 
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права грађана. Циљеви Центра за развој 
цивилног друштва су промоција, заштита и 
унапређење људских права и слобода, 
демократских вредности и начела владавине 
права, слободе и равноправности грађана, 
подстицање међуетничке и верске толеранције и 
сарадње, афирмисање отворености и 
комуникације између различитих култура итд. 
 
Током протекле године заштитник грађана је 
учествовала са Центром за развој цивилног 
друштва у пројекту под називом «Обука о 
приступачности у систему социјалне 
заштите».Циљ програма је усмерен на повећање 
знања о принципима приступачности и концепту 
«дизaјн за све» путем подстицања учесника 
програма да практично примене стечено знање у 
различитим областима социјалне 
заштите.Програм је обухватио могућности 
практичне употребе овог концепта у домену 
планирања у области социјалне заштите, у циљу 
побољшања квалитета живота свих грађана уз 
посебан осврт на поједине категорије грађана 
као што су: мала деца, старе особе, особе са 
инвалидидтетом и слично. Учесници су стекли 
знања  из области стварања приступачног 
окружења, производа, услуга и сервиса које се 
пружају у систему социјалне заштите за све 
потенцијалне групе корисника социјалне 
заштите. Програм обуке је акредитован од 
стране Републичког завода за социјалну заштиту 
Републике Србије. 
 
На овом месту потребно је споменути да се 
појам приступачности у Зрењанину појављује у 
документу «План развоја социјалне заштите 
општине Зрењанин» у коме је један од циљева 
обезбеђивање приступачности града и 
насељених места. Град Зрењанин је приступио 
изради Локалног акционог плана за 
приступачност града Зрењанина који садржи 
стратешки циљ а то је повећање нивоа 
приступачности за све грађане и грађанке 
Зрењанина. Он такође подразумева и конкретне 
задатке који су постављени као што су: примена 
концепта «дизајн за све» приликом изградње 
нових и адаптације старих објеката, формирања 
и увођења нових услуга, приступачност 
информација презентованих на сајту Градске 
управе, приступачност Услужног центра 
Зрењанина, обарање ивичњака на територији 
Зрењанина, уклањање трафика које су 
постављење на неодговарајућим местима а које 
стварају препреку у кретању грађана, 
прилагођавање објеката здравствене заштите 
стандардима приступачности, израда планова за 
вртиће и школе према стандардима 

приступачности. Предвиђени циљеви су орочени 
на временски период од 2011 до 2013 године. 
 
Видели смо у претходном делу овог извештаја 
препоруку овог органа упућену Дому здравља 
«Др Бошко Вребалов» Зрењанин. Локални 
акциони план за приступачност града Зрењанина 
требао би да омогући конкретизацију циљева 
предвиђених планом, те нам остаје да се надамо 
да ће препоруке заштитника грађана бити 
индиректно спроведене. Најбоље решење било 
би да се препоруке заштитника грађана директно 
спроводе не чекајући на  реализацију циљева 
постављених Акционим планом, наравно 
имајући у виду не само корективну већ и 
саветодавну улогу овог органа у циљу 
унапређења правног  положаја грађана, грађанки 
, рањивих  и мањинских  група становништва.   
 
Сарадња са Центром за развој цивилног друштва 
у овом пројекту показала се веома корисном не 
само за учеснике, већ је циљ био утицај на 
јачање свести одоговорних да  предузму све 
потребне активности  како би у догледно време 
грађани и грађанке живели у хуманијем, 
практичнијем и бољем окружењу и створило 
услове да осетљиве групе становништва буду у 
позицији  да реализују своја гарантована правa. 
 
Сарадња са осталим органима, невладиним 
организацијама и медијима 
 
Заштитник грађана је током протекле године 
учествовала у пројекту «Подстицај 
антикорупцијским мерама» који је спровела 
Стална конференција градова и општина са 
Развојним програмом Уједињених нација 
(UNDP).Циљ пројекта  је да подржи Србију у 
остваривању неопходних стандарда и смањења 
нивоа корупције према Конвенцији Уједињених 
нација против корупције и прописима за 
приступање Европској унији. Пројекат 
интегрише људска права у антикорупцијски 
програм, кроз увођење иновативних 
инструмената намењених да смање 
дискриминаторске ефекте корупције на 
националном и локалном нивоу. Задатак је био 
да се дефинишу жаришта корупције као и 
антикорупцијске механизме на локалном нивоу 
кроз размену искустава са локалним 
стручњацима и представницима централних 
институција. 
 
У истом месецу прошле године заштитник 
грађана је узела учешће у оквиру пројекта 
«Допринос социјалној инклузији и борби против 
дискриминације маргинализоване популације у 
Србији».Пројекат је спровела невладина 
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организација «Праксис». Циљна група пројекта 
је маргинализована популација у Србији – 
сиромашни, лица која живе у неформалним 
насељима, бескућници, посебно деца, омладина, 
жене и старије особе, лица која имају отежан или 
им је у потпуности онемогућен приступ 
институцијама, где највећи број ових лица чине 
припадници ромске популације. Циљ пројекта је 
да се превазиђу системске препреке у приступу 
документима и социо-економским правима од 
стране маргинализоване популације у Србији. 
Пројекат је окупио представнике институција и 
пружаоце услуга  на локалном нивоу који се у 
свакодневном раду сусрећу са овом популацијом 
– представнике здравствених установа, 
институција социјалне заштите, школа, 
општинских управа, Националне службе за 
запошљавање, полиције, релевантних 
невладиних организација и ромских асоцијација, 
заштитника грађана итд. Овај пројекат се 
фокусирао на анализу и праћење правне 
регулативе и праксе, као и на активности јавног 
заговарања у области приступа основним 
правима: на приступ документима и упис у 
матичне књиге, здравствену и социјалну 
заштиту, запослење, образовање итд., 
оснаживање маргинализоване популације, 
сензитивисање релевантних актера на локалном 
и националном нивоу о проблемима 
маргинализоване популације у приступу 
правима и о неопходности њиховог хитног 
решавања. 
 
Заштитник грађана је током прошле године 
сарађивала са канцеларијом Повереника за 
заштиту равноправности, најпре путем 
консултација, проверавања и размене одређених 
конкретних предмета, а потом у пројекту под 
називом «Медијација у случајевима 
дискриминације - служба Повереника за заштиту 
равноправности». Пројекат је организовала 
служба Повереника за заштиту равноправности у 
сарадњи са организацијом Партнери за 
демократске промене Србија који је 
финансирала Европска унија. Презентација 
пројекта се одвијала готово у свим градовима 
Републике Србије током године са веома важним 
циљем а то је да упозна јавност са улогом, 
надлежностима и начином поступања 
Повереника за заштиту равноправности . 
 
Канцеларија заштитника грађана успешно 
сарађује са Зрењанинским едукативним центром, 
па је и током протекле године била у вези са 
многим активностима које је ова организација 
спроводила, нарочито везано за теме 
равноправности полова и насиља у породици. 
Ове теме су значајне јер утичу на оснаживање 

жена у приватном,  јавном, културном и 
политичком животу.  
 
Заштитник грађана је у вези са скупштинским 
телима - одборима, комисијама и саветима 
Скупштине града Зрењанина и учествује на тај 
начин што размењује искуства и даје одређене 
смернице за рад и саветодавна мишљења како би 
се унапред спречило неправилно доношење 
појединих одлука. Подржано је оснивање 
Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ) у 
Зрењанину као тело које је одговорно за 
спровођење активности и мера које су наведене 
у Локалном плану за борбу против корупције 
града Зрењанина. 
 
Овај орган има добру сарадњу са средствима 
јавног информисања , самим тим што је обавеза 
заштитника грађана да своје одлуке објављује 
путем медија, они играју веома важну улогу у 
раду заштитника грађана.Овај орган стиче 
ауторитет управо путем јавности,  а то би  без 
сарадње са средствима јавног информисања  
било немогуће.  
 
Услови рада заштитника грађана 
 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у стручној служби 
заштитника грађана није имао измена у односу 
на претходну годину.  
 
Измене које су настале односе се на то да је 
Заменица заштитника грађана задужена за права 
детета и равноправност полова изабрана за 
заштитника грађана за територију града 
Зрењанина на седници Скупштине града  од 
01.07.2011.године. Такође  треба  навести да је 
на седници Скупштине града  од 
16.12.2011.године изабрана Заменица 
заштитника грађана задужена за права детета и 
равноправност полова. 
 
Поновићемо да простор у улици где је седиште 
канцеларије заштитника грађана не испуњава 
услове приступачности. 
 
Заштитник грађана нема свој буџет иако је 
формално орган који има својство правног лица. 
Одлука  о заштитнику грађана предвиђа да  
услове за рад заштитника грађана  обезбеђују 
надлежни органи града.  
 
У том смислу, стекли су се услови за измену 
Одлуке о заштитнику грађана и осталих прописа 
који се односе на овај орган, што ће заштитник 
грађана предложити Скупштини града 
Зрењанина у периоду који следи. 
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Зрењанин, март 2012.године 
 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

Драгана Радловачки Грозданов 
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 На основу члана 33. став 1. тачка 4. и 
члана 42. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 92/11), 
члана 31. тачка 23. и члана 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08 и 23/12), Скупштина 
града Зрењанина, на предлог Градоначелника 
града Зрењанина, на седници одржаној дана 
05.10..2012. године, донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
I 

 
 У Решењу Скупштине града Зрењанина о 
образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације донетом 21.августа 2012. године, број: 
06-113-94/12-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 23/12) у тачки II, после редног 
броја 13. додаје се редни број 14. који гласи: 
 

''14. БОЈАН ПУТИЋ, вршилац дужности 
директора ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин'' 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-141-57/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11), члана 31. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08 и 23/12) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 

пречишћен текст и 23/12) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 05.10.2012. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА , 

ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЊИХОВИХ 
ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
  

I 
 

 У Решењу Скупштине града Зрењанина о 
именовању председника, чланова, секретара и 
њихових заменика Градске изборне комисије у 
сталном саставу број: 06-113-11/12-I од 
21.08.2012.године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 23/12) у тачки I која се односи 
на чланове,  под редним бројем 4. врши  се 
следећа измена:  

4. БИЉАНА ДИМКИЋ, дипл. историчар 
уметности, Српска напредна странка, на 
предлог одборничке групе ''Покренимо 
Зрењанин – Томислав Николић (Српска 
напредна странка, Демократска странка Србије – 
Др Војислав Коштуница, Нова Србија, Покрет 
снага Србије – БК, Покрет Социјалиста, 
Демократска партија Македонаца, Покрет 
Напред Банат)''. 
Замењује се са: 

4. ВОЈИН КАРАНОВИЋ, дипл. правник, 
Српска напредна странка, на предлог 
одборничке групе ''Покренимо Зрењанин – 
Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Демократска странка Србије – Др Војислав 
Коштуница, Нова Србија, Покрет снага Србије – 
БК, Покрет Социјалиста, Демократска партија 
Македонаца, Покрет Напред Банат)''. 
под редним бројевима 9. и 10. врши се следећа 
измена:  
 речи: ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
СРБИЈЕ – ПОКРЕТ НАПРЕД БАНАТ'' замењују 
се речима: ''НАПРЕД ПЕТРОВГРАД'' 
 - После редног броја 11. додају се редни 
бројеви 12., 13. и 14. који гласе: 

''12.ЉИЉАНА ПОПОВ, дипл.правник, на 
предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ'' 

''13.ВЛАДИМИР РАЈИЋ, дипл.правник, 
на предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ'' 

''14.ИВАНА БЈЕЛЕТИЋ, дипл.правник, 
на предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ'' 
 У тачки I у делу који се односи на 
заменике чланова под редним бројем 6. врши се 
следећа измена:  
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6. МИОДРАГ ПЈЕШЧИЋ, дипл.инжењег 
пољопривреде, Српска напредна странка, на 
предлог одборничке групе ''Покренимо 
Зрењанин – Томислав Николић (Српска 
напредна странка, Демократска странка Србије – 
Др Војислав Коштуница, Нова Србија, Покрет 
снага Србије – БК, Покрет Социјалиста, 
Демократска партија Македонаца, Покрет 
Напред Банат)''. 
Замењује се са: 

6. ДРАГАН ПАНТЕЛИН, маш. инг., Српска 
напредна странка, на предлог одборничке 
групе ''Покренимо Зрењанин – Томислав 
Николић (Српска напредна странка, 
Демократска странка Србије – Др Војислав 
Коштуница, Нова Србија, Покрет снага Србије – 
БК, Покрет Социјалиста, Демократска партија 
Македонаца, Покрет Напред Банат)''. 
 - под редним бројем 9. и 10. врши се 
следећа измена :  
 речи: ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
СРБИЈЕ – ПОКРЕТ НАПРЕД БАНАТ'' замењују 
се речима ''НАПРЕД ПЕТРОВГРАД'' 
 - После редног броја 11. додају се 
бројеви 12., 13. и 14. који гласе:   

''12.СРЂАН БАРАЦ, студент, на предлог 
одборничке групе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
– БОРИС ТАДИЋ'' 

''13.НАТАЛИЈА РАКИЋ, студент, на 
предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ'' 

''14.СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВ, правник, 
на предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ'' 
 

II 
 
 У тачки II Решења бришу се речи и зарез 
''Демократске странке,'' 
  

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одредбом члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) прописано је 
да изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује 
скупштина јединице локалне самоуправе, на 
предлог одборничких група у скупштини 
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју 
одборника. 
 

 Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 21.08.2012.године донела је Решење о 
именовању председника, чланова, секретара и 
њихових заменика Градске изборне комисије у 
сталном саставу број: 06-113-11/12-I ('''Службени 
лист града Зрењанина'', број: 23/12), на основу 
достављених предлога конституисаних 
одборничких група у Скупштини града 
Зрењанина. 
 

 Одборничка група ''Покренимо Зрењанин 
– Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Демократска странка Србије – Др Војислав 
Коштуница, Нова Србија, Покрет снага Србије – 
БК, Покрет Социјалиста, Демократска партија 
Македонаца, Покрет Напред Банат)'', доставила 
је Предлог за измену члана и заменика члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу. 
 
 Демократска странка Србије доставила је 
05.09.2012.године обавештење да је назив 
одборничке групе ''Демократска странка Србије 
– Покрет Напред Банат'' промењен у назив 
''Напред Петровград''. 
 
 С обзиром да је Демократска странка у 
међувремену  конституисала одборничку групу у 
Скупштини града Зрењанина и да је дана 
14.09.2012.године доставила секретару 
Скупштине града Зрењанина предлоге за 
чланове и заменике чланова Градске изборне 
комисије у сталном саставу, Комисија за 
персонална питања Скупштине града утврдила је 
Предлог Решења у датом тексту. 
 
 У складу са напред изнетим, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења  
као у диспозитиву и доставља га Скупштини 
града на разматрање и усвајање. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду  у року од 24 часа од 
доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  
      
 1. Јован Станков, ул. Штросмајерова бр. 
16/30, Зрењанин,              

2. Иван Тодоров, ул. Кикиндска бр. 5, 
Зрењанин, 

3. Станко Спорин, ул. Сарајлијина бр. 2, 
Зрењанин 

4. Војин Карановић, ул. Бригадира 
Ристића бр. 35/8, Зрењанин,  

5. Гордана Гаћина, ул. Ружа Шулман бр. 
17/7, Зрењанин,  
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6. Горан Томић, ул. Здравка Челара бр. 
25 б, Зрењанин,  

7. Драгана Лазић, ул. Иве Лоле Рибара 
бр. 26, Елемир, 

8. Славица Михаљица, ул. Предрага и 
Видоја бр. 28, Банатски Деспотовац, 
 9. Татјана Вукановић, ул. Новосадска бр. 
3/15, Зрењанин, 

10. Наташа Ждрња, ул. Гимназијска бр. 
5, Зрењанин, 

11. Марија Милишић, ул. Булевар Вељка 
Влаховића бр. 36/9, Зрењанин, 

12. Љиљана Попов, ул.Руже Шулман бр. 
20/4, Зрењанин, 

13. Владимир Рајић, ул.4. јули бр. 31/15, 
Зрењанин, 

14. Ивана Бјелетић, ул. Вовјоде Петра 
Бојовића бр. 27/54, Зрењанин,  

15. Милан Мркшић, ул. Книћанинова бр. 
2/ц, Зрењанин, 

16. Ивана Радосав, ул. Врањевачка бр. 
18, Зрењанин,  

17. Којчић Александар, ул. Бригадира 
Ристића бр. 3/16, Зрењанин, 

18. Ненад Домјесков, ул. Првомајска бр. 
77, Зрењанин, 

19. Јелена Пирић, ул. Наде Димић бр. 
117, Зрењанин, 

20. Александар Вукадиновић, ул. 
Његошева бр. 29 б, Зрењанин, 

21. Драган Пантелин, ул. Дунавска бр. 
11, Зрењанин,  

22. Немања Топић, ул. Барањска бр. 126 
б, Зрењанин, 

23. Србољуб Стојковић, ул. Цара Душана 
бр. 94, Книћанин, 

24. Синиша Вукић, ул. Зорана Нићетина 
бр. 10, Зрењанин, 

25. Голуб Витић, ул. Сремска бр. 22, 
Стајићево, 

26. Александар Мулић, ул. Новосадска 
бр. 5/6, Зрењанин, 

27. Срђан Барац, ул. 4.јули бр. 21/6, 
Зрењанин, 

28. Наталија Ракић, ул.Радничка бр. 2 а, 
Зрењанин, 

29. Светлана Михајлов, ул. Савице 
Соломуна бр. 7, Зрењанин, 

30. Златинка Јефтић, ул. Кајмакчаланска 
бр. 52, Зрењанин, 

31. Биљана Димкић, ул. Стеријина бр. 1 
ц, Зрењанин, 

32. Миодраг Пјешчић, ул. Балканска бр. 
4, Зрењанин, 

33. Одељењу за послове финансија и 
рачуноводства 

34. Служби Скупштине, Градоначелника 
и Градског већа 

35. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-141-58/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 31. став 1. тачка 9. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 05.10.2012. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 ДОБРИВОЈЕ МИХАЈЛОВ, пензионер, 
разрешава се дужности председника Управног 
одбора Центра за социјални рад, на лични 
захтев.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-141-59/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 31. став 1. тачка 9. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12) Скупштина града Зрењанина, 
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на седници одржаној 05.10.2012. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

ЈАСМИНА ШАЈБЕР, хемијски техничар, 
именује се за председника Управног одбора 
Центра за социјални рад.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број:  06-141-60/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12) и члана 12. Одлуке о оснивању 
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 11/03 
и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09, 
11/11 и 23/12), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 05.10.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 ИГОР КОВАЧ, дипл. инг. архитектуре, 
разрешава се дужности директора Завода за 
заштиту споменика културе Зрењанин. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА      
Број:  06-141-61/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12)  сходно  чланау 12. и на основу 
члана 12б. Одлуке о оснивању Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 11/03 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 05.10.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, дипл.инг. 
организације рада, именује се за вршиоца 
дужности директора Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број:  06-141-62/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12), сходно члану 14. и на основу 
члана 15. Одлуке о оснивању Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 11/03 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12), 
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Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 05.10.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА 
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 У Управни одбор Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин именују се: 
 
ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ГОРАН ЋУРЧИН, економиста 
 
ЗА ВРШИОЦЕ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА: 

2. МИЛОРАД ЧАЛИЋ,  пензионер 
3. ВЛАДА МИЛАНКОВИЋ, инг. заштите 

на раду 
4. ГОРДАНА РАКОВИЋ, текстилни 

инжењер, 
5. НЕНАД ЈОКСИМОВИЋ, студент. 

 
II 

 
 Доношењем овог Решења престаје 
дужност досадашњим члановима Управног 
одбора Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин, због истека мандата.  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА      
Број:  06-141-63/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12), снодно члану 17. и на основу 
члана 18. Одлуке о оснивању Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 11/03 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12), 

Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 05.10.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА 
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 У Надзорни одбор Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин именују се: 
 
ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА: 
 1. НEНАД КОВАЧ, пољ. техничар 
 
 ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА: 
 2. ТОМИСЛАВ КОСТИЋ, пензионер. 
 

II 
 
 Доношењем овог Решења престаје 
дужност досадашњим члановима Надзорног 
одбора Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин, због истека мандата.  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-141-64/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12) сходно члану 9. и на основу 
члана 9а. Одлуке о оснивању Градске народне 
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 14/09, 23/11 и 23/12), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 05.10.2012. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 
 

 У Управни одбор Градске народне 
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
именују се: 
 
ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА: 

1. ВУК ВЕШОВИЋ, дипл.грaфички 
дизајнер 
 
ЗА ВРШИОЦЕ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА: 
 2. ГОРДАНА КУСАЛО, професор 
 3. ДРАГАНА ГРАНДИЋ, професор 
 

II 
 
 Доношењем овог Решења престаје 
дужност досадашњим члановима Управног 
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко 
Зрењанин'' у Зрењанину, због истека мандата.  

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-141-65/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08 и 23/12), сходно члану 10. и на основу 
члана 10а. Одлуке о оснивању Градске народне 
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 14/09, 23/11 и 23/12), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 05.10.2012. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
'' ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 
 

 У Надзорни одбор Градске народне 
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
именују се: 
 
ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА: 
 1. АНЂЕЛКА РАДИШИЋ, економиста 
 
ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА: 
 2. ЗОРИЦА МИЛИНКОВИЋ, прив. 
Предузетник 

II 
 
 Доношењем овог Решења престаје 
дужност досадашњим члановима Надзорног 
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко 
Зрењанин'' у Зрењанину, због истека мандата.  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-141-66/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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На основу члана 31. и 108. став 1. 
Статута Града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08 и 23/12), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
05.10.2012. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о 

образовању и избору Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
које је донела Скупштина града под бројем 06-
113-16/08-I-10-00 од 24.11.2008. године, са 
изменама бр. 06-87-25/09-I-10-01 и 06-87-26/09-I-
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10-01 од 16.06.2009. године (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 28/08 и 7/09). 

 
II. Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-141-67/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. а у вези са 
чланом 66. став 7. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 31. став 1. тачка 20. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08 и 23/12), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној дана 
05.10.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Одлуком о Градској управи града 
Зрењанина уређују се организација и делокруг 
Градске управе града Зрењанина (у даљем 
тексту: Градска управа), руковођење Градском 
управом, јавност рада, као и друга питања од 
значаја за рад Градске управе. 

Члан 2. 

Градска управа обавља послове утврђене 
Уставом, законом, статутом и другим 
прописима. 

Градска управа обавља и поверене послове 
из оквира права и дужности Републике Србије и 
Аутономне Покрајине Војводине. 

 
Члан 3. 

 
Градска управа дужна је да обезбеди 

сваком грађанину једнак положај и правну 
заштиту у остваривању својих права, обавеза и 
интереса, као и да омогући остваривање права на 
употребу језика који су у службеној употреби на 

територији града Зрењанина (у даљем тексту: 
Град). 
 

Члан 4. 
 

          Градска управа: 
 

1. припрема нацрте прописа и других 
аката које доноси Скупштина града, 
Градоначелник и Градско веће,  

2. извршава одлуке и друге акте 
Скупштине града, Градоначелника и Градског 
већа, 

3. решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Града, 

4. обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине града,  

5. извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Граду, 

6. обавља стручне и друге послове које 
утврди Скупштина града, Градоначелник и 
Градско веће, 

7. доставља извештај о свом раду 
Скупштини града, Градоначелнику и Градском 
већу,  

8. обавља и друге послове утврђене 
законом, актима органа Града и другим 
прописима. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 5. 

 
Градска управа је јединствени орган. 
 

Члан 6. 
 

У оквиру Градске управе образују се 
основне организационе јединице за обављање 
сродних послова из одређених области. 

Организационе јединице у Градској 
управи образују се према врсти, међусобној 
повезаности и обиму послова чијим се вршењем 
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 
области за коју се образују. 

 
Члан 7. 

 
У Градској управи образују се следеће 

организационе јединице: 
1. Одељење за опште и заједничке 

послове, 
2. Одељење за финансије,  
3. Одељење за општу управу, 
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4. Одељење за друштвене делатности, 
5. Одељење за урбанизам, 
6. Одељење комуналне полиције, 

инспекцијско-надзорних послова и ванредних 
ситуација. 
 

Члан 8. 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обавља:  

- стручне и административно-техничке 
послове за Скупштину града, Градоначелника и 
Градско веће и њихова радних тела, послове у 
вези са припремом и одржавањем седница 
Скупштине града и Градског већа, послове 
пријема странака,  представки и предлога 
грађана, послове уређивања и издавања 
Службеног листа града Зрењанина,  

- послове информисања јавности о раду 
органа Града, 

- послове протокола и сарадње Града са 
другим градовима и општинама у земљи и 
иностранству, послове пријема домаћих и 
страних делегација, додељивања јавних 
признања Града, одржавања манифестација од 
значаја за Град, као и друге послове из области 
протокола и сарадње,  

- послове који се односе на ефикасно и 
рационално функционисање возног парка, 
коришћење и одржавање телефонске централе, 
умножавање материјала и одржавање копир 
апарата, послове противпожарне заштите, 
обезбеђења зграда и опреме, одржавања 
хигијене, отклањања свих ситних кварова на 
постојећим електро, водоводним, грејним и 
сличним инсталацијама, 

- послове анализе и развоја 
информационог система Градске управе, 
старања о раду рачунарске мреже, оперативних 
система, послове заштите података, послове 
израде и одржавања градске WЕБ презентације, 
спровођење обуке корисника, планирање и 
одржавање комплетне телекомуникационе 
инфраструктуре у Градској управи. 

Одељење за опште и заједничке 
послове обавља и друге послове у складу са 
законом, актима органа Града и другим 
прописима. 

Члан 9. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
обавља: 

 
- послове који се односе на припрему 

буџета, извршење буџета, финансијско 
планирање, управљање готовинским средствима, 
контролу расхода, буџетско рачуноводство, 

вођење пословних књига и усклађивање са 
главном књигом трезора и састављање 
консолидованих периодичних и годишњих 
извештаја, извештавање,  послове припреме и 
израде предлога финансијског плана, расподеле 
средстава индиректним буџетским корисницима 
у оквиру одобрених апропријација, припреме и 
комплетирања документације за извршење 
финансијског плана, врши припремање и израду 
нацрта прописа из области остваривања 
изворних јавних прихода буџета Града, као и 
друге послове у складу са законом и другим 
прописима, 

- послове локалне пореске 
администрације, послове вођења првостепеног 
поступка, утврђивања изворних прихода Града, 
послове канцеларијске и теренске контроле и 
наплате изворних прихода Града, послове 
покретања и вођења првостепеног прекршајног 
поступка за учињене пореске прекршаје из 
области изворних прихода, послове вођења 
књиговодства изворних прихода Града,  

- стручне и административно-техничке 
послове у вези са спровођењем поступака 
јавних набавки, 

- послове привлачења инвестиција и 
управљања пројектима, пројектовање и праћење 
реализације буџета за инвестиције, 

- послове из области локалног 
економског и рурарлног развоја. 

Одељење за финансије обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 
 

Члан 10. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
обавља: 

 
- послове који се односе на унапређење 

организације рада и модернизацију Градске 
управе, послове израде правних аката из 
надлежности Скупштине града, Градоначелника, 
Градског већа и Градске управе, као и послове 
израде правних аката из области културе, 
основног образовања, примарне здравствене 
заштите, социјалне заштите, спорта, јавних 
предузећа и других области, 
 - стручне и административне послове из 
области радних односа (заснивање и престанак 
радног односа, одлазак у пензију, дисциплински 
поступак, израда уговора о делу, волонтерском 
раду и других уговора, полагање стручног 
испита, остваривање права и обавеза из радног 
односа изабраних и постављених лица и 
запослених и израда свих аката из области 
радних односа), 
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- послове месних канцеларија, послове 
личних стања грађана и вођења матичних књига 
рођених, венчаних и умрлих и књига држављана, 
послове издавања јавних исправа на основу 
матичних евиденција, послове превођења на 
језицима националних мањина који су у 
службеној употреби у Граду, 

- послове писарнице, архиве, доставне 
службе, контроле над применом прописа о 
канцеларијском пословању у Градској управи, 
послове издавања радних књижица грађанима и 
овере потписа, преписа и рукописа. 

Одељење за општу управу обавља и 
друге послове у складу са законом, актима 
органа Града и другим прописима. 

 
Члан 11. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ обавља: 
 
- послове од непосредног интереса за 

грађане у областима: образовања, културе, 
здравства, спорта и физичке културе, социјалне 
заштите, дечије заштите, борачко-инвалидске 
заштите, информисања, равноправности полова, 
сарадње са верским заједницама, одређивања 
назива улица и тргова, заштите културних 
добара, просветног инспекцијског надзора, 
удружења грађана, савеза и асоцијација и 
других области друштвених делатности,  

- послове учествовања у припреми и 
изради буџета Града и тромесечних 
оперативних планова и припремања 
финансијске документације везане за месечне 
квоте и апропријације, 

- вођење општег бирачког списка и 
регистра становништва, праћење рада и 
пружање помоћи месним заједницама, као и 
послове везане за избегла и прогнана лица. 

Одељење за друштвене делатности 
обавља и друге послове у складу са законом, 
актима органа Града и другим прописима. 

 
Члан 12. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

обавља: 
 
- послове правне проблематике, 

просторног планирања, грађевинске послове и 
послове легализације објеката, комуналне 
послове, послове из области саобраћаја, 

- имовинско-правне и стамбене 
послове, експропријацију и деекспропријацију, 
утврђивање и престанак права коришћења 
градског грађевинског земљишта, 
успостављање режима својине, давање у закуп 

неизграђеног јавног и осталог грађевинског 
земљишта, 

- послове заштите и унапређивања 
животне средине и послове енергетске 
ефикасности у складу са важећим прописима. 

Одељење за урбанизам обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 

 
Члан 13.  

 
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ, ИНСПЕКЦИЈСКО-
НАДЗОРНИХ ПОСЛОВА И ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈА обавља: 

 
- послове одржавања комуналног и 

другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност, вршење контроле над 
применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других 
делатности из надлежности Града, остваривање 
надзора у јавном градском, приградском и 
другом локалном саобраћају у складу са 
законом и прописима Града,  

- послове инспекцијског надзора над 
применом закона и прописа донетих на основу 
закона из области грађевинарства, путева, 
заштите животне средине, комуналне области и 
превоза путника у јавном саобраћају, као и 
послове надзора над реализацијом програма 
предузећа који се баве одржавањем комуналне 
хигијене јавно прометних површина и јавних 
зелених површина, 

- послове припреме за одбрану Града, 
привредних друштава, других правних лица и 
предузетника, послове израде планова одбране, 
предлагања мера за функционисање Града у 
ратном и ванредном стању, мера приправности 
и предузимање других мера потребних за 
прелазак на организацију у ратном и ванредном 
стању,  послове израде плана и програма развоја 
система заштите и спасавања на територији 
града Зрењанина, спровођење мера и задатака 
цивилне заштите у складу са јединственим 
системом заштите и спасавања, као и послове 
везане за функционисање Градског штаба за 
ванредне ситуације.  

Одељење комуналне полиције, 
инспекцијско-надзорних послова и ванредних 
ситуација обавља и друге послове у складу са 
законом, актима органа Града и другим 
прописима. 

Члан 14. 
 

У Градској управи, у оквиру организационих 
јединица образују се унутрашње организационе 
јединице и то: Одсеци и Кабинет.  
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Члан 15. 
 

У Градској управи Градоначелник поставља 
највише пет помоћника Градоначелника за 
поједине области од значаја за Град. 

Помоћници Градоначелника покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја 
за развој у областима за које су постављени и 
врше друге послове утврђене овом одлуком и 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи. 

За свој рад помоћници Градоначелника 
одговарају Градоначелнику. 

 
III. РУКОВОЂЕЊЕ ГРАДСКОМ УПРАВОМ 
 

Члан 16. 
 

Радом Градске управе руководи начелник 
Градске управе. 

Начелника Градске управе поставља 
Градско веће, на основу јавног огласа, на пет 
година.  

Члан 17. 
 

Начелник Градске управе усклађује рад 
Градске управе и обезбеђује функционисање 
Градске управе као јединственог органа, 
одговара за законитост рада, решава сукобе 
надлежности између унутрашњих 
организационих јединица, даје мишљења 
Скупштини града, Градоначелнику, Градском 
већу и радним телима Скупштине града о 
нацртима прописа, као и друга правна 
мишљења, издаје појединачна акта о радним 
односима постављених лица и запослених у 
Градској управи, врши дисциплинска и друга 
овлашћења према запосленима у Градској 
управи, решава о изузећу службеног лица у 
Градској управи. 

 
Члан 18. 

 
Начелник Градске управе има заменика 

који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност.  

Заменик начелника Градске управе 
поставља се на исти начин и под истим 
условима као начелник Градске управе. 

 
Члан 19. 

 
Начелник Градске управе образује 

колегијум руководилаца организационих 
јединица у циљу стварања услова за 

организовање и обезбеђивање законитог и 
ефикасног обављања послова Градске управе. 

Колегијум ради у седницама које сазива 
начелник Градске управе. 

Према потреби, начелник Градске 
управе може позвати и друга постављена лица и 
запослене да присуствују и учествују у раду 
колегијума. 

Члан 20. 
 

Начелник Градске управе за свој рад и 
рад Градске управе одговара Скупштини града, 
Градоначелнику и Градском већу у складу са 
Статутом града и актом о организацији Градске 
управе. 

Члан 21. 
 

Начелник Градске управе не може 
вршити никакву јавну или другу дужност која је 
неспојива са његовим положајем и 
овлашћењима.  

Члан 22. 
 

Радом организационих јединица 
Градске управе руководе: 

- начелник Одељења - радом Одељења,  
- шеф Одсека - радом Одсека, 
- шеф Кабинета - радом Кабинета. 
Начелник Одељења може имати 

заменика. 
Члан 23. 

 
Начелник Одељења одлучује, доноси и 

потписује акте из надлежности организационе 
јединице којом руководи, организује рад, стара 
се о распореду и извршавању послова, 
испуњавању радних дужности запослених и 
обавља друге послове које утврде Скупштина 
града, Градоначелник, Градско веће и начелник 
Градске управе. 

Начелник Одељења одговоран је 
Градоначелнику и начелнику Градске управе за 
благовремено и законито вршење послова у 
организационој јединици којом руководи. 

 
Члан 24. 

 
Начелнике Одељења распоређује 

начелник Градске управе. 
Шефове Одсека распоређује начелник 

Градске управе на предлог начелника Одељења, 
а шефа Кабинета на предлог Градоначелника. 
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IV. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 25. 
 

Рад Градске управе доступан је 
јавности, у складу са законом. 

 
Члан 26. 

 
Градска управа обезбеђује јавност рада 

давањем информација средствима јавног 
информисања, извештавањем Градоначелника, 
Скупштине града и Градског већа о свом раду и 
на други начин утврђен законом и другим 
прописима. 

Информације из става 1. овог члана 
може давати начелник Градске управе или лице 
које он овласти. 

Члан 27. 
 

Градска управа не може давати 
информације из члана 26. ове одлуке чија 
садржина представља државну, војну, службену 
или пословну тајну. 

 
V. ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА 
ДРУГИМ ОРГАНИМА ГРАДА 
 

Члан 28. 
 

Однос Градске управе према Скупштини 
града заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом града, овом 
одлуком и другим актима. 

Градска управа обавезна је да Скупштину 
града обавештава о обављању послова из свог 
делокруга, да даје обавештења, објашњења и 
податке који су неопходни за рад Скупштине 
града. 

 
Члан 29. 

 
Однос Градске управе према 

Градоначелнику заснива се на правима и 
дужностима утврђеним законом, Статутом 
града и одлукама Скупштине града. 

Градоначелник, у спровођењу одлука и 
других аката органа Града, може Градској 
управи издавати упутства и смернице за рад.  

 
Члан 30. 

 
Однос Градске управе према Градском 

већу заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом града, одлукама 
Скупштине града и другим актима.  

Градско веће врши надзор над радом 
Градске управе. 

У поступку надзора над радом Градске 
управе, на захтев Градског већа, Градска управа 
подноси извештај о свом раду једном годишње. 

Градско веће може укинути или 
поништити акте Градске управе када у вршењу 
надзора над радом Градске управе, утврди да 
наведени акти нису у складу са законом, 
прописом донетим на основу закона, односно 
одлуком Скупштине града, са налогом да се 
донесе нови акт који ће бити у складу са 
важећим прописима. 

Уколико се не поступи по налогу из 
става 4. овог члана, Градско веће може 
покренути питање одговорности руководиоца и 
запосленог који је непосредно радио на 
доношењу спорног акта. 

 
Члан 31. 

 
У вршењу права надзора над радом 

Градске управе, Скупштина града, 
Градоначелник и Градско веће могу да 
предузму одговарајуће организационе, 
кадровске и друге мере утврђене законом ради 
обезбеђења ефикаснијег извршавања задатака и 
послова Градске управе. 

Начелник Градске управе и 
руководиоци организационих јединица дужни 
су да поступе по мерама из става 1. овог члана. 

 
Члан 32. 

 
Међусобни односи организационих 

јединица Градске управе заснивају се на 
правима и дужностима утврђеним законом, 
Статутом Града, овом Одлуком и другим 
прописима. 

Организационе јединице Градске 
управе дужне су да међусобно сарађују када то 
захтева природа послова и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за 
рад и реализацију посла. 

 
VI. ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА 
ГРАЂАНИМА, ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 
ДРУГИМ СТРАНКАМА 

 
Члан 33. 

 
Постављена лица и запослени у 

Градској управи дужни су да грађанима, 
правним лицима и другим субјектима:  

- омогуће несметано, благовремено и 
ефикасно остваривање права, обавеза и правних 
интереса, дају потребне податке, обавештења и 
упутства, 

- пружају одговарајућу правну помоћ, 
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- разматрају представке, петиције и 
предлоге у вези са својим радом и поступе по 
њима, као и да предлажу предузимање 
одговарајућих мера и да о томе обавесте 
грађане, 

- омогуће употребу језика националних 
мањина у складу са Статутом града, 

- сарађују са грађанима, правним 
лицима и другим странкама и 

- поштују достојанство личности и 
чувају углед органа Града. 

 
Члан 34. 

 
У поступку пред Градском управом, у 

коме се решава о правима, обавезама и 
интересима грађана и правних лица, примењују 
се прописи о управном поступку. 

 
Члан 35. 

 
Послове Градске управе који се односе 

на остваривање права, обавеза и интереса 
грађана и правних лица могу обављати лица 
који имају прописану школску спрему, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе и одговарајуће радно искуство, у складу 
са законом и другим прописима. 

 
VII. РАДНИ ОДНОСИ 
 

Члан 36. 
 

Права, обавезе и одговорности 
постављених лица и запослених у Градској 
управи утврђена су Уставом, законом, 
колективним уговорима, актима органа Града и 
другим прописима.  

 
Члан 37. 

 
Постављена лица и запослени у 

Градској управи не могу се у обављању својих 
послова руководити својим политичким 
убеђењима, нити их могу изражавати и 
заступати. 

 
Члан 38. 

Постављена лица и запослени у 
Градској управи обавезни су да послове на 
остваривању и обезбеђивању Уставом и 
законом утврђених права и интереса грађана, 
правних лица и других субјеката, обављају 
одговорно, савесно и ефикасно, у складу са 
Уставом, законом, статутом, овом одлуком и 
правилима струке. 

Појединачни акти, мере и поступци 
Градске управе морају бити засновани на 
закону, статуту и другим прописима.  

Члан 39. 

Лице може бити примљено у радни 
однос у Градској управи ако поред општих 
услова утврђених законом, испуњава и посебне 
услове у погледу стручне спреме и радне 
способности утврђене законом и актом о 
систематизацији радних места. 

Лице се прима у радни однос у 
Градској управи на основу: 

1. акта о постављењу односно 
распоређивању, 

2. коначне одлуке начелника Градске 
управе у поступку по објављеном 
огласу и 
3. споразума о преузимању запосленог 

из другог државног органа. 

Члан 40. 

О правима и дужностима из радних 
односа постављених лица и запослених 
одлучује начелник Градске управе у складу са 
законом и другим прописима. 

 
Члан 41. 

 
Ради оспособљавања за вршење 

одређених послова кроз практичан рад у 
Градској управи могу се примити приправници 
под условом утврђеним законом и актом о 
систематизацији. 

Приправници се могу примити у 
својству запослених на одређено време и ради 
стручног оспособљавања у својству волонтера. 

Члан 42.  

Пуно радно време у Градској управи 
износи 40 часова недељно. 

Радна недеља траје пет радних дана. 
 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПОСЛОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 43. 
 

Средства за финансирање послова 
Градске управе обезбеђују се из буџета Града и 
буџета Републике Србије за поверене послове, 
као и из осталих прихода остварених допунским 
активностима Градске управе.  

Приходи за финансирање послова 
Градске управе користе се за: 
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- покриће расхода за постављена лица и 
запослене у Градској управи, 

- покриће расхода за коришћење услуга 
и роба, 

- отплату камата и пратећих трошкова 
задуживања,  

- социјално осигурање и социјалну 
заштиту,  

- покриће осталих расхода,  
- издатке за нефинансијску имовину и 
- издатке за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине. 
 

Члан 44. 
 

Градска управа може остваривати 
приходе својом делатношћу када то не утиче на 
редовно обављање послова из њеног делокруга. 

Приходи остварени обављањем послова 
из става 1. овог члана уносе се у буџет Града. 

 
Члан 45. 

 
Распоред средстава за финансирање 

послова Градске управе врши се на основу 
оперативних месечних и тромесечних планова 
које доноси начелник Градске управе или лице 
које он овласти.  

За законито и наменско коришћење 
средстава из става 1. овог члана одговоран је 
начелник Градске управе и начелник Одељења 
за финансије. 

Захтеве за плаћање и друга акта за 
исплату и коришћење средстава из става 1. овог 
члана, потписује начелник Градске управе или 
лице које он овласти. 

 
IX. АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

 
Члан 46. 

 
 Градска управа доноси правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке. 
 

Члан 47. 
 

Акт о организацији Градске управе 
доноси Скупштина града на предлог Градског 
већа.  

Акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Градске управе доноси 
начелник Градске управе уз сагласност 
Градског већа.  
 
 
 
 
 

Члан 48. 
 

Акти које доноси Градска управа у 
вршењу послова из надлежности Града 
оверавају се печатом Градске управе.  

Број, изглед, садржину и начин чувања 
и руковања печатом Градске управе утврђује 
начелник Градске управе у складу са законом, 
статутом и другим прописима. 

 
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 49. 

Начелник Градске управе донеће 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији Градске управе у року од 15 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 50. 

Начелник Градске управе извршиће 
распоређивање запослених у Градској управи у 
року од 10 дана од дана ступања на снагу 
правилника из члана 49. ове одлуке. 

Члан 51. 

Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења и објавиће се у "Службеном листу 
града Зрењанина". 

Члан 52. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о Градској управи града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
бр. 24/08, 32/08, 6/09, 14/09, 18/10, 20/10 и 5/11). 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-141-68/12-I 
Дана: 05.10.2012. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Радован Булајић, с.р. 
 
310 

На основу члана 54. став 1. и члана 66. 
став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07), члана 63. став 2. и  
члана 108. став 4. Статута града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08 и 
23/12), заменик начелника Градске управе града 
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Зрењанина,  дана 26. септембра 2012. године 
донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА  

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

I  

Овим решењем утврђује се распоред 
радног времена у Градској управи града 
Зрењанина (у даљем тексту: Градска управа).  

 
II 
 

Радно време у Градској управи почиње 
сваког радног дана у 7,00 часова, а завршава се у 
15,00 часова.  

III 
 

У Градској управи пријем странака врши 
се сваког радног дана од 7,30 часова до краја 
радног времена.  

IV 
 
Запослени има право на одмор у току 

дневног рада у трајању од 30 минута. 
Одмор у току дневног рада запослени по 

правилу користи у времену од 9,00 до 9,30 часова. 
Одмор у току дневног рада органијзује се 

на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида 
ако природа посла не дозвољава прекид рада и 
ако се ради са странкама. 

Запосленом који ради са странкама мора 
се обезбедити замена за време коришћења одмора 
у току дневног рада.  

 
V 
 

У Одељењу инспекција,  у Одсеку 
комуналне инспекције и Одсеку грађевинске 
инспекције уводи се другачији распоред радног 
времена и другачији распоред пријема странака  и 
то:  

- после 15,00 часова по завшетку радног 
времена, уводи се дежурство по потреби уз 
сарадњу и по позиву Одељења комуналне 
полиције; 

- пријем странака врши се уторком и 
четвртком од 8,00 до 13,00 часова, а осталим 
радним данима пријем странака врши се 
искључиво по позиву инспектора. 

 
VI 

 
У Одељењу за послове урбанизма уводи се 

другачији распоред пријема странака  и то:  

- од понедељка до четвртка од 8,00 до 
13,00 часова.  

VII 
 

У Одељењу комуналне полиције, 
комунални полицајци обављају рад у другачијем 
распореду радног времена са дванаесточасовним 
радним временом организованом по систему 12-
24-12-48 од 00,00 до 24,00 часа. 

 
VIII 

 
У Месној канцеларији Лукино Село, распоред 
радног времeна и пријем странака одређујe се 
средом од 7,00 до 15,00 часова. 

Послови из надлежности Градске управе 
који се обављају у Месној заједници "Мужља" и 
распоред пријема странака одређујe се 
понедељком, уторком, четвртком и петком од 
07,00 до 15,00 часова.  

 
IX 

 
У Месној канцеларији Михајлово, 

распоред радног времена и пријем странака 
одређујe се средом и петком од 07,00 до 15,00 
часова. 

У Месној канцеларији Бело Блато, 
распоред радног времена и пријем странака 
одређујe се понедељком, уторком и четвртком од 
07,00 до 15,00 часова.   

У Месној канцеларији Чента, распоред 
радног времена и пријем странака одређујe се 
понедељком, средом и петком од 07,00 до 15,00 
часова.  

У Месној канцеларији Фаркаждин, 
распоред радног времена и пријем странака 
одређујe се уторком и четвртком од 07,00 до 15,00 
часова. 

X 
 

Ово решење примењиваће се почев 
од 1. октобра 2012. године. 

 
XI 

 
        Даном почетка примене овог решења 

престаје да важи Решење о распореду радног 
времена у Градској управи града Зрењанина број: 
016-5/12-12-IV од 28. марта 2012. године.  

 
XII 

 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу града Зрењанина". 
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