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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст) и члана 38. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној 30.10.2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ХАЛАИ мр 
ЗОЛТАНУ (HALLAI ZOLTÁN) , магистру 
историјских наука, престала функција члана 
Градског већа града Зрењанина даном 
подношења оставке  03.10.2013. године.  
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-186/13-I 
Дана: 30.10.2013. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

243                                                                                                                                                                                                                                     
 На основу члана 178. Закона о 
енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 
80/11 – испр., 93/12 и 124/12), члана 3. и 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11), члана 51. 
Закона о ефикасном коришћењу енергије 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/2013) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 30.10.2013. године донела је 

 
О Д Л У К У  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком прописују се: услови и 

начин сигурног и квалитетног снабдевања 
топлотном енергијом која се користи за грејање 
стамбеног, пословног и простора друге намене, 
услови и начин пружања енергетских услуга, 
права и обавезе енергетског субјекта и купаца 
топлотне енергије као и њихови међусобни 
односи. 

Овом Одлуком се такође прописује 
начин доношења и надлежност органа за 
доношење других аката као што су: Тарифни 
системи за одређивање цена топлотне енергије и 
енергетских услуга, сагласност на цене топлотне 
енергије и енергетских услуга, Правила о раду 
дистрибутивног система, План развоја система 
даљинског грејања, лиценца за обављање 
енергетске делатности. 
 

Члан 2. 
 

  Овом Одлуком се нарочито уређују: 
- планирање и развој система даљинског 
грејања; 

- лиценца за обављање енергетске делатности; 
- међусобни односи између енергетског 
субјекта и купца топлотне енергије; 

- власничка разграничења и надлежности за 
одржавање опреме за пренос и предају 
топлотне енергије; 

- услови и начин издавања Одобрења за 
прикључење; 

- изградња прикључног вреловода и топлотне 
подстанице; 

- прикључење на вреловодну мрежу; 
- почетак испоруке топлотне енергије; 
- склапање уговора о снабдевању топлотном 
енергијом; 
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- евиденција купаца; 
- снабдевање и квалитет испоручене топлотне 
енергије; 

- мерно место, мерни уређаји и утврђивање 
испоручене количине топлотне енергије; 

- надлежности за доношење тарифних система 
и одређивања цена топлотне енергије и 
услуга; 

- рекламације на испоручену топлотну 
енергију; 

- неовлашћено коришћење топлотне енергије; 
- обуставу испоруке топлотне енергије;  
- обавезе енергетског субјекта и купца, надзор, 
казнене и прелазне и завршне одредбе. 

 
Дефиниције појмова 

 
Члан 3. 

 
  Поред појмова из Закона о енергетици у 
овој Одлуци и Тарифном систему користе се и 
појмови са следећим значењима: 
- производни извори су постројења која 
претварају примарну енергију горива у 
топлотну енергију; 

- дистрибутер (енергетски субјект) је правно 
лице које врши дистрибуцију и испоруку 
топлотне енергије и управља дистрибутивним 
системом топлотне енергије. Дистрибутер је 
истовремено и снабдевач тарифних купаца 
топлотном енергијом; 

- -дистрибутивна мрежа (дистрибутивни 
систем) је вреловодна мрежа, која 
представља систем повезаних уређаја и 
инсталација који су намењени дистрибуцији 
топлотне енергије од производних извора до 
купаца; 

- пумпне станице су постројења, која 
омогућавају циркулацију вреле воде кроз 
вреловодну мрежу; 

- магистралну вреловодну мрежу чине 
вреловоди који се употребљавају за 
повезивање производних извора са 
вреловодним огранцима; 

- вреловодни огранак је део вреловодне 
дистрибутивне мреже повезан са 
магистралним вреловодом, који грејном 
водом снадбева више од једне зграде, односно 
више од једне топлотне подстанице; 

- прикључни вреловод (вреловодни 
прикључак) је део вреловодне 
дистрибутивне мреже од вреловодног огранка 
до топлотне подстанице у згради; 

- грејна вода (врела вода) у мрежи даљинског 
грејања је преносни медиј, којим се преноси 
топлотна енергија; 

- топлотна подстаница, као енергетски 
објекат, је скуп опреме и материјала, који 
вреловодну мрежу повезује са секундарном 
инсталацијом купца. Састављена из 
примарног и секундарног дела подстанице и 
својим радом обезбеђује испоруку топлотне 
енергије секундарним инсталацијама купаца; 

- примарни део топлотне подстанице (у 
даљем делу примар) је део топлотне 
подстанице повезан са вреловодном 
дистрибутивном мрежом, кроз који протиче 
врела вода из вреловодне дистрибутивне 
мреже и параметара који важе за вреловодну 
дистрибутивну мрежу. Састављен је од цеви, 
запорних, регулационих, одзрачно/одмуљних 
и мерних елемената; 

- секундарни део топлотне подстанице (у 
даљем тексту: секундар) је део топлотне 
подстанице повезан са секундарном 
инсталацијом купаца, кроз који протиче топла 
вода одговарајућих параметара. Састоји се од 
разводних система, пумпи, регулационих, 
запорних одзрачно/одмуљних, мерних и 
сигурносних елемената; 

- граница секундара и секундарне 
инсталације грејања купаца су први 
вентили иза циркулационих пумпи, односно 
повратна прирубница на измењивачу топлоте; 

- секундарне инсталације грејања купаца, 
које се прикључују на топлотну подстаницу, 
употребљавају се за различите врсте грејања: 
радијаторско, конвекторско и подно грејање и 
др.; 

- предајно место је по правилу мерно место 
где један енергетски субјект предаје топлотну 
енергију другом енергетском субјекту, 
односно купцу; 

- мерно место у топлотној подстаници је 
место где је постављено мерило топлотне 
енергије - калориметар; 

- обрачунско место је шифра зграде или 
независне функционалне целине купца, за 
које снабдевач испоставља рачун; 

- мерни уређај је мерило тополотне енергије 
(калориметар), које непосредно мери 
испоручену количину топлотне енергије и 
његово показивање је основ за обрачунавање 
испоручене количине топлотне енергије 
купцу; 

- делитељ трошкова испоручене топлотне 
енергије (делитељ топлоте, алокатор 
трошкова) је уређај који омогућава расподелу 
трошкова топлотне енергије, која је 
испоручена преко заједничког калориметра у 
заједничкој топлотној подстаници за више 
купаца. Појединачни купци одређују своје 
уделе (учешћа) у трошковима испоручене 
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топлотне енергије, а збир свих удела мора 
бити 100%; 

- грејни елемент (тело) је елемент (тело) 
преко кога се врши предаја топлотне енергије 
са грејне воде секундарне инсталације купца 
на околни ваздух и омотач простора; 

- инсталисана топлотна снага је топлотна 
снага зграде, односно независне 
функционалне целине у згради, добијена као 
сума називних снага грејних елемената (тела) 
уграђених у секундарну инсталацију купаца 
при пројектном режиму температура воде 
секундарне инсталације купаца. Инсталисана 
топлотна снага се утврђује на основу главног 
машинског пројекта секундарне инсталације 
купаца, пројекта изведеног објекта наведене 
инсталације, контроле служби дистрибутера, 
односно уговора о снабдевању топлотне 
енергије; 

- независна функционална целина је део 
зграде (стан, локал или простор друге намене) 
или цела зграда  која у смислу прикључења на 
вреловодни дистрибутивни систем 
представља јединицу за коју ће се купцу 
вршити обрачун испоручене топлотне 
енергије; 

- техничка правила о прикључењу на 
вреловодну мрежу су правила која одређују 
техничке услове за пројектовање, изградњу, 
прикључење и рад секундарних инсталација 
купаца на вреловодну мрежу, а дефинисана су 
у Правилима о раду дистрибутивног система; 

- измена купчеве секундарне инсталације је 
било која измена на тој опреми, која мења 
инсталисану снагу, или изазива употребне 
промене начина рада секундарне инсталације 
купца; 

- употребне промене су оне промене које 
утичу на: промену притиска, промену 
температура, протока и количине преузете 
топлотне енергије; 

- Одобрење за прикључење је писани 
документ којег издаје дистрибутер након 
издавања Начелне енергетске сагласности, 
услова за пројектовање и сагласности на 
пројектно-техничку документацију 
секундарне инсталације купца; 

 
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА 

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
 

План развоја енергетике 
 

Члан 4. 
 

  Град Зрењанин доноси План развоја 
енергетике за подручје за које је надлежан, а 

којим се утврђују потребе за енергијом, као и 
услови и начин обезбеђивања неопходних 
енергетских капацитета, а у складу са 
Стратегијом развоја енергетике Републике 
Србије и Програмом остваривања Стратегије. 
  Сви енергетски субјекти који учествују у 
снабдевању купаца енергијом на подручју града 
Зрењанина дужни су доставити све податке 
неопходне за израду Плана развоја енергетике. 
  План развоја енергетике доноси се на 
период од шест (6) година и усклађује се са 
реалним потребама за енергијом и енергентима 
најмање сваке друге године. 
 

Развој система даљинског грејања 
 

Члан 5. 
 

  Енергетски субјекти који учествују у 
снабдевању купаца топлотном енергијом дужни 
су да планирају и спроводе свој план развоја 
који је усклађен са Планом развоја енергетике из 
члана 4. ове одлуке. 
  Планови развоја дистрибутивне 
вреловодне мреже и гасификационе мреже 
морају бити међусобно усклађени. 
  Подручја предвиђена за топлификацију, 
односно гасификацију се дефинишу енергетском 
картом града Зрењанина. 
  Планови развоја система даљинског 
грејања су јавни и објављују се у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 

III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ 

 
Енергетске делатности 

 
Члан 6. 

  Енергетске делатности, као делатности 
од општег интереса, у делу топлотне енергије (у 
складу са Законом о енергетици) су: производња 
топлотне енергије и дистрибуција топлотне 
енергије. 
  Енергетски субјект може отпочети са 
обављањем енергетске делатности на основу 
лиценце коју издаје Одељење за урбанизам 
градске управе, а у складу са Законом о 
енергетици. 
 

Снабдевање тарифних купаца 
 

Члан 7. 
 

  Енергетски субјект је ЈКП ''Градска 
топлана'', Панчевачка бб, јавно комунално 
предузеће за обављање делатности производње 
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топлотне енергије и дистрибуције топлотне 
енергије, које је град Зрењанин основао за  
обављање истих. 
  Енергетски субјект производи, купује и 
дистрибуира топлотну енергију за потребе 
тарифних купаца, врши дистрибуцију топлотне 
енергије купцима, управља дистрибутивним 
системом и снабдева топлотном енергијом 
тарифне купце на подручју града Зрењанина, а 
које је енергетском картом града одређено за 
топлификацију. 
  Енергетски субјект је дужан да 
енергетске делатности из домена топлотне 
енергије обавља у складу са Актом о оснивању, 
овом одлуком, актима донесеним на основу ове 
одлуке и законом. 
  Енергетски субјект, као снабдевач 
тарифних купаца топлотном енергијом, 
обезбеђује топлотну енергију из сопствених 
извора или закључује у писменој форми уговор о 
куповини топлотне енергије од других 
произвођача, у складу са билансним потребама 
тарифних купаца. 
 

Топлотна опрема енергетског субјекта 
 

Члан 8. 
  
  Топлотну опрему енергетског субјекта 
коју користи за обављање основне делатности, 
по правилу, чине: 
- производни извори (који су у саставу 
предузећа које врши дистрибуцију топлотне 
енергије), 

- мерни уређаји за преузету топлотну енергију 
из производних извора који су у саставу 
енергетског субјекта, 

- мерни уређаји за преузету топлотну енергију 
из производних извора других произвођача, а 
који нису у саставу енергетског субјекта, 

- пумпне станице, 
- магистрална вреловодна мрежа, 
- вреловодни огранци, 
- прикључни вреловоди, 
- топлотне подстанице са мерним уређајима за 
испоручену топлотну енергију купцима, 
закључно са вентилима иза циркулационих 
пумпи. 

 
Купац топлотне eнергије 

 
Члан 9. 

 
  Купац топлотне енергије је свако правно 
или физичко лице, односно предузетник, којем 
енергетски субјект на основу писаног уговора 
испоручује топлотну енергију. 

  Купац такође може бити и заједница 
правних и/или физичких лица, који су 
прикључени на заједничко место преузимања 
топлотне енергије. 
 

Топлотна опрема купаца 
 

Члан 10. 
 

  Топлотну опрему купаца чине:  
1. секундарне инсталације грејања купаца, 
2. индивидуални (унутрашњи) регулатори и 
мерачи испоручене топлоте енергије 
(калориметри и делитељи топлоте). 

 
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 

 
Производни капацитети 

 
Члан 11. 

 
  Енергетски субјект је дужан да своје 
производне капацитете одржава у исправном 
стању, да обезбеди њихову сталну погонску и 
функционалну способност и безбедно 
коришћење у складу са техничким и другим 
прописима и стандардима, њихову безбедност и 
услове заштите животне средине уређене 
законом и другим прописима. 
 

Дистрибутивни систем 
 

Члан 12. 
 
  Енергетски субјект, као дистрибутер 
топлотне енергије, одговоран је за одржавање, 
функционисање и развој дистрибутивног 
система усклађеног са потребама постојећих и 
будућих купаца на подручју за које је енергетски 
субјект задужен. 
 
Прикључни вреловод и топлотна подстаница 

 
Члан 13. 

 
  Енергетски субјект је одговоран за 
одржавање и функционисање прикључних 
вреловода и топлотних подстаница (које су у 
власништву енергетског субјекта) као саставних 
делова јединственог система даљинског грејања.  
  Уградњу, проверавање исправности и 
тачност рада, као и одржавање мерних уређаја у 
топлотној подстаници за мерење испоручене 
количине топлотне енергије, који су у 
власништву енергетског субјекта, врши 
енергетски субјект. 
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  Мерила топлотне енергије, као и 
регулатори протока на примарном делу топлотне 
подстанице су власништво енергетског субјекта, 
независно од власништва остатка опреме 
топлотне подстанице. 
  У случају да је купац власник топлотне 
подстанице, дужан је да је одржава у технички и 
функционално исправном стању о свом трошку.  

Власник непокретности је дужан да 
омогући приступ енергетским објектима и да 
трпи извршење радова из претходних ставова 
овог члана.  
 

Секундарна инсталација грејања купца 
 

Члан 14. 
 

  Купац је одговоран за одржавање своје 
секундарне инсталације грејања у технички и 
функционално исправном стању о свом трошку. 

Купац је обавезан да са Енергетским 
субјектом или другим овлашћеним лицем склопи 
посебан уговор о одржавању својих секундарних 
инсталација грејања. 
 

V. ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА 

 

Члан 15. 
 

  Енергетски субјект, као оператор 
дистрибутивног система, доноси Правила о раду 
дистрибутивног система топлотне енергије (у 
даље тексту «Правила о раду»), а уз прибављену 
сагласност Градоначелника града Зрењанина. 
  Правила о раду садрже техничке захтеве 
за изградњу вреловодне мреже и топлотних 
подстаница као и за прикључење зграда на 
вреловодни систем и важе за прикључивање и 
рад секундарних инсталација грејања купаца, 
који се прикључују или су већ прикључени на 
вреловодну мрежу енергетског субјекта.  
  Правила из става 1. овог члана су јавна и 
објављују се у „Службеном листу града 
Зрењанина“. 
 

VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

Енергерски услови за израду пројектне 
документације, изградњу и прикључење 

 
Члан 16. 

 
  Будући купац топлотне енергије (у 
даљем тексту: будући купац), који планира 
изградњу и прикључење нове зграде (објекта) – 
секундарних инсталација грејања на вреловодну 
мрежу, односно жели да изврши измене на већ 
прикљученој секундарној инсталацији грејања, а 

које за последицу могу имати измену прикључне 
снаге или промену начина рада, дужан је да од 
енергетског субјекта прибави решење о 
одобрењу за прикључење (у даљем тексту: 
Одобрење за прикључење), ако законом није 
другачије регулисано. 
 

Члан 17. 
 

  Захтев за издавање одобрења подноси се 
на обрасцу енергетског субјекта и, нарочито, 
садржи податке о: 
1. власнику зграде (фирма и седиште, односно 
име, презиме и адреса), 

2. згради за коју се тражи одобрење (врста, 
намена, локација и др.), 

3. доказ о власништву над зградом, односно 
парцелом или зградом у изградњи, 

4. очекиваном временском периоду за који 
треба да се изврши прикључење, 

5. предвиђеној инсталисаној снази, као и о 
номиналном радном притиску, температури и 
протоку (капацитету) који је потребно 
обезбедити на вреловодном прикључку за 
зграду (ако су у питању специфични захтеви), 

6. намени потрошње топлотне енергије, 
7. предвиђеној минималној и максималној 
часовној и дневној потрошњи топлотне 
енергије и укупној годишњој потрошњи са 
месечном динамиком (ако су у питању 
специфични захтеви), 

8. техничким карактеристикама зграде будућег 
купца, са посебним нагласком на специфичне 
врсте трошила, ако се таква планирају, 

9. могућностима супституције топлотне 
енергије другом врстом горива и времену 
потребном за прелазак на супститут и 
обрнуто. 

Члан 18. 
 

  Енергетски субјект од будућег купца 
може да захтева да, и поред попуњеног захтева 
за одобрење из претходног члана, достави и 
додатне елементе.  
  Тачан садржај и потребна документација 
уз захтев за издавање одобрења, као и сам 
поступак одобрења ближе се одређују 
Техничким условима за прикључење и 
коришћење (у даљем тексту: Технички услови).  
  Технички услови су саставни део 
Правила о раду. 
 

Члан 19. 
 

  Енергетски субјект мора дати будућем 
купцу писмено одобрење, ако су захтеви у молби 
за одобрење усклађени с условима из Правила о 
раду и ако то дозвољавају могућности опреме 
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(постројења) енергетског субјекта као и 
економичност снабдевања топлотном енергијом. 
  Ако енергетски субјект одбије издавање 
одобрења, мора навести разлоге одбијања. 
 

Члан 20. 
 

  Енергетски субјект је дужан да у року од 
30 дана по пријему писменог захтева будућег 
купца изда решење о траженом одобрењу, уз 
услов да је приложена сва потребна 
документација са одговарајућим сагласностима. 
  Решењем о Одобрењу се дефинишу 
услови изградње и монтаже топлотне опреме, а 
нарочито: место и начин прикључења, услови и 
начин изградње прикључног топловода, 
топлотне подстанице, као и рок прикључења и 
оквирни трошкови прикључења. 
Услови пројектовања и изградње морају бити у 
складу са Правилима о раду. 
  Против решења из става 2. овог члана 
може се поднети жалба Градском већу. 
  Одлука Градског већа по жалби је 
коначна и против ње се може покренути управни 
спор. 
 

VII. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ 
ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ 

ПОДСТАНИЦЕ 
 

Члан 21. 
 

  Изградњу прикључног вреловода и 
топлотне подстанице. врши енергетски субјект о 
трошку будућег купца.  
  Изградња прикључног вреловода и 
топлотне подстанице обухвата: 
- прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, 

- израду комплетне пројектно-техничке 
документације, 

- набавку неопходних материјала, опреме и 
услуга, 

- извођење радова на монтажи и пуштању у рад 
инсталација и опреме. 

  Изузетно, енергетски субјект може да 
дозволи да изградњу прикључног вреловода 
врши и треће лице у његово име и за његов 
рачун.  

Изградња вреловодног прикључка се 
дефинише посебним уговором између 
енергетског субјекта и будућег купца. 

 

Члан 22. 
 

  Карактеристике прикључног вреловода и 
место прикључења на вреловодну мрежу 
одређује енергетски субјект. 
 

Члан 23. 
 
  Секундарне инсталације грејања са 
припадајућом опремом може градити само 
стручно оспособљени извођач са одговарајућом 
лиценцом за ту врсту радова.  
  Опрема се може монтирати, 
распоређивати и мењати само по одредбама ове 
Одлуке, Правила о раду и уз претходну 
сагласност енергетског субјекта. 
 

Члан 24. 
 
  Будући купац топлотне енергије је у 
обавези да изда сагласност да се на његовој 
непокретности енергетском 
субјекту/дистрибутеру дозволи и омогући 
извођење радова, уколико би то било потребно 
за извођење прикључка за потребе његове 
зграде, а уз услов враћања земљишта у 
претходно стање. 
  Будући купац је дужан да омогући 
приступ енергетским објектима и да трпи 
извршење радова из претходног става овог 
члана, што се дефинише уговором о 
установљавању права службености на парцелама 
у поседу Инвеститора.  
  

VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВРЕЛОВОДНУ 
МРЕЖУ 

 
Члан 25. 

 
  Енергетски субјект је дужан да изврши 
све радове на прикључењу зграде купца на 
вреловодну мрежу у року регулисаном у уговору 
о изради вреловодног прикључка и топлотне 
подстанице, под условом да је купац испунио 
обавезе утврђене одобрењем за прикључење и 
наведеним уговором. 
  Секундарна инсталација грејања са 
припадајућом опремом може се прикључити на 
вреловодну мрежу само уз одобрење и 
присуство енергетског субјекта и будућег купца. 
Исто важи и за све радове на изменама на 
топлотној опреми купца, које могу изазвати 
промену начина рада или промену инсталисане 
снаге 
 

IX ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 26. 

 
  По завршетку изградње секундарне 
инсталације грејања, вреловодног прикључка и 
топлотне подстанице будући купац је дужан да 
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достави енергетском субјекту писмени захтев за 
привремену испоруку топлотне енергије у 
пробном периоду. 
  Обавезан прилог уз захтев из става 1. 
овог члана је комплетна атестно-техничка 
документација уграђене опреме и материјала, 
као и оверен извештај Извођача радова о 
испитивању инсталације на чврстоћу. 
  Пре почетка привремене испоруке 
топлотне енергије будући купац је дужан да са 
енергетским субјектом закључи уговор о 
привременој испоруци топлотне енергије и да 
достави средства за обезбеђење плаћања.  
  Енергетски субјект је дужан да започне 
привремену испоруку топлотне енергије у року 
од 3 дана од дана потписивања уговора из става 
3. овог члана под условом да је будући купац 
доставио комплетну потребну документацију. 
  Привремена испорука топлотне енергије 
се врши у току трајања грејне сезоне. 
 

Члан 27. 
 
  Даном почетка привремене испоруке из 
члана 26. ове Одлуке започиње пробни рад 
инсталације грејања. 
 

Члан 28. 
 
  Пробни рад може да траје најдуже две 
грејне сезоне. 

Члан 29. 
 
  Изузетно, по потреби и на основу захтева 
будућег купца енергетски субјекат може да 
привремено испоручује топлотну енергију због 
унутрашњих радова на градилишту у току грејне 
сезоне. 
  Обавезан прилог уз захтев из става 1. 
овог члана је комплетна атестно-техничка 
документација уграђене опреме и материјала, 
као и оверен извештај Извођача радова о 
испитивању инсталације на чврстоћу. 
  Привремена испорука топлотне енергије 
у смислу 1. става овог члана не представља 
пробни период у смислу члана 27. ове Одлуке. 
 

Члан 30. 
 
  Током пробног рада морају бити 
изведена сва потребна пробна испитивања и 
сачињене све изјаве и записници о пробним 
испитивањима у складу са важећим техничким 
прописима из ове области и Правилима о раду. 
  Ако будући купац не уважи примедбе и 
захтеве енергетског субјекта у вези са 
недостацима и одступањима од важећих 

прописаних техничких услова, а који су 
констатовани приликом пробног рада, 
енергетски субјект може обуставити испоруку 
топлотне енергије све док се његови захтеви не 
испуне. 

Члан 31. 
 
  У периоду привремене испоруке 
топлотне енергије, рачуне за утрошену топлотну 
енергију плаћа будући купац. 
 

Члан 32. 
 
  Енергетски субјект може почети са 
редовном испоруком топлотне енергије пошто 
су испуњени сви услови из издатих одобрења и 
уговора о привременој испоруци топлотне 
енергије, по издавању позитивног мишљења 
комисије за пријемну контролу секундарне 
инсталације. 
  По преласку на редован режим испоруке 
топлотне енергије, приступ топлотној 
подстаници је дозвољен само енергетском 
субјекту који утврђује и услове обезбеђења 
подстаничних просторија, а истовремено он 
врши и регулацију и подешавање параметара у 
топлотним подстаницама. 
 

Члан 33. 
 
  По завршетку пробног периода обавезе у 
погледу редовне испоруке топлотне енергије 
регулише енергетски субјект директно са 
купцима и то: 
  1. са власницима станова и 
  2. са власницима пословног простора и 
простора друге намене закључивањем уговора. 
  За станове и пословни простор које 
будући купац није продао трошкове редовне 
испоруке топлотне енергије сноси сам будући 
купац под условима који важе за власнике 
станова или пословног простора. 
 

Члан 34. 
 
  Енергетски субјект прикључењем 
купчеве секундарне инсталације и припадајуће 
опреме на своју вреловодну мрежу не преузима 
одговорност за правилан и безбедан рад опреме 
купца и не оправља исту, ако опрема не би 
правилно радила. 

Члан 35. 
 
  У складу са стратешким опредељењима 
Републике Србије о рационалној потрошњи и 
снадбевању енергијом и заштити животне 
средине, којом се налаже локалној самоуправи, 
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да уређује снадбевање зграда топлотном 
енергијом рационално и за околину 
најприкладније, потребно је зграде или 
појединачне функционалне делове зграда свуда, 
где је то могуће, прикључити на вреловодну 
мрежу система даљинског грејања у Зрењанину. 
 
X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О СНАДБЕВАЊУ 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 36. 
 
  Уговор о снадбевању топлотном 
енергијом између енергетског субјекта и купца 
склапа се у писаној форми. 
  Уколико уговор о испоруци, односно 
снадбевању топлотном енергијом није склопљен 
у писаној форми, сматра се, да је уговорни однос 
између енергетског субјекта и купца настао 
даном почетка испоруке топлотне енергије 
купцу.  
  У овом случају купац топлотне енергије 
недвосмислено је одговоран за настале обавезе и 
дужан је платити испоручену количину топлотне 
енергије. 
  Енергетски субјект није дужан 
испоручивати топлотну енергију, уколико купац 
изричито одбије слапање писаног уговора о 
снадбевању топлотном енергијом, односно мора 
обуставити испоруку топлотне енергије 
наведеном купцу уз искључење са мреже 
даљинског грејања. 
 

Члан 37. 
 
  Уговор о снадбевању топлотном 
енегијом садржи: 
- податке о купцу, 
- адресу предајног места, 
- прикључну снагу, односно грејну површину, 
- увршћеност у тарифни систем, 
- деловник трошкова испоручене количине 
топлотне енергије, ако је заједничко предајно 
место, 

- друге специфичности уговорних односа, које 
нису дефинисане одредбама Одлуке или 
Тарифног система. 

 
Члан 38. 

 
  Уговор о снадбевању топлотном 
енергијом се склапа на неодређено време, осим 
ако се енергетски субјект и купац не договоре 
другачије. 
  Купац је у обавези писмено отказати 
уговор о снадбевању топлотном енергијом са 

отказним роком до 30 дана, али не у току грејне 
сезоне. 
  Ако на једном предајном месту топлотну 
енергију преузима више купаца, колективни 
отказ уговора и искључење важи само, ако су 
сви купци писмено отказали уговор и уколико 
постоје технички услови за искључење. 
  Појединачни отказ уговора и искључењa 
купаца су могућа уколико су испуњени следећи 
услови: 
  1. достављен попуњен формулар 
Сагласности за искључење са система даљинског 
грејања, потписан од стране свих власника 
грејаних независних функционалних целина у 
наведеној згради; 
  2. уколико постоје техничке могућности 
за искључење купца (одвајање грејних тела од 
инсталације). У случајевима када је грејно тело 
саставни део вертикалног цевног развода (цевни 
регистри) купац мора или наставити са 
плаћањем топлотне енергије за просторије са 
наведеним грејним телима, или уз трошкове 
искључења сносити и трошкове прераде 
инсталације. Наведену прераду инсталације 
врши енергетски субјект.  
  У случају отказа Уговора о снабдевању 
топлотном енергијом, тарифни купац има 
обавезу плаћања 100% од фиксног дела укупног 
обрачуна услед трошкова индиректних добитака 
топлотне енергије од суседних независних 
функционалних целина и цеви секундарне 
инсталације грејања. Изузетно, уколико тарифни 
купац поседује индивидуалну зграду, која у 
термичком погледу, нема утицаја на преостале 
зграде и независне функционалне целине 
прикључене на заједничку топлотну подстаницу, 
исти након отказа Уговора о снабдевању 
топлотном енергијом нема обавезу плаћања 
фиксног дела обрачуна.  
  Уколико се искључење врши у складу са 
одредбама члана 81. надокнаде трошкова из 
претходног става падају на терет купца. 
  У случају примене тарифног система 
уколико се купац топлотне енергије поново 
одлучи за снадбевање топлотном енергијом на 
истом предајном месту, у року који је краћи од 
12 месеци од претходног искључења, мора пре 
поновног укључења отклонити све недостатке 
због којих је био искључен, као и изравнати све 
фиксне трошкове снадбевања, које би плаћао, да 
му је топлотна енергија била непрекидно 
испоручивана. Уколико је купац искључен са 
система даљинског грејања дуже од 12 месеци, 
за ново прикључење плаћа све фиксне трошкове 
за 12 месеци уназад. 
  Приликом поновног прикључења на 
систем даљинског грејања купац је дужан да 
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сноси и трошкове поновно прикључења у смислу 
радних сати сати радника енергетског субјекта и 
утрошеног материјала. 
  У случају када се искључење врши по 
налогу ЈКП ''Градска топлана'' (због дуга), 
топлана преузима одговорност за квалитет 
грејања преосталих купаца. У случају када купац 
самоиницијативно поднесе захтев за искључење, 
с обзиром да је секундарна инсталација грејања 
купаца у власништву свих купаца у згради, 
давањем сагласности за искључење они 
преузимају одговорност за квалитет грејања 
преосталих купаца. 

 
Члан 39. 

 
  Умањење инсталисане снаге купаца се не 
врши у грејној сезони. 
  У случају када купац захтева умањење 
инсталисане снаге грејних тела у његовој 
независној функционалној целини, те се 
наведено умањење изврши до 31. јула текуће 
године фактурисање фиксних трошкова, односно 
рачуна за испоручену топлотну енергију до 
тренутка преласка на тарифни систем, се 
умањује сразмерно умањењу инсталисане снаге, 
почевши од 01. августа, а уколико се наведено 
умањење изврши након 01. августа умањење 
фиксног дела, односно рачуна за испоручену 
топлотну енергију до тренутка преласка на 
тарифни систем, се примењује од наредног 
обрачунског периода. 
 

Члан 40. 
 
  Енергетски субјект обрачунава 
појединачне купчеве трошкове снадбевања 
топлотном енергијом, у смислу деловника 
трошкова,  по подацима који му стоје на 
располагању – квадратуре грејаних површина, 
односно инсталисане снаге грејних елемената.  
  У деловнику трошкова се одређује удео 
трошкова снадбевања топлотном енергијом 
сваког појединачног купца. Збир свих делова 
мора бити 100 процената. Топлотна енергија 
утрошена за загревање заједничких просторија 
се обрачунава свим купцима у складу са 
деловником трошкова. 
  Промена деловника трошкова се може 
прихватити само уз писмену сагласност свих 
купаца прикључених на једну топлотну 
подстаницу и примењује се са првим следећим 
обрачунским периодом, при чему је услов да 
минимум 70% купаца мења начин обрачуна 
испоручене топлотне енергије (са квадрата на 
интерне калориметре, односно делитеље топлоте 
и сл.). Уколико у постојећем деловнику 

трошкова 70 или више процената купаца врши 
расподелу према уграђеним интерним уређајима 
за расподелу трошкова, код прикључивања 
новог купца постојећој групи купаца горе 
наведени купци морају бити обавештени о новом 
деловнику који ће се формирати. 
  Деловник трошкова је саставни део 
уговора који се потписује са купцима и свака 
промена деловника постаје саставни део уговора 
и аутоматски се примењује. 
  Деловник трошкова мора бити израђен  у 
складу са Упутством за расподелу обрачуна, које 
се налази у прилогу 2 Тарифног система 
енергетског субјекта. 
 

Члан 41. 
  
  Купци („стари“ и „нови“) морају 
енергетског субјекта у року од 15 дана од дана 
настанка статусних, односно власничких 
промена писмено обавестити енергетског 
субјекта. Купац је дужан доставити обавештење 
о свим променама адресе за достављање рачуна, 
те обезбедити да његов правни наследник ступи 
у постојећи уговор о снадбевању топлотном 
енергијом. 
Обавештење мора да садржи: 
- име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адресу 

„старог“ купца, 
- име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адреса 

„новог“ купца, 
- приложен доказ о власништву над 
независном функционалном целином (стан, 
локал и сл.), 

- број и адресу обрачунског места, 
  Обавештење важи од првог следећег 
обрачунског периода. 
  Након достављеног обавештења из става 
1. „нови“ купац је у обавези да закључи уговор о 
снабдевању топлотном енергијом са енергетским 
субјектом. 
  До пријема попуњеног обавештења, за 
све обавезе из уговора о снабдевању топлотном 
енергијом, одговоран је „стари“ купац. 
 

XI ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА 
 

Члан 42. 
 
  За потребе пословања с купцима 
енергетски субјект води и ажурира евиденцију 
купаца. 
  Евиденција купаца, која се односи на 
физичка лица, садржи следеће податке: 
  - име, презиме, ЈМБГ и адресу, 
  - податке о запослењу. 
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  Евиденција купаца, која се односи на 
правна лица, укључујући и скупштину зграде и 
самосталне предузетнике, садржи појединачно 
следеће податке: 
  - назив фирме, 
  - адреса, 
  - број текућег рачуна, 
  - ПИБ и матични број. 
 

XII СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 43. 
  
  Енергетски субјект испоручује купцу 
топлотну енергију и обезбеђује му на предајном 
месту (на мерном уређају у топлотној 
подстаници) потребну количину топлотне 
енергије за рад купчевих секундарних 
инсталација грејања са инсталисаном снагом, 
која је утврђена било Главним машинским 
пројектом секундарне инсталације грејања, било 
пројектом изведеног објекта, било записником 
пријемне контроле, односно договорена 
уговором о снабдевању топлотном енергијом. 
 

Члан 44. 
 

  Испорука топлотне енергије за загревање 
просторија обавља се у грејној сезони. 
 

Члан 45. 
 

  Грејна сезона почиње 15. октобра текуће 
године, а завршава се 15. априла наредне године 
и иста се може у зависности од спољне 
температуре ограничити, обуставити или 
продужити. 
  Грејна сезона може да започне и пре рока 
из става 1. овог члана када је према подацима 
Републичког хидрометеоролошког завода 
температура спољног ваздуха у Зрењанину три 
дана узастопно у 21 час 12°C или нижа, али не 
пре 1. октобра.  
  Грејна сезона може да траје и дуже од 
рока из става 1. овог члана и то све док 
температурa спољног ваздуха три дана 
узастопно у 21 час не буде виша од 12°C, али не 
дуже од 1. маја. 
  У случају ранијег започињања и/или 
каснијег завршетка грејне сезоне последични 
трошкови се третирају као период продуженог 
грејања и  као такви падају на терет купаца по 
важећем ценовнику, односно тарифном систему. 
 

Члан 46. 
  
  Енергетски субјект врши испоруку 
топлотне енергије купцима за загревање 
просторија у времену од 05-21 час. 

  Енергетски субјект је дужан да у 
топлотној подстаници обезбеди параметре, који 
омогућавају достизање температуре од најмање 
19°C у грејаним просторијама, према термо-
физичким карактеристикама зграде, под условом 
да су секундарне инсталације грејања код купаца 
изведене према одобреном пројекту, да је 
извршен њихов технички пријем и пријемна 
контрола од стране енергетског субјекта, да су 
секундарне инсталације грејања исправне и 
квалитетно хидраулички регулисане, да је 
топлотна заштита зграде урађена према пројекту 
и да владају нормални услови за загревање. 
  Нормалним условима за загревање 
сматрају се нормални климатски услови, 
независне функционалне целине без оштећења 
на зидовима, вратима, прозорским окнима, 
загревање довољним бројем радијаторских 
ребара и др. 

Члан 47. 
 
  При ниским спољним температурама, 
као и у случајевима посебних техничких 
решења, у циљу техничке заштите система и 
обезбеђивања прописаних температура грејаног 
простора, енергетски субјект може продужити 
грејни дан или вршити непрекидну испоруку 
топлотне енергије, а да при томе рационално 
управља енергијом. 
 

Члан 48. 
 
  Пре почетка грејне сезоне енергетски 
субјект је дужан да изврши пробу 
функционисања свих топлотних извора и нових 
и ремонтованих постројења дистрибуривног 
система. 
  О распореду вршења проба благовремено 
ће обавестити кориснике, извођаче радова и 
друга заинтересована лица преко средстава 
јавног информисања. 
 

Члан 49. 
  

Уколико се у складу са дугорочним 
планом развоја снабдевања града Зрењанина 
топлотном енергијом услови снабдевања толико 
промене, да су потребне измене, преправке или 
замене на топлотној опреми енергетског субјекта 
и купца, све тошкове који настану у овом 
случају сноси енергетски субјект за своју 
топлотну опрему, а купац пак све трошкове за 
своју топлотну опрему. 
  Ако купац не преузме трошкове 
преправке своје топлотне опреме или ако 
преправка није извршена правовремено и није 
временски усклађена са радовима на топлотној 
опреми енергетског субјекта, енергетски субјект 
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му није дужан испоручивати топлотну енергију, 
све док не измири настале обавезе и док се не 
испуне сви услови за поуздан и правилан рад 
његове опреме у новим условима. 
 
XIII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И 
УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 50. 
  
  Постављање мерила топлотне енергије 
на мерно место у топлотној подстаници врши 
енергетски субјект о трошку купца.  
  Тип, величина и начин постављања 
мерила топлотне енергије одређује енергетски 
субјект у складу са Правилима о раду. 
  Мерило топлотне енергије мора имати 
одобрење типа, сертификат у складу са важећим 
прописима и жиг Дирекције за мере и драгоцене 
метале. 

Члан 51. 
 
  Све радове у вези са поправком и 
заменом неисправних мерила топлотне енергије 
обавља енергетски субјект или од њега 
овлашћено лице, а о трошку енергетског 
субјекта. 

Члан 52. 
 
  Уколико је код купца, због промене 
инсталисане снаге грејних тела, потребно 
заменити мерило топлотне енергије, трошкове 
набавке и замене мерила сноси купац. 
 

Члан 53. 
 
  Количина топлотне енергије, мерена 
мерилом топлотне енергије, утврђује се 
непосредно на основу очитавања мерила 
постављеног на мерном месту у топлотној 
подстаници, без обзира на то да ли су 
постављени уређаји који се користе за интерну 
расподелу трошкова потрошене топлотне 
енергије. 

Члан 54. 
 
  Код непосредног мерења су количине 
топлотне енергије изражене у kWh/MWh (1kWh 
= 3,6МЈ / 1MWh= 3,6GЈ). 
 

Члан 55. 
 
  За период, када је мерило топлотне 
енергије неисправно, односно није уграђено, а 
врши се испорука топлотне енергије, количина 
испоручене топлотне енергије се одређује на 

основу формуле са коефицијентима за 
одговарајући обрачунски период. 
 

Члан 56. 
 
  Испоручена количина топлотне енергије, 
која је зависна од спољне температуре, за 
обрачунски период када је топлотно бројило 
било неисправно, односно није уграђено, се 
одређује следећом формулом: 
 

Q = Qx x K 
где је: 
Q (kWh/MWh, MJ/GJ) - испоручена количина 
топлотне енергије  
Qx (kW/MW) - инсталисана снага грејних тела за 
загревање простора  
К – корекциони коефицијент за обрачунски 
период 

К = 16 x Z x (tu-ts sr)/(tu-tsmin) 
 где је: 
 Z – број грејних дана 
 tu (20°C) – пројектована унутрашња 
температура просторија; 
 ts sr (°C)  – средња спољна температура у 
обрачунском периоду по РХМЗ Србије; 
 tsmin  (-18°C) – најнижа спољна пројектна 
температура; 

Код купаца код којих не постоје подаци о 
инсталисаној снази грејних тела, већ само 
подаци о површини грејаног простора, 
примењује се горе наведена формула уз следећи 
прерачун грејне површине у инсталисану снагу: 

1 m2 грејне површине = 140 W инсталисане 
снаге. 

Члан 57. 
 
  Податке са мерила топлотне енергије 
очитава енергетски субјект. 
 

Члан 58. 
 
  Купац мора енергетском субјекту 
омогућити приступ до мерила топлотне енергије 
ради очитавања и надзора уређаја, прописаних 
законом и подзаконским актима као и ове 
Одлуке. 
  Ако енергетски субјект услед купчеве 
одговорности, није могао очитати мерило 
топлотне енергије, купац је у обавези да у року 
од 5 дана од дана слања обавештења од стране 
енергетског субјекта омогући очитавање мерила.  
  Ако купац у наведеном року не омогући 
очитавање мерила, енергетски субјект ће му 
обрачунати испоручену количине топлоте у 
односу на примерен обрачунски период, у 
складу са одредбама 55. и 56. члана ове одлуке. 
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Члан 59. 
 

  Редовне прегледе, овере и замене мерила 
топлотне енергије (калориметар на мерном 
месту у топлотној подстаници) у складу са 
прописима и без посебне месечне надокнаде за 
одржавање мерила врши енергетски субјект. 
  Енергетски субјект и купац имају, поред 
редовних прегледа по првом ставу овог члана 
право провере тачности мерила топлотне 
енергије. Ако се при контролном прегледу 
установи веће одступање мерила од допуштеног, 
трошкове провере сноси енергетски субјект, у 
супротном, онај ко је преглед захтевао. 
  Ако провера мерила покаже њихово веће 
одступање од оног које дозвољавају важећи 
прописи, рачуна се да је мерило неисправно, па 
се за тај временски период обрачунава количина 
испоручене топлотне енергије по 56. члану ове 
Одлуке. 
 

XIV ТАРИФНИ СИСТЕМИ И ЦЕНЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 

Члан 60. 
 

  Тарифним системом уређују се елементи 
и ставови за обрачун и начин обрачуна 
испоручене количине топлотне енергије 
купцима, као и елементи за обрачун и начин 
обрачуна извршених услуга за потребе купаца. 
  Тарифни елементи за обрачун 
испоручене количине топлотне енергије и услуга 
садрже и оправдане трошкове пословања, које 
чине варијабилни и фиксни трошкови 
пословања. 
  Варијабилни трошкови су: 
- Трошкови енергента (природни гас, мазут и 
топлотна енергија – ако енергетски субјект 
купује топлотну енергију), 

- Трошкови електричне енергије за погон 
пумпи и рад постројења, 

- Трошкови воде и хемијске припреме воде, 
- Трошкови текућег одржавања, 
- Остали варијабилни трошкови. 

  Фиксни трошкови су: 
- Трошкови материјала за инвестиционо и 
текуће одржавање (група конта 511), 

- Трошкови осталог материјала (група конта 
511, 512 и 513), 

- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих 
личних расхода (група конта 521, 522, 526 и 
529), 

- Трошкови услуга одржавања (група конта 530 
и 532), 

- Други фиксни трошкови (група конта 531, 
533, 535 и 539), 

- Амортизација (група конта 540), 

- Трошкови непроизводних услуга (група конта 
550 и 551), 

- Трошкови осигурања (група конта 552), 
- Провизије и банкарске услуге (група конта 

553), 
- Порези, таксе и чланарине (група конта 554, 

555 и 559), 
- Трошкови капитала (група конта 562, 563 и 

569), 
- Остали непословни расходи (група конта 57 и 

59), 
- Трошкови исправке вредности  потраживања 

- ризик наплате потраживања 5% (група конта 
585), 

- и друге трошкове пословања којима се 
обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја 
средстава од инвестиција у енергетске објекте 
и одговарајућа профитна стопа - добит. 

  Елементи тарифног система исказују се у 
тарифним ставовима на основу којих се врши 
обрачун испоручене количине топлотне 
енергије, односно извршених услуга у обављању 
енергетских делатности за обрачунски период. 
  Тарифним системом се могу одредити 
различити тарифни ставови, зависно од 
количине преузете енергије, снаге и других 
карактеристика преузете енергије, сезонске и 
дневне динамике потрошње, места преузимања и 
начина мерења. 

Члан 61. 
 

  Тарифним системом одређују се тарифни 
ставови за обрачун цена испоручене количине 
топлотне енергије за тарифне купце. 
  У случају да енергетски субјект уговара 
услуге обрачуна испоручене количине топлотне 
енергије, последични трошкови ће бити посебно 
фактурисани. 
  Цена осталих услуга се утврђује 
интерним актом енергетског субјекта. 
 

Члан 62. 
 

  Тарифни ставови за испоручену 
количину топлотне енергије за исту категорију 
тарифних купаца једнаки су на целој територији 
града Зрењанина. 

Члан 63. 
 

  Тарифни систем за обрачун испоручене 
количине топлотне енергије, односно извршених 
услуга обављања енергетских делатности, 
доноси Скупштина града Зрењанина. 
 

Члан 64. 
 

  Цене топлотне енергије су слободне или 
регулисане. 
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  Цене топлотне енергије за 
квалификоване купце су слободне и утврђују се 
уговором који закључују квалификовани купац и 
енергетски субјекат. 
  Цене по којима се топлотна енергија 
испоручује тарифним купцима су регулисане. 
  Цене, као и корекције цена, по којима се 
топлотна енергија испоручује тарифним 
купцима утврђује енергетски субјект, а уз 
примену Тарифног система из 60. члана ове 
одлуке. 
  Градско веће града Зрењанина даје 
сагласност на акт о ценама из става 4. овог 
члана. 
 

XV. РЕКЛАМАЦИЈЕ КОД СНАБДЕВАЊА 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 65. 

 
  Квалитет испоручене количине топлотне 
енергије на месту преузимања (топлотна 
подстаница) може рекламирати купац, односно 
овлашћени заступник купца у зградама са више 
независних функционалних целина. 
  Поред квалитета испоручене количине 
топлотне енергије, такође се може извршити 
рекламација на: 
  - обрачун испоручене количине топлотне 
енергије, 
  - друге услуге за потребе купца. 
 

Члан 66. 
 
  Купац, односно овлашћени заступник 
купца, може рекламирати и недовољну количину 
испоручене топлотне енергије у грејном 
простору за време грејне сезоне и у току грејног 
дана, уколико у топлотној подстаници нису 
обезбеђени технички услови за уредно 
снабдевање топлотном енергијом. 
  Оправданост рекламације се утврђује 
стандардним методама и процедурама мерења. 
  Оправдане рекламације прихвата 
енергетски субјект сразмерно времену њиховог 
трајања.  
  Не прихвата се умањење рачуна за 
неиспоручену количину топлотне енергије за 
време које је краће од 24 часа. 
 

Члан 67. 
 
  Рекламације на испостављени рачун или 
обрачун за испоручену количину топлотне 
енергије, односно друге услуге, које је обављао 
енергетски субјекат на основу ове Одлуке, 
односно по уговору са купцем, прихвата 

енергетски субјекат само у писаној форми, у 
року од 15 (петнаест) дана од завршетка 
обрачунског периода. 
  Приговор на испостављени рачун, не 
одлаже плаћање рачуна, односно његовог 
неспорног дела. 

Члан 68. 
 
  Обавеза енергетског субјекта је да 
евидентира сваку примљену рекламацију (датум 
и час рекламације, име и презиме и адреса купца 
који врши рекламацију) и да најкасније у року од 
24 од пријема исте (телефонски или писменим 
путем) утврди стање на лицу места и приступи 
отклањању утврђених недостатака, осим у 
случају више силе. 
 

Члан 69. 
 
  Купац је дужан омогућити у свако доба 
овлашћеном лицу енергетског субјекта приступ 
до места преузимања енергије, односно до 
грејних елемената (тела) ради провере 
исправности регулације, искључења и укључења 
истих, у случају сумње да постоји повећано и 
ненаменско трошење топлотне енергије и у 
другим оправданим случајевима. 

 
Члан 70. 

 
  Купац може захтевати мерење 
температуре грејаног простора уколико нису 
испуњени услови из става 1. члана 66. 
  Мерење врши комунални инспектор 
Градске управе, а мерењу може присуствовати и 
представник енергетског субјекта, кога је 
инспектор дужан да обавести о датуму и 
термину мерења. 
  Мерење температуре у грејаном 
простору се може вршити искључиво 
баждареним мерилом, у средини грејане 
просторије на висини од 1,2m од пода. 
  Основаност примедбе на квалитет 
испоруке топлотне енергије документује се 
потврдом исправности функционисања 
целокупне секундарне инсталације грејања, која 
се потврђује мерењем температура у још 
најмање две грејане независне функционалне 
целине на различитим деоницама секундарне 
инсталације грејања, на различитим етажама 
зграде (код зграда са више етажа).  
  О извршеном мерењу саставља се 
записник који потписују комунални инспектор, 
представник енергетског субјекта и власник 
грејане независне функционалне целине - купац 
који је мерење тражио. 
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  Записник се води у три примерка и то по 
један за купца, енергетског субјекта и за 
комуналну инспекцију. 
Записник садржи: 
- податке о власнику  грејане независне 
функционалне целине – купцу: адресу стана, 
односно пословног простора, 

- укупну површину простора у којем се 
температура мери, 

- спољну температуру, 
- измерену температуру у свакој просторији 
посебно, 

- податке из става 4. овог члана, 
- евентаулне напомене (нпр. да ли вршено 
догревање просторија, којим средствима и 
сл.) 

- потпис комуналног инспектора, представника 
енергетског субјекта (уколико је присутан) и 
купца. 

Члан 71. 
 

  Записник из члана 70. ове Одлуке је 
основ за остваривање права купца на умањење 
наплате за топлотну енергију, за месец у којем је 
мерење извршено. 
  У зградама без мерила топлотне 
енергије, а за испоруку топлотне енергије са 
температурама просторије испод прописаних, 
накнада се умањује за 5% по сваком степену 
нижем од температуре утврђене у члану 46. ове 
Одлуке. 
  Обавеза енергетског субјекта је да са 
првим наредним обрачуном накнаде за грејање 
изврши умањење у складу са ставом 1. овог 
члана. 
  Ако је измерена температура у 
просторијама 12°C или нижа, купац се ослобађа 
обавезе плаћања накнаде за тај месец. 
  Почетком примене Тарифног система 
наплате испоручене количине топлотне енергије 
горе наведене одредбе овог члана престају да 
важе, с обзиром да ће се у том случају вршити 
наплата према стварно испорученим количинама 
топлотне енергије. 
 

Члан 72. 
 

  Енергетски субјекат се ослобађа 
преузетих обавеза испоруке топлотне енергије у 
случају настанка или трајања више силе. 
  Под вишом силом у смислу ове Одлуке 
подразумева се: 
- квар на деловима система даљинског грејања 
које енергетски субјект није могао 
предвидети, 

- непредвиђене околности у вези снабдевања 
водом, гасом и електричном енергијом, 

- непредвиђени догађаји који имају карактер 
елементарних непогода (поплава, земљотрес 
и др.). 

   У случајевима из става 1. и 2. овог члана 
купац се ослобађа обавезе плаћања обавезе за 
грејање у целости или делимично (зависи од 
дужине периода у коме није вршена испорука 
топлотне енергије). 
 

Члан 73. 
 

  Енергетски субјект је дужан да сметње и 
прекиде у испоруци топлотне енергије настале 
услед више силе у деловима система даљинског 
грејања у границама своје надлежности отклони 
у најкраћем могућем року. 
 

Члан 74. 
 

  Записник из члана 70. став. 5 није 
меродаван уколико владају услови из члана 72. 
ове Одлуке. 

Члан 75. 
 

  Енергетски субјект не одговара за штету 
проузроковану купцу нередовним снабдевањем 
и престанком испоруке топлотне енергије из 
разлога наведених у члану 72. ове Одлуке. 
 

Члан 76. 
 

  Купац има право да захтева у случају 
техничких или других сметњи у испоруци 
топлотне енергије, а за које је одговоран 
енергетски субјект, да се сметње отклоне у року 
од 24 часа, а најдуже три дана од дана пријема 
обавештења о сметњи. 
 

Члан 77. 
 

  Трошкове енергетског субјекта 
проистекле из интервенције по рекламацијама 
(излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) 
сноси енергетски субјект у случају оправдане 
рекламације (недовољно снабдевање, сметње на 
топлотној опреми енергетски субјект), односно 
купац у случају неоправдане рекламације или 
немогућности преузимања потребне количине 
топлотне енергије због квара, односно сметњи на 
купчевој топлотној опреми. 
 

XVI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 78. 
 

  Забрањено је самовласно прикључивање 
зграда, уређаја или инсталација на 
дистрибутивни систем топлотне енергије. 
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  Забрањено је коришћење топлотне 
енергије мимо мерила топлотне енергије или 
мимо услова утврђеним уговором о снадбевању 
топлотном енергијом. 
  Ако правно или физичко лице преузима 
топлотну енергију без сагласности енергетског 
субјекта или ако утиче на мерила топлотне 
енергије на штету енергетског субјекта, 
енергетски субјект је овлашћен да наведеном 
лицу обустави испоруку топлотне енергије и 
испоручену количину топлотне енергије 
обрачуна сходно члану 56. ове Одлуке и са 
урачунавањем корекционог коефицијента за 
обрачунски период у вредности К=1. 
 

Члан 79. 
 
  Ако трајање неовлашћеног преузимања 
топлотне енергије није могуће тачно одредити, 
неоправдано преузимање топлотне енергије се 
зарачунава за 12 месеци, сходно обрачуну из 
члана 56. и са урачунавањем корекционог 
коефицијента за сваки обрачунски период у 
вредности К=1. 

Члан 80. 
 
  Правно или физичко лице мора 
енергетском субјекту платити, такође, све 
трошкове и штету, коју је произвео 
неовлашћеним преузимањем топлотне енергије. 
 
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 81. 
 
  Енергетски субјект ће обуставити 
испоруку топлотне енергије купцу уколико 
купац својом опремом уноси сметње у испоруци 
топлотне енергије или се не придржава одредби 
уговора о снабдевању топлотном енергијом, а у 
складу са одредбама ове Одлуке. 
  Пре обуставе испоруке топлотне енергије 
купцу мора бити достављена писмена опомена у 
којој је одеђен рок за отклањање уочених 
неправилности и недостатака. 
  Рок из претходног става не може бити 
краћи од три дана од достављања опомене. 
 

Члан 82. 
 
  Енергетски субјект обуставља испоруку 
топлотне енергије по претходној опомени или 
обавештењу (допис, дневна гласила, радио): 
- због одржавања, односно отклањања сметњи 
у раду на сопственој топлотној опреми, 

- због проширења мреже, 

- ако купац оштети своју или опрему 
енергетског субјекта тако, да је угрожен рад 
система даљинског грејања и ако смета у 
снадбевању топлотном енергијом другим 
купцима, 

- ако купац не одржава своју топлотну опрему 
тако, да обезбеђује неометан рад односно 
снадбевање топлотном енергијом, 

- ако купац не омогући енергетском субјекту 
сигуран приступ и рад у простору у коме је 
топлотна опрема, 

- ако купац у року од 15 дана писмено не 
обавести енергетског субјекта о власничким, 
статусним и другим променама, које утичу на 
односе између купца и енергетског субјекта, 

- ако купац не плаћа испоручену топлотну 
енергију на предајном месту у топлотној 
подстаници и не извршава друге обавезе 
према енергетском субјекту, 

- ако купац у року, којег постави енергетски 
субјекат, не склопи писмени уговор о 
снадбевању топлотном енергијом, 

- ако истекне рок за пробни рад купчеве 
секундарне инсталације грејања, а купац до 
истека рока не добије позитиван извештај 
комисије за пријемну контролу секундарних 
инсталација грејања. 

 
Члан 83. 

 
  Енергетски субјект, такође, обуставља 
испоруку топлотне енергије и без претходног 
обавештавања: 
- ако купац одстрани жиг са мерних или 
регулационих уређаја у топлотној 
подстаници, 

- ако купац преузима топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта, 

- ако купац препродаје топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта, 

- ако купац мења хемијске или физичке 
карактеристике загревне воде, 

- ако купац узима загревну воду из вреловодне 
мреже даљинског система грејања, 

- ако због помањкања топлотне енергије ради 
квара извора или транспортне опреме, не 
уважава упутство о ограничењу преузимања 
топлотне енергије. 

 
Члан 84. 

 
  Поновна испорука топлотне енергије по 
обустави почеће кад се отклоне разлози за 
обуставу и кад се енергетском субјекту измире 
сви настали трошкови. 
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XVIII   ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 
СУБЈЕКТА 

 

Члан 85. 
 

  Енергетски субјект: 
- снадбева купца топлотном енергијом према 
уговореним параметрима дефинисаним у 
уговору о снадбевању топлотном енергијом, 

- обавештава купца о планираним обуставама 
испоруке топлотне енергије у јавној форми, 

- организује дежурну службу за непрекидан 
пријем рекламација и благовремено 
интервенисање у случају кварова на својој 
опреми и по рекламацијама купаца, 

- обавештава купце о: стању система 
даљинског грејања и плановима његовог 
развоја, укупној испорученој количини и 
динамици испоруке топлотне енергије, 
ценама и променама цене топлотне енергије и 
услуга и другим елементима од интереса за 
купце, 

- осавремењава системе мерења и пропагира и 
стимулише системе мерења који ће 
омогућавати да сваки купац плаћа само оно 
што је и потрошио, а у циљу што 
рационалније потрошње топлотне енергије. 

 

XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 
 

Члан 86. 
 

  Купац: 
- одговара за нормално руковање (рад) и 
одржавање своје топлотне опреме, 

- не сме да мења постављене параметре на 
опреми у топлотној подстаници, 

- не сме да мења без писмене сагласности 
енергетског субјекта своју топлотну опрему, 
која би могла проузроковати промене рада 
његове секундарне инсталације грејања, 

- у обавези је да топлотна подстаница у 
затвореном простору буде у сваком тренутку 
доступна особљу енергетског субјекта, 

- у обавези да обезбеди радне услове у 
просторијама топлотних подстаница и 
просторијама са секундарним инсталацијама,  

- прати обавештења енергетског субјекта о 
сметњама у снадбевању топлотном енергијом, 
установљеним на предајном месту, 

- одговара за штету и последице, које сам 
начини на топлотној опреми, или уколико 
топлотном опремом у његово име рукују 
неовлашћена лица, 

- не сме да препродаје испоручену топлотну 
енергију, 

- дужан је да у топлотној подстаници омогући 
енергетском субјекту прикључивање уређаја 

за даљински пренос података о радном стању 
без одштетног захтева за постављање уређаја, 

- обавести енергетског субјекта о квару мерних 
уређаја, 

- одговара за штету енергетског субјекта, која 
је настала због купчевих интервенција на 
топлотној опреми, 

- измирује своје обавезе у складу са овом 
Одлуком и уговором о снадбевању топлотном 
енергијом. 

 

XX СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА 
 

Члан 87. 
 

  Енергетски субјект је дужан да 
организује информациони сервис за директну 
телефонску комуникацију са купцима топлотне 
енергије и корисницима енергетских услуга, а у 
циљу уредног пријема и евидентирања 
рекламација, као и ради благовременог и 
истинитог информисања корисника о догађајима 
у систему. 
  Информациони сервис ради 24 сата 
дневно у грејној сезони, а расположиви бројеви 
телефона се објављују у локалној штампи и 
путем средстава јавног информисања. 
 

Члан 88. 
 

  Енергетски субјект и купци су дужни да 
се узајамно писмено информишу о 
неисправностима које примете на својој опреми, 
а које би могле утицати на нормалан рад опреме 
енергетског субјекта и купца. 
 

Члан 89. 
 

  О свим планираним прекидима испоруке, 
енергетски субјект је дужан да обавести купце 
преко средстава јавног информисања, најмање 
24 сата пре прекида испоруке. 
  О принудним прекидима испоруке 
енергетски субјект је дужан давати информације 
о узроцима прекида испоруке и предвиђеном 
трајању отклањања поремећаја у снабдевању. 
 

XXI НАДЗОР 
 

Члан 90. 
 

  Надзор над применом одредаба ове 
одлуке и над законитошћу рада енергетског 
субјекта, врши градска управа. 
  Послове инспекцијског надзора над 
применом ове Одлуке и аката донетих на основу 
те Одлуке врши Одељење Градске управе 
надлежно за послове комуналне инспекције, ако 
поједини послови тога надзора нису законом и 
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другим прописима стављени у надлежност 
других органа. 
 

XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 91. 
 

  Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 
динара казниће се за прекршај енергетски 
субјект, односно друго правно или физичко лице 
ако: 
  1) не омогући приступ енергетским 
објектима, сходно члану 13. став 5. ове одлуке; 
  2) не одлучи по захтеву купца за 
прикључење објекта у року из Члана 20. став 
1.ове Одлуке; 
  3) не прикључи зграду купца на 
дистрибутивни систем, сходно Члану 25. став 1. 
ове Одлуке; 
  4) не закључи уговор, сходно Члану 33. 
став 1. ове Одлуке; 
  5) онемогући овлашћеним лицима 
приступ мерним уређајима, сходно Члановима 
58. и 69. ове Одлуке; 
  6) не отклони сметње у снабдевању 
купца енергијом у року утврђеном Чланом 68. 
став 1. ове Одлуке; 
  7) не опомене купца писменим путем и 
не одреди му рок за отклањање неправилности, 
сходно Члану 86. став 2. ове Одлуке; 
  8) не омогући инспекцијски надзор, 
сходно члану 90. став 2. ове Одлуке; 
  Новчаном казном од 2.500 до 75.000 
динара казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана одговорно лице у енергетском субјекту, 
односно у другом правном лицу. 
  Новчаном казном од 5.000 до 250.000 
динара казниће се предузетник, односно 
физичко лице за прекршај ако: 
  1) не омогући приступ енергетским 
објектима, сходно Члану  13. став 5. ове Одлуке; 
  2) не омогући овлашћеним лицима 
приступ мерним уређајима, сходно члану 58. и 
69. ове Одлуке; 
  3) не омогући инспекцијски надзор, 
сходно Члану 90. ове Одлуке. 
  За прекршаје из претходног става 
физичко лице казниће се новчаном казном 2.500 
до 75.000 динара. 
 

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 92. 
 
  Ова Одлука се примењује на све већ 
склопљене и будуће односе у вези са 
снадбевањем топлотном енергијом. 

  Поступци за прикључење на топловодну 
мрежу или измене већ прикључених купчевих 
топлотних уређаја, који су покренути пре 
усвајања ове Одлуке, завршиће се по одредбама 
Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом (''Службени лист општине 
Зрењанин'' бр. 1/08 и ''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 14/09). 
 

Члан 93. 
 

  Купци, који са енергетским субјектом до 
ступања на снагу ове Одлуке, немају склопљен 
уговор о снадбевању топлотном енергијом, 
морају га склопити у року од годину дана по 
ступању на снагу ове Одлуке. 
  Купци, који су етажни власници или 
корисници станова, морају у року из претходног 
става са енергетским субјектом склопити писани 
уговор о снадбевању топлотном енергијом без 
обзира на то да ли се уговарање врши са 
појединачним власницима/корисницима станова 
или Скупштином станара. 
 

Члан 94. 
 

  Уговори о снабдевању топлотном 
енергијом склопљени са физичким и правним 
лицима, односно предузетницима, пре ступања 
на снагу Одлуке важе до склапања писменог 
уговора са купцима по овој одлуци, а најдуже до 
истека две године од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, у члановима који нису у супротности са 
овом одлуком. 
 

Члан 95. 
 

  Произвођач топлотне енергије је дужан 
да угради одговарајуће мераче за мерење 
испоручене топлотне енергије (на прагу топлане) 
у дистрибутивну мрежу. 
  Енергетски субјект је дужан уградити 
одговарајуће мераче за мерење испоручене 
топлотне енергије купцима у топлотним 
подстаницама о трошку купаца. 
 

Члан 96. 
 

  Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом (''Службени лист општине 
Зрењанин'' бр. 1/08 и службени лист града 
Зрењанина“ бр. 14/09 и 14/10). 
 

Члан 97. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-2/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

244 
 На основу члана 178. Закона о 
енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 
80/2011 – испр., 93/2012 и 124/2012), члана 47. и 
48. Закона о ефикасном коришћењу енергије 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/2013), Статута 
града Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина" бр. 
26/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.10.2013. године, донела је: 
 

ТАРИФНИ СИСТЕМ 
ЗА ОБРАЧУН ИНСТАЛИСАНЕ ТОПЛОТНЕ 
СНАГЕ И ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

  Овим тарифним системом за обрачун 
инсталисане топлотне снаге и испоручене 
количине топлотне енергије града Зрењанина (у 
даљем тексту: тарифни систем) утврђују се 
тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун 
цена за инсталисану топлотну снагу и 
испоручену количину топлотне енергије (у 
даљем тексту: тарифни елементи и тарифни 
ставови) за тарифне купце топлотне енергије (у 
даљем тексту: тарифни купци), групе тарифних 
купаца, обрачун инсталисане топлотне снаге и 
испоручене количине топлотне енергије (у 
даљем тексту: обрачун), начин плаћања 
испоручене количине топлотне енергије, као и 
методологија утврђивања цена за инсталисану 
топлотну снагу и испоручену количину топлотне 
енергије тарифном купцу и расподела обрачуна 
испоручене количине топлотне енергије. 
 

Члан 2. 
 

  Тарифни систем се примењује за све 
тарифне купце који су са енергетским субјектом 
потписали Уговор о снабдевању топлотном 
енергијом, изузев за оне са којима енергетски 
субјект склапа посебне Уговоре. 

 

II ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ 
СТАВОВИ 

 

а) Тарифни елементи 
 

Члан 3. 
 

  Тарифни елементи су: 
1. тарифни елемент „инсталисана топлотна 

снага", 
2. тарифни елемент „количина испоручене 

топлотне енергије", 
3. тарифни елемент „грејна површина", 
4. друге нестандардне услуге (услуге које нису 

директно везане за обрачун топлотне 
енергије). 

Члан 4. 
 

          Тарифни елемент „инсталисана 
топлотна снага"  (у даљем тексту: инсталисана 
снага) је топлотна снага зграде, односно 
независне функционалне целине у згради, 
добијена као сума називних снага грејних 
елемената (тела) уграђених у секундарну 
инсталацију грејања купаца при пројектном 
режиму температура воде секундарне 
инсталације грејања купаца. 
          Инсталисана снага се утврђује по 
одредбама Oдлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом. 
  Инсталисана топлотна снага се утврђује 
на основу главног машинског пројекта 
секундарне инсталације грејања купаца, пројекта 
изведеног објекта наведене инсталације, 
контроле служби дистрибутера, односно уговора 
о испоруци топлотне енергије;           
  Инсталисана снага се изражава у kW, а 
вредност се заокружује на два децимална места. 
 

Члан 5. 
 

          Тарифни елемент " количина 
испоручене топлотне енергије"  утврђује се 
непосредним очитавањем мерних уређаја 
инсталираних на примарном делу топлотне 
подстанице из које се топлотном енергијом 
снабдевају грејни елементи (тела) тарифног 
купца. 
          Количина испоручене топлотне енергије се 
изражава у kWh. Опционо се количина 
испоручене енергије може изразити у MWh, са 
заокруживањем вредности на број децималних 
места одређен карактеристиком мерног уређаја 
инсталираног на примарном делу топлотне 
подстанице. 

Члан 6. 
 

          Тарифни елемент „ грејна површина"  (у 
даљем тексту: грејна површина) је целокупна 
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затворена површина пода независне 
функционалне целине тарифног купца. 
          Грејна површина се утврђује из 
одговарајућег Главног грађевинског пројекта, 
пројекта изведеног објекта или нацрта посебних 
делова зграде (етажног елабората), који се 
односи на изведену затворену површину пода 
функционалне целине тарифног купца, 
потписаног од стране овлашћеног лица. 
          До успостављања одговарајућих мерења на 
нивоу топлотне подстанице, обрачун се врши 
паушално по еквивалентном m2 затворене 
стамбене површине (еквивалентни m2 се односи 
на затворене просторе стандардне висине од 2,6 
m).  
 Код просторија чија висина прелази 2,6 
m, као мера за обрачун узима се коригована 
површина пода, која се добија по формули:  

6,2

h
AAkor ×=  

  где је: 
  Акор – коригована затворена стамбена 
површина пода, у m2; 
  А – затворена стамбена површина пода, у 
m2; 
  h – средња висина просторије, у m; 
  Грејна површина се изражава у m2, а 
вредност се заокружује на два децимална места. 
 

б) Тарифни ставови 
 

Члан 7. 
 

          Тарифни ставови се утврђују за сваки од 
тарифних елемената из члана 3. овог Тарифног 
система.  

Члан 8. 
 

  Тарифни ставови су: 
  1. тарифни став за инсталисану снагу - 
цена по јединици инсталисане снаге и изражава 
се у дин/kW месечно; 
  2. тарифни став за количину испоручене 
топлотне енергије - цена по јединици количине 
испоручене топлотне енергије и изражава се у 
дин/kWh у грејној сезони;  
  3. тарифни став за грејну површину - 
цена по јединици грејне површине и изражава се 
у дин/m2 месечно. 
  4. тарифни став за друге нестандардне 
услуге - цена других нестандардних услуга по 
ценовнику ЈКП ''Градска топлан''. 
 

III ГРУПЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА 
 

Члан 9. 
          Тарифни купац се, према намени 
коришћења независне функционалне целине 
(простора), разврстава у следеће групе: 

           I тарифна група - тарифни купац који је 
на вреловодну дистрибутивну мрежу извршио 
прикључење свог простора у циљу становања. У 
I тарифну групу не спада тарифни купац који је 
извршио прикључење стамбеног простора у 
којем се обавља пословна делатност. 
          II тарифна група - тарифни купац који је на 
вреловодну дистрибутивну мрежу извршио 
прикључење свог простора у циљу обављања 
делатности у области образовања (основне 
школе, средње школе, високошколске установе), 
културе, спорта, здравствене заштите, дечје 
заштите, социјалне заштите, верских и 
хуманитарних делатности, непрофитна 
удружења грађана, ђачки и студентски домови, 
обданишта и предшколске установе, јавни 
санитарни објекти и домови старих, као и 
тарифни купац који је на дистрибутивну мрежу 
извршио прикључење свог простора у коме се 
обавља административна или комерцијална 
делатност, објекти у пробном раду и сви остали 
тарифни купци који не припадају I тарифној 
групи. 
          III тарифна група –  по посебним 
уговорима. 

Члан 10. 
 

  Квалификовани купац, који припада 
тарифној групи III, је купац чија укупна 
испоручена количина топлотне енергије прелази 
20.000 GJ/god, односно поседује инсталисану 
снагу минимум 5 MW, није предмет овог 
тарифног система, и може код енергетског 
субјекта захтевати склапање посебног уговора, а 
у складу са тачком чланом 9 тачка III овог 
тарифног система. 
  Граничном вредношћу годишње 
испоручене количине топлотне енергије, 
односно инсталисане снаге, стиче се статус 
квалификованог купца, који може слободно 
уговарати куповину топлотне енергије на 
тржишту. 

 
IV ОБРАЧУН 

 

Члан 11. 
 

  Обрачун количине испоручене топлотне 
енергије се врши на основу: 
- разврстаности купаца у одговарајућу тарифну 
групу, 

- обрачуна накнаде за инсталисану снагу, 
- обрачуна накнаде за количину испоручене 
топлотне енергије, 

- обрачуна накнаде за грејну површину и 
- коефицијента групе тарифног купца. 
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Члан 12. 
 

  Обрачун накнаде за инсталисану снагу 
израчунава се према суми називних снага 
грејних елемената (тела) независне 
функционалне целине тарифног купца 
прикључених на вреловодни дистрибутивни 
систем. 
  Обрачун накнаде из претходног става 
чини фиксни део укупног обрачуна накнаде за 
тарифног купца, а обрачунава се по правилу 
сваког месеца и то је 1/12 вредности годишњег 
износа. 
  Обрачун накнаде из овог члана 
израчунава се множењем цене по јединици 
инсталисане снаге (изражене у дин/kW) 
инсталисаном снагом грејних елемената (тела) 
тарифног купца (израженом у kW), изражава се у 
дин и заокружује на 2 (два) децимална места. 
  Уколико вредност инсталисане снаге 
није утврђена на начин из члана 4., обрачун 
накнаде за инсталисану снагу израчунава се 
множењем цене по јединици грејне површине 
(изражене у дин/m2) грејном површином 
независне функционалне средине тарифног 
купца (изражене у m2), изражава се у дин и 
заокружује на 2 (два) децимална места. 
 

Члан 13. 
 

  Обрачун накнаде за количину 
испоручене топлотне енергије израчунава се 
према количини испоручене топлотне енергије 
измерене на месту испоруке на примарном делу 
топлотне подстанице, у којој је извршено 
прикључење независне функционалне целине 
тарифног купца. 
  Обрачун накнаде из претходног става 
чини варијабилни део укупног обрачуна накнаде 
за тарифног купца. 
  Обрачун накнаде из овог члана 
израчунава се множењем цене по јединици 
количине испоручене топлотне енергије 
(изражене у дин/kWh) количином испоручене 
топлотне енергије за независну функционалну 
целину тарифног купца (изражено у kWh), 
изражава се у дин, а вредност се заокружује на 2 
(два) децимална места. 
 

Члан 14. 
 
  Обрачун накнаде за грејну површину 
израчунава се према целокупној затвореној 
површини пода, односно коригованој површини 
пода, независне функционалне целине тарифног 
купца. 

  Обрачун накнаде из претходног става 
чини фиксни део укупног обрачуна накнаде за 
тарифног купца, а обрачунава се по правилу 
сваког месеца и то је 1/12 вредности годишњег 
износа. 
  Обрачун накнаде из овог члана 
израчунава се множењем цене по јединици 
грејне површине (изражене у дин/m2) грејном 
површином независне функционалне целине 
тарифног купца (израженом у m2), изражава се у 
дин и заокружује на 2 (два) децимална места. 
 

Члан 15. 
 

  Коефицијент тарифне групе, којој 
припада тарифни купац, је корективни 
коефицијент за укупан обрачун накнаде за 
тарифног купца и то: 
  - за I тарифну групу   - коефицијент је 1,0 
  - за II тарифну групу  - коефицијент је 1,0  
  - за III тарифну групу - коефицијент се 
уговара посебним уговором 
 

V  НАЧИН ПЛАЋАЊА ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 16. 

 
  Очитана вредност испоручене количине 
(потрошње) топлотне енергије на заједничком 
месту преузимања (мерачи топлотне енергије на 
примарном делу топлотних подстаница) у 
зградама са више купаца распоређује се по 
деловнику трошкова на појединачне купце. У 
колективним стамбеним и стамбено-пословним 
зградама расподела се врши према m2 затворене, 
односно кориговане, површине пода, изузетно 
према инсталисаној снази у зградама 
индивидуалног становања, док се код пословних 
зграда и зграда друге намене расподела врши 
према инсталисаној снази. 
  Начин обрачуна трошкова се врши према 
одговарајућем моделу из упутства за расподелу 
трошкова, које се налази у Прилогу 2 овог 
тарифног система. 
  Уколико су опремају алокаторима 
трошкова – делитељима топлоте, све независне 
функционалне целине прикључене на једну 
топлотну подстаницу морају бити опремљене 
алокаторима трошкова – делитељима топлоте 
истог типа, за који се споразумно одлучила 
већина власника. 
  Изабрани тип делитеља мора бити 
компатибилан са грејним системом , а 
појединачни делитељи морају бити постављени 
у складу са упутством произвођача, односно 
испоручиоца. 
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  Тарифни купац је обавезан да измири 
своје обавезе плаћања према енергетском 
субјекту у валутном року наведеном у месечној 
фактури. Обавезе плаћања подразумевају:  
  - обавезе плаћања фиксног дела обрачуна 
током целе године (свих 12 месеци) и 
  - обавезе плаћања варијабилног дела 
обрачуна у периоду коришћења топлотне 
енергије. 
  Енергетски субјект је обавезан да 
тарифном купцу, на крају обрачунског периода, 
достави коначни обрачун за тарифног купца. 
 

Члан 17. 
 

  У периоду привремене обуставе 
испоруке топлотне енергије тарифни купац има 
обавезу плаћања 100% од фиксног дела укупног 
обрачуна услед трошкова индиректних добитака 
топлотне енергије од суседних независних 
функционалних целина и цеви секундарне 
инсталације грејања. Изузетно, уколико тарифни 
купац поседује индивидуалну зграду, која у 
термичком погледу, нема утицаја на преостале 
зграде и независне функционалне целине 
прикључене на заједничку топлотну подстаницу, 
у току привремене обуставе испоруке топлотне 
енергије нема обавезу плаћања фиксног дела 
обрачуна.   
  У случају отказа Уговора о снабдевању 
топлотном енергијом, тарифни купац има 
обавезу плаћања 100% од фиксног дела укупног 
обрачуна услед трошкова индиректних добитака 
топлотне енергије од суседних независних 
функционалних целина и цеви секундарне 
инсталације грејања. Изузетно, уколико тарифни 
купац поседује индивидуалну зграду, која у 
термичком погледу, нема утицаја на преостале 
зграде и независне функционалне целине 
прикључене на заједничку топлотну подстаницу, 
исти након отказа Уговора о снабдевању 
топлотном енергијом нема обавезу плаћања 
фиксног дела обрачуна.   
 
VI  МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА ЦЕНА 

 ЗА ИНСТАЛИСАНУ СНАГУ И 
ИСПОРУЧЕНУ КОЛИЧИНУ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ТАРИФНОМ КУПЦУ 
 

Члан 18. 
 

  Методологијом се утврђују елементи и 
критеријуми за обрачун грејне површине, 
инсталисане снаге и испоручене количине 
топлотне енергије тарифним купцима. 
  Методологију из става 1. овог члана 
утврдиће Градско веће града Зрењанина у року 

од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
Тарифног система.  

 
Члан 19. 

 
  Базна (изворна) цена је цена коштања за 
грејну површину, инсталисану снагу и 
испоручену количину топлотне енергије, која 
садржи оправдане трошкове пословања 
енергетског субјекта. 
  Базну (изворну) цену утврђује 
Енергетски субјект уз сагласност Градско веће 
града Зрењанина. 

 
Члан 20. 

 
  Цене морају бити утврђене у складу са 
Методологијом из члана 18.  
  Цене утврђује Енергетски субјект уз 
сагласност Градског већа града Зрењанина. 

 
Члан 21. 

 
  Цена за тарифног купца састоји се из 
фиксног и варијабилног дела.  
  Фиксни део цене усклађује се најмање 
једанпут годишње за пројектовани ниво 
инфлације, након усвајања програма пословања 
енергетског субјекта, по потреби и чешће 
уколико стварни ниво инфлације пређе 
пројектовани за више од 5%. 
  Варијабилни део цене усклађује се у 
случају када варијабилни трошкови проузрокују 
његову промену. 
  Енергетски субјект може повећати или 
смањити цене у случају повећања или смањења 
елемената обрачуна за тарифног купца, а у 
складу са Методологијом. 
 

VII РАСПОДЕЛА ОБРАЧУНА 
ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 22. 
 
  Енергетски субјект, према очитаном 
стању на мерачу топлотне енергије 
инсталираном на примарном делу топлотне 
подстанице, израђује обрачун испоручене 
количине топлотне енергије за секундарну 
инсталацију грејања тарифних купаца 
прикључену на предметну подстаницу (у даљем 
тексту: обрачун за подстаницу). 
  Расподелу обрачуна за испоручену 
количину топлотне енергију у топлотној 
подстаници за сваког тарифног купца (у даљем 
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тексту: расподела обрачуна) израђује енергетски 
субјект или неко друго овлашћено правно лице.  
  У случају да расподелу обрачуна 
израђује неко друго овлашћено правно лице, 
тарифни купац је обавезан да о томе, у писаној 
форми, обавести енергетски субјект. 
  Расподела обрачуна ближе се дефинише 
упутством за расподелу обрачуна, које чини 
саставни део Методологије из члана 18. овог 
Тарифног система. 
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 

  Ступањем на снагу овог тарифног 
система престаје да важи Тарифни систем за 
обрачун топлотне енергије и услуга (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 1/08 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 14/09 и 14/10). 
 

Члан 24. 
 

        Овај Тарифни систем објављује се у 
''Службеном листу града Зрењанина" и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања, а 
примењиваће се најкасније од грејне сезоне 
2014./2015. године 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-3/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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На основу члана 31. тачка 8. и члана 107. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 30.10.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавне установе 
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 20/10 и 1/11), члан 4. 
мења се и гласи: 

''Члан 4. 
 

Установа обавља следеће делатности:  

55.10 хотели и сличан смештај,  
68.20 изнајмљивање властитих или 
изнајмљених некретнина и управљање 
њима, 
69.20 рачуноводствени, 
књиговодствени и ревизорски послови; 
пореско саветовање, 
73.11   делатност рекламних агенција, 
73.12   медијско представљање, 
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за 
рекреацију и спорт, 
81.30 услуге уређења и одржавања 
околине, 
82.30 организовање састанака и 
сајмова, 
90.01 извођачка уметност,  
93.11 делатност спортских објеката,  
93.19 остале спортске делатности,  
93.29 остале забавне и рекреативне 
делатности,  
96.04 делатност неге и одржавања тела. 

  
Претежна делатност Установе је: 

93.11 делатност спортских објеката.'' 
 

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: 06-186-4/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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 На основу члана 2. став 3. тачка 7. и 
члана 3. тачка 7. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 
88/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној 30.10.2013. године донела 
је  

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ 

ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о паркирању возила 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 6/09, 
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17/09, 1/10, 2/10 – исправка, 14/10 – др. одлуке, 
1/11, 5/11 и 19/11) у члану 12.  ставу 3. тачки 3. 
на крају реченице уместо знака интерпункције: 
'';'', ставља се зарез и додају следеће речи: 
''Марка Орешковића, Даничићева и др Тихомира 
Остојића''.  
 У истом члану после става 3. додаје се 
нови став 4. који гласи:  
'' На паркиралишту око Градске болнице ( ул. др 
Васе Савића, Болничка и др Тихомира Остојића) 
паркирање се не наплаћује у време предвиђено 
за посету болесницима од 14,00 до 16,00 часова''. 
 Досадашњи ставови 4. и 5. постају 
ставови 5. и 6..  

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службенoм листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                                                           
СКУПШТИНА ГРАДА                                                          
Број: 06-186-5/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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На основу члана 47. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), 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. 26/13 – 
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној 30.10.2013. године,  донела 
је 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2013. 

ГОДИНУ РЕБАЛАНС II 
 

Члан 1.  
 

У члану 1. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2013. годину – пречишћен 
текст, у табели ''Рачун прихода и примања, 
расхода и издатака'', вршиће се следеће 
измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''5.039.251.481'' 
замењује се износом: ''4.946.212.218''. 

 Текући приходи износ: ''4.698.756.481'' 
замењује се износом: ''4.605.717.218''. 
 У чему: 

- буџетска средства износ: 
''4.442.648.481'' замењује се износом: 
''4.340.582.176'', 
 - сопствени и остали приходи износ: 
''256.108.000'' замењује се износом: 
''265.135.042''. 
 Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине износ: ''5.365.007.071'' 
замењује се износом: ''5.271.932.808''. 
 Текући расходи износ: ''4.356.311.071'' 
замењује се износом: ''4.405.305.808''. 
 У чему: 
 - текући буџетски расходи износ: 
''4.229.019.071'' замењује се износом: 
''4.268.848.266'', 
 - расходи из сопствених и осталих 
прихода износ: ''127.292.000'' замењује се 
износом: ''136.457.542''. 
 Издаци за набавку нефинансијске 
имовине износ: ''1.008.696.000'' замењује се 
износом: ''866.627.000''. 
 У чему: 
 - текући буџетски издаци износ: 
''879.880.000'' замењује се износом: 
''737.949.500'', 
 - издаци из сопствених и осталих 
прихода износ: ''128.816.000'' замењује се 
износом: ''128.677.500''. 
  Буџетски суфицит/дефицит  износ:  
''-325.755.590''  замењује  се  износом: 
''-325.720.590''. 
  Примања од продаје финансијске 
имовине износ: ''15.000'' замењује се износом: 
''30.000''. 
 Укупан фискални суфицит/дефицит 
износ: ''-325.740.590'' замењује се износом: 
 ''-325.690.590''. 
 Издаци за набавку финансијске имовине 
која није у циљу спровођења јавних политика 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''150.000''. 
 Нето финансирање износ: ''325.740.590'' 
замењује се износом: ''325.690.590''. 
 У табели ''Приходи и примања, 
расходи и издаци буџета'', вршиће се следеће 
измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''4.783.143.481'' 
замењује се износом: ''4.681.077.176''. 
 Порески приходи - Економска 
класификација 71 - износ: ''2.915.618.140'' 
замењује се износом: ''2.910.427.140''. 
 Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке (осим самодоприноса) - Економска 
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класификација  711 - износ: ''2.195.050.000'' 
замењује се износом: ''2.195.150.000''. 
 Самодопринос,  Економска 
класификација 711180 износ: ''39.319.614'' 
замењује се износом: ''44.419.614''. 
 Порез на имовину, Економска 
класификација 713 – износ: ''444.151.000'' 
замењује се износом: ''439.450.000''. 
 Порез на добра и услуге (осим накнада 
које се користе преко буџетског фонда) – 
Економска класификација 714 – износ: 
''185.062.526'' замењује се износом: 
''179.372.526''. 
 Непорески приходи (осим накнада које 
се користе преко буџетског фонда) – Економска 
класификација 74 – износ: ''1.230.192.341'' 
замењује се износом: ''1.070.959.212''. 
 Трансфери – Економска класификација 
733 – износ: ''292.838.000'' замењује се износом: 
''355.195.824''. 
 Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске и финансијске имовине износ: 
''5.208.999.071'' замењује се износом: 
''5.106.492.766''. 
 Текући расходи – Економска 
класификација 4 - износ: ''4.229.019.071'' 
замењује се износом: ''4.268.848.266''. 
 Расходи за запослене – Економска 
класификација 41 - износ: ''1.240.940.000'' 
замењује се износом: ''1.256.079.339''. 
 Коришћење роба и услуга – Економска 
класификација 42 - износ: ''1.602.901.071'' 
замењује се износом: ''1.613.033.261''. 
 Отплата камата – Економска 
класификација 44 - износ: ''13.480.000'' замењује 
се износом: ''12.980.000''. 
 Субвенције – Економска класификација 
45 - износ: ''304.800.000'' замењује се износом: 
''291.746.340''. 
 Социјална заштита из буџета – 
Економска класификација 47 - износ: 
''119.082.000'' замењује се износом: 
''124.401.000''. 
 Остали расходи – Економска 
класификација 48+49 - износ: ''219.011.000'' 
замењује се износом: ''226.991.126''. 
 Средства резерви – Економска 
класификација 49 – износ: ''32.000.000'' замењује 
се износом: ''22.070.976''. 
 Трансфери износ: ''728.805.000'' замењује 
се износом: ''743.617.200''. 

Издаци за набавку нефинансијске 
имовине – Економска класификација 5 - износ: 
''879.880.000'' замењује се износом: 
''737.494.500''. 

 Примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања износ: ''115.000'' замењује 
се износом: ''130.000''. 
 Примања по основу отплата кредита и 
продаје финансијске имовине – Економска 
класификација 92 – износ: ''115.000'' замењује се 
износом: ''130.000''. 
 Отплата дуга и наплата финансијске 
имовине износ: ''100.100.000'' замењује се 
износом: ''100.150.000''. 
 Набавка финансијске имовине - 
Економска класификација 621 – износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 
 

Члан 2.  
 
 У члану 2. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2013. годину – пречишћен 
текст, у ставу 1. вршиће се следеће измене:  
 Износ: ''428.395'' замењује се износом: 
''501.895'', износ: ''50.490.635'' замењује се 
износом: ''56.237.604'' и износ: ''320.312'' 
замењује се износом: ''325.714''. 

У истом члану у табели Пројекти који 
ће се реализовати уз подршку средстава 
Европске уније вршиће се следеће измене и 
допуне: 

Пројекат ''Капитализација прекограни-
чног туристичког потенцијала укључујући 
бициклистичку стазу уз Бегеј у низводном току 
од Темишвара'' – ''Capitalization of the cross 
border tourist potential, including bicycle lane along 
Bega river, downstream Timisoara'' У колони опис: 
''Укупна вредност у еврима за цео период'', 
поднаслов: ''Средства за предфинансирање'' 
износ: ''177.697'' замењује се износом: ''168.000''. 
У колони опис: ''Средства ЕУ у 2013. години'' у 
поднаслову: ''У РСД'' износ: ''24.639.222'' 
замењује се износом: ''24.041.325'' . У колони 
опис: ''Средства за предфинансирање у 2013. 
години у РСД'' износ: ''20.858.000'' замењује се 
износом: ''19.858.000''.  

Пројекат ''Развој културне стратегије у 
пограничном региону'' – ''Cultural policy'' у 
колони опис: ''Укупна вредност у еврима за цео 
период'', поднаслов: ''Средства ЕУ'' износ: 
''27.500'' замењује се износом: ''27.000''. У колони 
опис: ''Средства ЕУ у 2013. години'' у 
поднаслову: ''У еврима'' износ: ''27.500'' замењује 
се износом: ''27.000'' и у колони поднаслов: ''У 
РСД'' износ: ''3.474.934'' замењује се износом: 
''3.105.000''. 

 Пројекат ''EuroBanat Internet TV''  у 
колони опис: ''Средства ЕУ у 2013. години'' у 
поднаслову: ''У РСД'' износ: ''3.241.150'' замењује 
се износом: ''13.147.950''. 
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У колони опис после назива: Пројекат 
''EuroBanat Internet TV'' додаје се назив: Пројекат 
''Добре комшије – подршка имплементације 
ЛАП –а за интерно расељена  лица, избеглице и 
повратнике'' – ''Good Neighborhood – support to 
the implementation of LAP for IDPs, refugees and 
returnees''. 

Пројекат ''Добре комшије – подршка 
имплементације ЛАП –а за интерно расејана  
лица, избеглице и повратнике'' – ''Good 
Neighborhood – support to the implementation of 
LAP for IDPs, refugees and returnees'' ''Укупна 
вредност у еврима за цео период'', поднаслов: 
''Средства ЕУ'' додаје се износ: ''74.000'' и у 
колони поднаслов: ''Средства за 
предфинансирање'' додаје се износ: ''15.099''. У 
колони опис: ''Средства ЕУ у 2013. години'' у 
поднаслову: ''У еврима'' додаје се износ: ''59.200'' 
и у колони поднаслов: ''У РСД'' додаје се износ: 
''6.808.000''. У колони опис: ''Средства за 
предфинансирање у 2013. години у РСД'' додаје 
се износ: ''1.000.000''.  
 

Члан 3.  
 

У члану 3. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2013. годину – пречишћен 
текст, у табели планирани капитални издаци 
буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. 
годину вршиће се следеће измене:  
 А. Капитални пројекти ЈП ''Дирекција 
за изградњу и уређење града Зрењанина'' 
Зрењанин вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 1. – Геодетско 
снимање, подлоге, геомеханика и сагласности  
- Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''3.800.000'' замењује се 
износом: ''3.600.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''3.800.000'' замењује се износом: ''4.100.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''3.800.000'' замењује се 
износом: ''4.200.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 3. – Локалитет 
Берберско  - Укупна вредност пројекта износ: 
''46.700.000'' замењује се износом: ''70.700.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''13.100.000'' замењује се 
износом: ''2.200.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''23.150.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''13.000.000'' замењује се 
износом: ''22.750.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 4. – Локалитет 
Барањска II   - Укупна вредност пројекта износ: 
''74.162.000'' замењује се износом: ''87.160.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''15.050.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''32.050.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''30.000.000''. Година почетка 
финансирања пројекта мења се из 2012. у 2014. 
годину. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 5. – Локалитет 
Берберско III   - Укупна вредност пројекта 
износ: ''13.000.000'' замењује се износом: 
''48.000.000''. Година завршетка финансирања 
пројекта мења се из 2015. у 2017. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 6. – Локалитет 
Панчевачка  - Укупна вредност пројекта износ: 
''8.500.000'' замењује се износом: ''8.300.000''.  
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''2.600.000'' се брише. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину додаје се износ: ''2.400.000''. Година 
почетка финансирања пројекта мења се из 2012. 
у 2014. Година завршетка финансирања пројекта 
мења се из 2014. у 2015. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 7. – Локалитет 
Урош Предић - Укупна вредност пројекта 
износ: ''16.200.000'' замењује се износом: 
''14.600.000''. извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 8. – Локалитет 
Бригадира Ристића - Е  - Укупна вредност 
пројекта износ: ''28.240.000'' замењује се 
износом: ''22.800.000''.  Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''6.110.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину додаје се износ: ''19.300.000'' .  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 9. – Локалитет 
29. новембар  - Укупна вредност пројекта износ: 
''12.000.000'' замењује се износом: ''16.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''1.000.000'' се брише. 
Година почетка финансирања пројекта мења се 
из 2013. у 2014. Година завршетка финансирања 
пројекта мења се из 2015. у 2016. 
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Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 10. – Локалитет 
уз магистралу и обилазницу  - Укупна 
вредност пројекта износ: ''18.000.000'' замењује 
се износом: ''27.000.000''. Извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''2.000.000'' се брише.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 11. – Локалитет 
МЗ Доситеј Обрадовић  - Извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''1.050.000'' замењује се износом: ''900.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину додаје се износ: ''1.700.000''. Година 
завршетка финансирања пројекта мења се из 
2013. у 2017. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 12. – Пешачка 
зона  - Укупна вредност пројекта износ: 
''228.500.000'' замењује се износом: 
''232.400.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом: ''4.100.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 13. – Спортска 
хала на Карађорђевом тргу - Укупна вредност 
пројекта износ: ''30.060.000'' замењује се 
износом: ''741.000.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину додаје се износ: ''25.400.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 14. – Локалитет 
Пера Добриновић  - Укупна вредност пројекта 
износ: ''9.901.700'' замењује се износом: 
''27.570.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''5.300.000'' 
замењује се износом: ''9.300.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 15. – Локалитет 
Северозапад  - Укупна вредност пројекта износ: 
''15.900.000'' замењује се износом: ''81.726.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''7.550.000'' замењује се 
износом: ''350.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''7.500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''7.666.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 16. – Локалитет 
'' Иза плинаре'' - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''500.000'' се брише.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 17. – Багљаш 
Запад  - Укупна вредност пројекта износ: 
''5.600.000'' замењује се износом: ''32.600.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''4.600.000'' се брише. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину додаје се износ: ''4.600.000''. Година 
завршетка финансирања пројекта мења се из 
2013. у 2014. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 18. – Бегејска 
петља  - Укупна вредност пројекта износ: 
''142.000.000'' замењује се износом: 
''145.800.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 19. – Градски 
базен  - Укупна вредност пројекта износ: 
''119.830.000'' замењује се износом: 
''180.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''39.230.000'' 
замењује се износом: ''26.600.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''20.000.000'' замењује се 
''51.400.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''10.000.000'' 
замењује се ''29.500.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 20. – Пескара - 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''500.000'' се брише. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''4.500.000'' замењује се износом: 
''5.000.000''. Година завршетка финансирања 
пројекта мења се из 2013. у 2014. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 21. – Радови на 
електро мрежи који убухватају градске, зоне 
насељених места и викенд зоне, по споразуму 
са ''Електродистрибуцијом''  - Укупна вредност 
пројекта износ: ''44.480.100'' замењује се 
износом: ''47.000.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''16.000.000'' замењује се износом: ''5.500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''15.650.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''8.000.000'' замењује се ''15.650.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 22. – Локалитет 
Југоисток и РТЦ - Укупна вредност пројекта 
износ: ''103.245.000'' замењује се износом: 
''173.200.000''.  Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''22.700.000'' 
замењује се износом: ''11.200.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
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годину износ: ''35.300.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''40.000.000'' 
замењује се ''46.800.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 23. – Трафо 
станица за Топлану - Укупна вредност пројекта 
износ: ''4.750.000'' замењује се износом: 
''12.560.000''.  Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''1.500.000'' се 
брише. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину додаје се износ: 
''1.500.000''. Година завршетка финансирања 
пројекта мења се из 2013. у 2014. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 24. – Дечији 
вртић у Граднулици - Укупна вредност 
пројекта износ: ''7.520.000'' замењује се износом: 
''9.900.000''.   

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 25. – Изградња 
скејт парка - Град - Укупна вредност пројекта 
износ: ''10.300.000'' замењује се износом: 
''7.788.000''.  Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''2.100.000'' 
замењује се износом: ''2.038.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 26. – Амбуланта 
у Зеленом пољу  - Укупна вредност пројекта 
износ: ''29.500.000'' замењује се износом: 
''28.000.000''. Година завршетка финансирања 
пројекта мења се из 2013. у 2014. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 27. – Дечији 
вртић у Елемиру - Укупна вредност пројекта 
износ: ''11.000.000'' замењује се износом: 
''9.570.000''.   

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 28. – Локалитет 
Маријанов брод - Укупна вредност пројекта 
износ: ''32.618.000'' замењује се износом: 
''31.300.000''.  Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''24.400.000'' 
замењује се износом: ''4.400.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''12.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину додаје се износ: 
''13.000.000''. Година завршетка финансирања 
пројекта мења се из 2013. у 2015. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 29. – Објекат 
Дирекције - Укупна вредност пројекта износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''9.500.000''.  
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''3.600.000''. Извори финансирања: из 

текућих прихода за 2015. годину износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.900.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 30. – Изградња 
дечијих игралишта - Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''4.159.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''5.441.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''5.400.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 32. – Тартан 
стазе - Укупна вредност пројекта износ: 
''46.000.000'' замењује се износом: ''4.708.000''. 
извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''708.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''40.000.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 33. – Мостови - 
Укупна вредност пројекта износ: ''24.823.000'' 
замењује се износом: ''23.436.500''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 34. – Израда 
пројектно техничке документације - Укупна 
вредност пројекта износ: ''66.860.000'' замењује 
се износом: ''70.833.500''. Извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''19.860.000'' замењује се износом: ''20.393.500''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''10.500.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''8.100.000'' замењује се износом: ''9.140.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 35. – Изградња 
обилазнице - Укупна вредност пројекта износ: 
''17.500.000'' замењује се износом: ''236.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''15.500.000'' замењује се 
износом: ''25.500.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''90.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину  додаје се износ: ''100.000.000''. 
Година завршетка финансирања пројекта мења 
се из 2015. у 2013. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 36. – Радови у 
МЗ - Укупна вредност пројекта износ: 
''45.800.000'' замењује се износом: ''108.210.000''. 
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Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''31.000.000'' замењује се 
износом: ''34.150.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''36.400.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''35.600.000''. Година завршетка 
финансирања пројекта мења се из 2015. у 2014. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 38. – Изградња 
тротоара и бициклистичких стаза - Укупна 
вредност пројекта износ: ''3.150.000'' замењује се 
износом: ''3.012.460''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''1.000.000'' се брише. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''1.000.000'' се брише. Година завршетка 
финансирања пројекта мења се из 2015. у 2013. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 39. – Појачано 
одржавање јавног осветљења - Укупна 
вредност пројекта износ: ''71.000.000'' замењује 
се износом: ''70.635.000''.  Извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''13.500.000'' замењује се износом: ''3.600.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''28.500.000'' замењује се 
износом: ''33.500.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''29.000.000'' замењује се износом: ''33.400.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 40. – 
Инвестиционо одржавање јавног осветљења - 
Укупна вредност пројекта износ: ''48.000.000'' 
замењује се износом: ''47.500.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''18.000.000'' замењује се износом: 
''13.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''14.500.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 41. – 
Инвестиције на јавном осветљењу -  Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''5.400.000'' замењује се износом: 
''1.400.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину износ: ''36.300.000'' 
замењује се износом: ''40.000.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2015. 
годину износ: ''34.400.000'' замењује се износом: 
''34.700.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 42. – 
Декоративно осветљење - Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 

''470.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''5.300.000'' 
замењује се износом: ''5.830.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 43. – Свечано 
празнично осветљење за нову годину - Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.493.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.507.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 44. – Пројектно 
техничка документација  - Укупна вредност 
пројекта износ: ''2.800.000'' замењује се износом: 
''11.200.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''2.100.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''2.100.000''. 
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти  
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти за 2013. годину износ: ''379.150.000'' 
замењује се износом: ''262.861.500''. 
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти за 2014. годину износ: ''474.400.000'' 
замењује се износом: ''663.898.000''. 
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти за 2015. годину износ: ''525.000.000'' 
замењује се износом: ''749.236.000''. 

Економска класификација 512 – Машина 
и опрема редни број 1. – Опрема- Укупна 
вредност пројекта износ: ''22.491.250'' замењује 
се износом: ''19.000.000''. Извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''6.500.000'' замењује се износом: ''4.150.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''6.825.000'' замењује се 
износом: ''7.500.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''7.166.250'' замењује се износом: ''7.350.000''. 
Укупно 512 –  Машина и опрема  
 Укупно 512 – Машина и опрема за 2013. 
годину износ: ''6.500.000'' замењује се износом: 
''4.150.000''. 
 Укупно 512 – Машина и опрема за 2014. 
годину износ: ''6.825.000'' замењује се износом: 
''7.500.000''. 
 Укупно 512 – Машина и опрема за 2015. 
годину износ: ''7.166.250'' замењује се износом: 
''7.350.000''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште редни број 1. – Изузимање 
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земљишта на разним локацијама - Укупна 
вредност пројекта износ: ''87.445.000'' замењује 
се износом: ''140.000.000''. Извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''140.000.000'' замењује се износом: ''98.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''28.000.000'' замењује се 
износом: ''37.000.000''. 
 Укупно 541 – Земљиште  
 Укупно 541 – Земљиште за 2013. годину 
износ: ''140.000.000''. замењује се износом: 
''98.000.000''. 

Укупно 541 – Земљиште за 2014. годину 
износ: ''28.000.000''. замењује се износом: 
''37.000.000''. 

Укупно за капиталне пројекте ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин за 2013. годину износ: 
''525.650.000'' замењује се износом: ''365.011.500'' 
и за 2014. годину износ: ''509.225.000''  замењује 
се износом: ''708.398.000'' и за 2015. годину 
износ: ''537.166.250'' замењује се износом: 
''761.586.000''. 
 Б. Капитални пројекти ЈП ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 1. – Санације 
фасаде у улици Краља Александра I 
Карађорђевића 43/ Трг Др Зорана Ђинђића, 
пројектно техничке документација, санација 
и адаптација или рушење - Укупна вредност 
пројекта износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''2.500.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину  износ: ''3.500.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 2. – 
Реконструкција и санација фасаде у улици 
Краља Александра I Карађорђевића 29/ Др 
Зорана Каменковића, пројектно техничке 
документација, санација и адаптација или 
рушење  - Укупна вредност пројекта износ: 
''5.500.000'' замењује се износом: ''4.500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину  износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''4.500.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 3. – Изградња 
пожарног степеништа у улици Краља 
Александра I Карађорђевића 29  - Укупна 
вредност пројекта износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину  износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.600.000''.  

После Пројекта Изградња пожарног 
степеништа у улици Краља Александра I 

Карађорђевића 29  -додаје се нови Слободана 
Бурсаћа бр. 18, пројектно теничка 
документација, санација и адаптација или 
рушење: 
- година почетка финансирања пројекта: 2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2013.  
- Укупна вредност пројекта: 1.400.000 

 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину  додаје се износ: 
''1.400.000''.  

Г. Капитални пројекти ЈКП ''Водовод 
и канализација'' Зрењанин вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 451 – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима редни број 1. – Пречистач 
отпадних вода - Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''29.000.000''. 

Економска класификација 451 – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима редни број 3. – Црпна станица 
мали мост - Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''18.500.000'' се 
брише. 

Економска класификација 451 – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима редни број 4. – Набавка возила и 
машина - Укупна вредност пројекта износ: 
''17.500.000'' замењује се износом: ''38.250.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''17.500.000'' замењује се 
износом: ''18.750.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину додаје се износ: 
''10.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину додаје се износ: 
''10.000.000''. 

Економска класификација 451 – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима редни број 5. – Бушење и 
опремање - Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''12.000.000'' 
замењује се износом: ''4.000.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''11.000.000''. 

После Пројекта Бушење и опремање -
додаје се нови Пројекат Реконструкција 
мреже у Гимназијској улици: 
- година почетка финансирања пројекта: 2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2014.  
- Укупна вредност пројекта: 10.000.000 
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 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину  додаје се износ: 
''7.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину додаје се износ: 
''3.000.000''.  

После Пројекта Реконструкција мреже 
у Гимназијској улици -додаје се нови Пројекат 
бунара у Банатском Деспотовцу : 
- година почетка финансирања пројекта: 2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2013.  
- Укупна вредност пројекта: 480.000 

 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину  додаје се износ: 
''480.000''.  

Укупно за капиталне пројекте ЈКП 
''Водовод и канализације'' Зрењанин за 2013. 
годину износ: ''140.778.461'' замењује се 
износом: ''114.008.461'' и за 2014. годину износ: 
''23.000.000''  замењује се износом: ''53.000.000'' и 
за 2015. годину износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''30.000.000''. 
 Ж. Капитални пројекти за развој 
месних заједница вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''91.550.000'' замењује се износом: ''93.749.000''. 
 Укупно за капиталне пројекте за развој 
месних заједница за 2013. годину износ: 
''97.730.000'' замењује се износом: ''99.929.000''. 

После тачке Њ. Пројекат ''Eurobanat 
internet TV'' додаје се нова тачка О. Пројекат 
''ДОБРЕ КОМШИЈЕ – ПОДРШКА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛАП-а ЗА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И 
ПОВРАТНИКЕ'' 

 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти    
- година почетка финансирања пројекта: 2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2014.  
- Укупна вредност пројекта: ''1.700.000'' 

 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину додаје се износ: 
''1.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину додаје се износ: 
''700.000''.  

Укупно за капитални пројекат - ''добре 
комшије – подршка имплементацији лап-а за 
интерно расељена лица, избеглице и повратнике'' 
за 2013. годину додаје се износ: ''1.000.000'' и за 
2014. годину додаје се износ: ''700.000''. 

 

Члан 4. 
 

 У члану 4. ''Општи део Приходи'' 
вршиће се следеће измене и допуне: 

После Економске класификације 711122 
– Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушалном утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе додаје се 
нова економска класификација 711123 – Порез 
на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оствареном приходу само 
опорезивањем додаје се износ: ''100.000''.  

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине износ: ''35.000.000'' замењује се 
износом: ''40.000.000''. 

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

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000''. 

Укупно 711000: износ: ''2.234.369.614'' 
замењује се износом: ''2.239.569.614''.  

Економска класификација 713122 –Порез 
на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) 
од правних лица износ: ''160.000.000'' замењује 
се износом: ''155.000.000''. 

Економска класификација 713424 –Порез 
на пренос апсолутних права на осталим 
објектима по решењу Пореске управе износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Укупно 713000: износ: ''444.151.000'' 
замењује се износом: ''439.450.000''.  

Економска класификација 714421 – 
Комунална такса за држање музичких уређаја и 
приређивање музичких програма у 
угоситељским објектима износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 714431 – 
Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''5.000.000''. 

После Економске класификације 714513 
– Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина додаје се нова 
економска класификација 714514 – Годишња 
накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила додаје се износ: ''10.000''.  

Економска класификација 714547 – 
Накнада за загађивање животне средине износ: 
''9.000.000'' замењује се износом: ''8.500.000''. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисију SO2 NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада  износ: ''562.526'' 
замењује се износом: ''1.062.526''. 
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 Економска класификација 714572 – 
Комунална такса за држање средстава за игру 
''забавне игре'' износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 

Укупно 714000: износ: ''185.062.526'' 
замењује се износом: ''179.372.526''. 

Економска класификација 733144 – 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова износ: 
''20.000'' замењује се износом: ''800.000''. 

Економска класификација 733146 – 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
АП Војводине у корист нивоа градова износ: 
''45.000'' замењује се износом: ''58.825.424''. 

После Економске класификације 733148 
– Ненаменски трансфери, од АП Војводине у 
корист нивоа градова износ додаје се нова 
економска класификација 733242 – Капитални 
наменски трансфери, у ужем смислу од АП 
Војводине у корист нивоа градова додаје се 
износ: ''2.797.400''.  
 Укупно 733000: износ: ''292.838.000'' 
замењује се износом: ''355.195.824''.  
 Економска класификација 741516 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
кад се експлоатација врши на територији 
Аутономне Покрајине износ: ''137.445.897'' 
замењује се износом: ''109.224.897''.  

Економска класификација 741522 – 
Средства остварена о давања у закуп 
пољопривредног земљишта односно 
пољопривредног објекта у државној својини 
износ: ''100.000.000'' замењује се износом: 
''128.000.000''.  

Економска класификација 741526 – 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''.  
 Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''274.076.000'' замењује се износом: 
''174.076.000''.  

Укупно 741000: износ: ''667.321.897'' 
замењује се износом: ''566.100.897''.  

Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000''. 

Економска класификација 742241 – 
Градска административна такса износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000''. 
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''217.566.000'' замењује се износом: 
''146.953.871''. 

Укупно 742000: износ: ''448.566.000'' 
замењује се износом: ''381.953.871''.  

 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''76.000.000'' замењује се износом: ''85.000.000''.  

Економска класификација 745145 – 
Уплата срестава по основу више обрачунатих 
зарада према Закону о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору у корист буџета града 
износ: ''500.000'' замењује се износом: ''100.000''.  

Укупно 745000: износ: ''76.500.000'' 
замењује се износом: ''85.100.000''. 

Економска класификација 921641 – 
Примања од отплате кредита дате 
домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 
износ: ''15.000'' замењује се износом: ''30.000''.                            

Укупно 921000: износ: ''115.000'' 
замењује се износом: ''130.000''. 
 Приходи и примања  без  пренетих  
средстава  из  претходне  године  износ:    
''4.783.258.481''.замењује се износом: 
''4.681.207.176''. 
 Приходи и примања буџета износ: 
''5.208.999.071''. замењује се износом: 
''5.106.947.766''.  
 Додатни приходи буџетских корисника 
износ: ''256.108.000'' замењује се износом: 
''265.135.042''. 
 Укупни приходи и примања износ: 
''5.465.107.071'' замењује се износом: 
''5.372.082.808''. 
 У табели приходи и примања буџета 
града Зрењанина за 2013. годину према 
економској класификацији и изворима 
финансирања вршиће се следеће измене и 
допуне: 
  После економске класификације 711122 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе додаје се 
нова економска класификација 711123 – Порез 
на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према паушално утврђеном нето приходу, 
по решењу Пореске управе у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''35.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''. 

Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
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шумарства у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000''. 

Економска класификација 713122 – 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од правних лица у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''160.000.000'' 
замењује се износом: ''155.000.000''. 

Економска класификација 713424 – 
Порез на пренос апсолутних права на осталим 
објектима, по решењу Пореске управе у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 714421 – 
Комунална такса за држање музичких уређаја и 
приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 714431 – 
Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''5.000.000''. 
  После економске класификације 714513 
– Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина додаје се нова 
економска класификација 714514 – Годишња 
накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''10.000''. 

Економска класификација 714547 – 
Накнада за загађивање животне средине у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''8.500.000''. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''562.526'' 
замењује се износом: ''1.062.526''. 

Економска класификација 714572 – 
Комунална такса за држање средстава за игру 
(''забавне игре'') у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 

Економска класификација 731141 – 
Текуће донације од иностраних држава у корист 
нивоа градова у колони Средства из осталих 
извора и колони Укупно износ: ''5.196.000'' се 
брише.  

Економска класификација 731241 – 
Капиталне донације од иностраних држава у 
корист нивоа градова у колони Средства из 
осталих извора и колони Укупно износ: 
''3.110.000'' се брише.  

Економска класификација 732141 – 
Текуће донације од међународних организација 
у корист нивоа градова у колони Средства из 
осталих извора и колони Укупно износ: 
''25.876.000'' замењује се износом: ''18.434.696''.  

После економске класификације 732141 - 
Текуће донације од међународних организација 
у корист нивоа градова додаје се нова економска 
класификација 732241 – Капиталне донације од 
међународних организација у корист нивоа 
градова у колони Средства из осталих извора и 
колони Укупно додаје се износ: ''29.032.000''.  
 Економска класификација 733144 – 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000'' замењује се износом: ''800.000''. 
 Економска класификација 733146 – 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
АП Војводина у корист нивоа градова у колони 
Средства из буџета износ: ''45.000'' замењује се 
износом: ''58.825.424'' и у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''336.000'' и у 
колони Укупно износ: ''45.000'' замењује се 
износом: ''59.161.424''. 
 После економске класификације 733241 
– Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа градова 
додаје се нова економска класификација 733242 
– Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''2.797.400''  
 Економска класификација 741516 – 
Накнада за коришћење минералних сировина на 
територији града Зрењанина у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''137.445.897'' замењује се износом: 
''109.224.897''.  
 Економска класификација 741522 – 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000.000'' замењује се износом: 
''128.000.000''.  
 Економска класификација 741526 – 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''.  
 Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''274.076.000'' замењује се износом: 
''174.076.000''.  
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 Економска класификација 742141 – 
Приходи од продаје добара или услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа градова 
у колони Средства из сопствених извора и у 
колони Укупно износ: ''62.177.000'' замењује се 
износом: ''61.482.000''.  
 Економска класификација 742142 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''2.090.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000'' и у колони Укупно износ: 
''202.090.000'' замењује се износом: 
''201.600.000''.  
 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000''.  
 Економска класификација 742241 – 
Градске административне таксе у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000''.  
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''217.566.000'' замењује се износом: 
''146.953.871''.  
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''4.898.000'' замењује се 
износом: ''6.425.000'' и у колони Укупно износ: 
''21.898.000'' замењује се износом: ''23.425.000''. 
 Економска класификација 742372 – 
Приходи индиректних корисника буџета локалне 
самоуправе који се остварују додатним 
активностима у колони Средства из сопствених 
извора и у колони Укупно износ: ''3.371.000'' се 
брише. 
 Економска класификација 744141 – 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''960.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000'' и у колони 
Укупно износ: ''15.960.000'' замењује се износом: 
''16.500.000''. 
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова у 
колони Средства из буџета износ: ''76.000.000'' 
замењује се износом: ''85.000.000'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''3.537.000'' замењује се износом: ''5.088.000'' и у 
колони Укупно износ: ''79.537.000'' замењује се 
износом: ''90.088.000''. 

 Економска класификација 745145 – 
Уплата средстава по основу више обрачунатих 
зарада према Закону о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору у корист буџета града у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''500.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
 Економска класификација 771111 – 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода у 
колони Средства из сопствених извора додаје се 
износ: ''250.000'' и у колони Средства из осталих 
извора износ: ''15.951.000'' замењује се износом: 
''12.696.000'' и у колони Укупно износ: 
''19.951.000'' замењује се износом: ''16.946.000''. 
 После економске класификације 771111 
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
додаје се нова економска класификација 772113 
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета града из претходне године у колони 
Средства из осталих извора и у колони Укупно 
додаје се износ: ''147.000''. 
 После економске класификације 772113 
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета града из претходне године додаје се нова 
економска класификација 781111 – Трансфери 
између буџетских корисника на истом нивоу у 
колони Средства из сопствених извора и у 
колони Укупно додаје се износ: ''387.000''. 
 Економска класификација 791111 – 
Приходи из буџета у колони Средства из осталих 
извора и у колони Укупно износ: ''97.596.000'' 
замењује се износом: ''97.447.346''. 
 Економска класификација 822141 – 
Примања од продаје залиха производње у корист 
нивоа градова у колони Средства из сопствених 
извора и у колони Укупно износ: ''2.126.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''. 
 Економска класификација 823141 – 
Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа градова у колони Средства из 
сопствених извора и у колони Укупно износ: 
''2.220.000'' замењује се износом: ''810.000''. 
 Економска класификација 921641 – 
Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''15.000'' замењује се износом: ''30.000''. 
 Укупни приходи и примања у колони 
Средства из буџета износ: ''4.783.258.481'' 
замењује се износом: ''4.681.207.176'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''81.379.000'' замењује се износом: ''80.042.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''174.729.000'' замењује се износом: ''185.093.042'' 
и у колони Укупно износ: ''5.039.366.481'' 
замењује се износом: ''4.946.342.218''. 
 У члану 4. ''Општи део Расходи'' 
вршиће се следеће измене и допуне: 
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 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони расходи и издаци из 
буџета износ: ''4.229.019.071'' замењује се 
износом: ''4.268.848.266'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''73.549.000'' замењује се износом: ''72.962.000'' и 
у колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ ''53.743.000'' замењује се 
износом: ''63.495.542'' и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ 
''4.356.311.071'' замењује се износом: 
''4.405.305.808''.  

Економска класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''1.240.940.000'' замењује се 
износом: ''1.256.079.339'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''10.063.000'' замењује се износом: ''10.197.000'' и 
у колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ ''15.751.000'' замењује се 
износом: ''17.001.000'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: 
''1.266.754.000'' замењује се износом: 
''1.283.277.339''.  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''949.691.000'' 
замењује се износом: ''949.571.860'', у колони 
Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''3.440.000'' замењује се 
износом: ''3.240.000'' и у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''953.131.000'' 
замењује се износом: ''952.811.860''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Расходи и издаци из буџета износ: 
''170.682.000'' замењује се износом: 
''170.539.714'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: ''822.000'' 
замењује се износом: ''786.000'' и у колони 
Укупни расходи и издаци корисника износ: 
''171.504.000'' замењује се износом: 
''171.325.714''.  

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''4.453.000'' замењује се износом: 
''4.434.000'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: ''351.000'' 
замењује се износом: ''361.000'' и у колони 
Укупни расходи и издаци корисника износ: 
''4.804.000'' замењује се износом: ''4.795.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''42.985.000'' 
замењује се износом: ''54.571.765'', у колони 
Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''620.000'' замењује се износом: 

''580.000'', у колони Расходи и издаци из осталих 
прихода корисника износ: ''15.751.000'' замењује 
се износом: ''17.001.000'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''59.356.000'' 
замењује се износом: ''72.152.765''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Расходи и 
издаци  из буџета износ: ''35.267.000'' замењује 
се износом: ''36.557.000'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''4.830.000'' замењује се износом: ''5.230.000'', у 
колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''40.097.000'' замењује се износом: 
''41.787.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Расходи и издаци из буџета и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''6.762.000'' 
замењује се износом: ''7.405.000''. 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Расходи и издаци 
из буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''31.100.000'' замењује се 
износом: ''33.000.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''1.602.901.071'' замењује 
се износом: ''1.613.033.261'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''62.557.000'' замењује се износом: ''61.696.000'' и 
у колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''37.457.000'' замењује се 
износом: ''46.324.202'', у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''1.702.915.071'' 
замењује се износом: ''1.721.053.463''. 

 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''266.954.000'' замењује се износом: 
''287.852.350'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''5.980.000'' замењује се износом: ''6.030.000'' и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''10.470.000'' замењује се 
износом: ''10.717.300'', у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''283.404.000'' 
замењује се износом: ''304.599.650''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''8.607.000'' замењује се 
износом: ''10.818.300'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''2.472.000'' замењује се износом: ''2.062.000'' и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''307.442'', у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''11.279.000'' замењује се 
износом: ''13.187.742''. 
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 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''257.867.000'' замењује се износом: 
''255.455.600'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''6.540.000'' замењује се износом: ''6.347.000'' и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''5.337.000'' замењује се 
износом: ''2.864.800'' и у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''269.744.000'' 
замењује се износом: ''264.667.400''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''405.348.071'' замењује 
се износом: ''416.940.941'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''7.924.000'' замењује се износом: ''7.914.000'', и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''120.000'' замењује се износом: 
''2.056.660'' и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''413.392.071'' замењује се 
износом: ''426.911.601''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''577.121.000'' замењује 
се износом: ''560.145.470'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''9.070.000'' замењује се износом: ''9.250.000'', и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''14.480.000'' замењује се 
износом: ''23.554.000'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''600.671.000'' 
замењује се износом: ''592.949.470''. 

 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''87.004.000'' замењује се износом: 
''81.820.600'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''30.571.000'' замењује се износом: ''30.093.000'', и 
у колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''6.850.000'' замењује се 
износом: ''6.824.000'' и у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''124.425.000'' 
замењује се износом: ''118.737.600''. 

Економска класификација 430000 – 
Амортизација и употреба средстава за рад у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''200.000'' се брише и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''230.000'' замењује се износом: ''30.000''. 

Економска класификација 431 – 
Амортизација некретнина и опреме у колони 
Расходи и издаци из осталих прихода корисника 
износ: ''200.000'' се брише и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''230.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

 Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Расходи и издаци из буџета и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''13.480.000'' замењује се износом: ''12.980.000''. 
 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Расходи и издаци из 
буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''13.430.000'' замењује се 
износом: ''12.930.000''. 
  Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Расходи и издаци из буџета 
и у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''304.800.000'' замењује се износом: 
''291.746.340''. 
  Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Расходи и издаци из 
буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''304.800.000'' замењује се 
износом: ''291.746.340''. 

Економска класификација 460000 – 
Донације, дотације и тренсфери у колони 
Расходи и издаци из буџета и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ: ''728.805.000'' 
замењује се износом: ''743.617.200''.  

Економска класификација 463 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
Расходи и издаци из буџета и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ: ''728.580.000'' 
замењује се износом: ''743.517.200''.  

Економска класификација 465 – Остале 
донације, дотације и трансфери у колони 
Расходи и издаци из буџета и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ: ''225.000'' 
замењује се износом: ''100.000''.  

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Расходи и издаци из буџета износ: 
''119.082.000'' замењује се износом: 
''124.401.000'', у колони расходи и издаци из 
осталих прихода корисника додаје се износ: 
''100.000'' и у колони Укупни расходи и издаци 
корисника износ: ''119.082.000'' замењује се 
износом: ''124.501.000''.  

Eкономска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''119.082.000'' 
замењује се износом: ''124.401.000'', у колони 
расходи и издаци из осталих прихода корисника 
додаје се износ: ''100.000'' и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ: ''119.082.000'' 
замењује се износом: ''124.501.000''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони Расходи и издаци  из 
буџета износ: ''187.011.000'' замењује се износом: 
''204.920.150'', у колони Расходи и издаци из 
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сопствених прихода корисника износ: ''899.000'' 
замењује се износом: ''1.039.000'', у колони 
Расходи и издаци из осталих прихода корисника 
износ: ''335.000'' замењује се износом  ''70.340'' и 
у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''188.245.000'' замењује се износом: 
''206.029.490''.  

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''121.140.000'' 
замењује се износом: ''142.007.500'', у колони 
Укупни Расходи и издаца корисника износ: 
''121.160.000'' замењује се износом: 
''142.027.500''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''40.381.000'' замењује се 
износом: ''45.015.000'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''479.000'' замењује се износом: ''469.000'', у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''335.000'' замењује се износом: 
''70.340'' и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника  износ: ''41.195.000'' замењује се 
износом: ''45.554.340''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''25.490.000'' 
замењује се износом: ''17.897.650'', у колони 
Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''550.000'' и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''25.890.000'' замењује се 
износом: ''18.447.650''.  

Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Расходи и издаци  из 
буџета и у колони Укупно Расходи и издаци 
корисника износ: ''32.000.000'' замењује се 
износом: ''22.070.976''. 

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Расходи и издаци  из буџета и у 
колони Укупно Расходи и издаци корисника 
износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''20.070.976''. 

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''879.880.000'' 
замењује се износом: ''737.949.500'', у колони 
Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''7.830.000'' замењује се 
износом: ''7.080.000'', у колони Расходи и издаци 
из осталих прихода корисника износ: 
''120.986.000'' замењује се износом  ''121.597.500'' 
и у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''1.008.696.000'' замењује се износом: 
''866.627.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Расходи и издаци из 
буџета износ: ''735.130.000'' замењује се износом: 
''636.199.500'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''6.430.000'' замењује се износом: ''5.680.000'', у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''120.986.000'' замењује се 
износом  ''121.597.500'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''862.546.000'' 
замењује се износом: ''763.477.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''673.682.000'' замењује се 
износом: ''578.588.500'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''791.558.000'' 
замењује се износом: ''696.464.500''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''53.690.000'' замењује се износом: 
''49.715.000'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''5.930.000'' замењује се износом: ''5.530.000'', у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''3.110.000'' замењује се 
износом  ''3.721.500'' и у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''62.730.000'' замењује 
се износом: ''58.966.500''. 

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Расходи и издаци  
из буџета и у колони Укупно Расходи и издаци 
корисника износ: ''4.260.000'' замењује се 
износом: ''4.060.000''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина  у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''3.498.000'' замењује се 
износом: ''3.836.000'', у колони Расходи и издаци 
из сопствених прихода корисника износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''150.000'' и у 
колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''3.998.000'' замењује се износом: 
''3.986.000''.  

Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''4.750.000'' замењује се износом: 
''3.750.000'' и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''6.150.000'' замењује се 
износом: ''5.150.000''.  

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''3.500.000'' и у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''5.200.000'' замењује 
се износом: ''4.200.000'' 

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Расходи и издаци из 
буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
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корисника износ: ''140.000.000'' замењује се 
износом: ''98.000.000''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Расходи и издаци из буџета 
и у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''140.000.000'' замењује се износом: 
''98.000.000''. 

Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у колони Расходи и издаци 
из буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''100.100.000'' замењује се 
износом: ''100.150.000''. 

Економска класификација 620000 – 
Набавка финансијске имовине у колони Расходи 
и издаци из буџета и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''150.000''. 

Економска класификација 621 – Набавка 
домаће финансијске имовине у колони Расходи и 
издаци из буџета и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''150.000''. 

Укупни расходи и издаци у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: 
''5.208.999.071'' замењује се износом: 
''5.106.947.766'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''81.379.000'' замењује се износом: ''80.042.000'', у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''174.729.000'' замењује се 
износом  ''185.093.042'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: 
''5.465.107.071'' замењује се износом: 
''5.372.082.808''. 

Члан 5.  
 

 У Посебном делу у члану 5. вршиће се 
следеће измене и допуне: 
 У члану 5. у ставу 1. износ: 
''5.465.107.071'' замењује се износом: 
''5.372.082.808''. 
 У истом члану у Табеларном прегледу 
вршиће се следеће измене и допуне: 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.410.000'' замењује се износом: ''3.600.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''253.000'' замењује се износом: ''650.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''18.000'' замењује се износом: 
''78.000''. 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''31.100.000'' 
замењује се износом: ''33.000.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''600.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''17.500.000'' замењује се 
износом: ''11.000.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 

Економска класификација 621 – Набавка 
домаће нефинансијске имовине у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''150.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови вршиће се следеће измене:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''57.151.000'' замењује се износом: ''54.748.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''57.151.000'' замењује се износом: 
''54.748.000''. 
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''57.151.000'' замењује се износом: 
''54.748.000''. 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.585.000'' замењује се износом: ''16.000.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.685.000'' замењује се износом: 
''2.800.000''. 
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Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''4.000.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''43.600.000'' замењује се 
износом: ''45.000.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''4.500.000'' 
замењује се износом: ''3.000.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''700.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''6.000.000''. 

Економска класификација 499 – 
Средства резерве – текућа резерва у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''20.070.976''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови вршиће се следеће измене:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''114.574.000'' замењује се износом: 
''101.724.976''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''114.574.000'' замењује се износом: ''101.724.976'' 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''114.574.000'' замењује се 
износом: ''101.724.976''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге, 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: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''11.000.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.500.000'' 
замењује се износом: ''4.500.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''15.426.000'' замењује се 
износом: ''14.000.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''9.000.000'' 
замењује се износом: ''9.500.000''. 

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: ''12.000.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''12.734.000'' замењује се 
износом: ''9.000.000''.  

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 130: - Опште услуге 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''502.780.000'' замењује се износом: 
''490.080.000''. 
  После извора финансирања ''01'' додаје се 
нови извор финансирања ''08''  дотације од 
невладиних организација и појединаца у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''40.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Опште услуге у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''511.149.000'' замењује 
се износом: ''498.489.000''. 

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: ''621.149.000'' замењује се 
износом: ''608.489.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита – Социјална заштита 
некласификована на другом месту – Центар 
за социјални рад, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 472 – позиција 
45 - Средства за једнократне новчане помоћи и 
трошкове сахране социјално угроженим лицима, 
трошкове опремања за смештај корисника у 
установе и друго у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''11.000.000'' замењује се 
износом: ''11.270.000''. 

Економска класификација 472 – позиција 
46 - Средства за набавку огрева социјално 
угроженим лицима у колони Средства из буџета 
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и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' замењује 
се износом: ''3.870.000''. 

Економска класификација 472 – позиција 
49 - Свратиште за бескућнике у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''4.173.000''. 

Економска класификација 472 – позиција 
50 - Средства за финансирање становања уз 
подршку младима који се осамостаљују у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.000'' замењује се износом: ''150.000''. 

Економска класификација 472 – позиција 
51 – Средства за финансирање смештаја у 
прихватилиштима у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''700.000''. 

Економска класификација 472 – позиција 
52 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 
помоћ породицама погинулих бораца и умрлих 
војника у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''808.000''. 
  Укупно Центар за социјални рад у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''58.421.000'' замењује се износом: 
''58.772.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Геронтолошки центар – служба 
ванинституционалне заштите, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 463 – позиција 
54 – Помоћ у кући у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''3.400.000'' замењује 
се износом: ''6.389.000''. 

Економска класификација 463 – позиција 
55 – Клуб за стара и одрасла лица у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.388.000'' замењује се износом: ''6.540,000''. 

Економска класификација 463 – позиција 
56 – Прихватна станица у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''903.000'' 
замењује се износом: ''1.609.000''. 
 Укупно Геронтолошки центар – служба 
ванинституционалне заштите у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.691.000'' 
замењује се износом: ''14.538,000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту вршиће се 
следеће измене:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''71.830.000'' замењује се износом: ''77.593.350''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 08 – 
дотације од невладиних организација и 

појединаца у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''434.650''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''74.712.000'' замењује се 
износом: ''80.910.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 040 – 
Породица и деца, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 472 – позиција 
59 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 
накнаде породиљама за новорођенчад (закључно 
са трећерођеним дететом) у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000.000'' 
замењује се износом: ''55.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 040 – Породица и деца вршиће се 
следеће измене:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''58.000.000'' замењује се износом: ''63.000.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
040 – Породица и деца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ ''58.000.000'' 
замењује се износом: ''63.000.000''.  
  Укупно Социјална заштита у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''132.712.000'' замењује се износом: 
''143.910.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 760 – 
Здравство некласификовано на другом месту, 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 463 – позиција 
61 – Трансфери осталим нивоима власти – 
средства за делатност примарне здравствене 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''20.957.000''. 

Економска класификација 463 – позиција 
62 – Утврђивање времена и узрока смрти ван 
здравствене установе у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.700.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 760 – Здравство 
некласификовано на другом месту вршиће се 
следеће измене:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''21.600.000'' замењује се износом: ''22.457.000''. 
  После извора финансирања ''01'' приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања ''07'' 
донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000''. 
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 Укупно за Функционалну класификацију 
760 – Здравство некласификовано на другом 
месту у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ ''21.600.000'' замењује се износом: 
''22.657.000''. 

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

Економска класификација 463 – позиција 
63 – Донације и трансфери осталим нивоима 
власти у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''470.000.000'' замењује се 
износом: ''472.482.200''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 912: - Основно образовање, 
вршиће се следеће измене: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''240.000.000'' замењује се износом: 
''236.540.000''. 

После извора финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 08 – Дотације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''5.942.200''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ ''470.000.000'' 
замењује се износом: ''472.482.200''. 

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

Економска класификација 463 – позиција 
64 – Донације и трансфери осталим нивоима 
власти у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''205.000.000'' замењује се 
износом: ''210.551.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 920: - Средње образовање 
 01 - приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''142.227.000'' замењује се износом: 
''142.227.552''. 
 07 – Донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''62.773.000'' замењује се износом: 
''67.646.448''. 

После извора финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 08 – Дотације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''677.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
920 – Средње образовање у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно износ ''205.000.000'' 
замењује се износом: ''210.551.000''. 
 Укупно Образовање у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''675.000.000'' замењује се износом: 
''683.033.200''.  

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

Економска класификација 472 – позиција 
65 – Помоћ најбољим студентима и ученицима 
за постигнуте резултате у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''8.500.000'' 
замењује се износом: ''8.468.000''. 

После економске класификације 472 – 
позиција 65 – Помоћ најбољим студентима и 
ученицима за постигнуте резултате додаје се 
економска класификација 422 – позиција 65/1 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''182.800''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''150.800''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
960 – Помоћне услуге у образовању у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ 
''8.500.000'' замењује се износом: ''8.650.800''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој – Средства за спровођење 
локалне стамбене изградње, вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''2.400.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 610: - Стамбени развој 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''33.000.000'' замењује се износом: ''21.000.000''. 
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Укупно за Функционалну класификацију 
610 - Стамбени развој у колони Средства из 
буџета износ: ''33.000.000'' замењује се износом: 
''21.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''60.000.000'' замењује се износом: ''48.000.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту – Средства за функционисање 
невладиних организација и средства за 
финансирање пројеката невладиних 
организација, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 481 – позиција 
71 – Дотације невладиним организацијама – 
Средства за функционисање невладиних 
организација у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''21.640.000'' замењује се 
износом: ''21.700.000''. 

Економска класификација 481 – позиција 
72 – Дотације невладиним организацијама и 
удружењима грађана – Средства за финансирање 
пројеката невладиних организација и удружења 
грађана у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''7.760.000''. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160: - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''24.640.000'' замењује се износом: ''25.450.850''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 08 – 
Дотације од невладиних организација и 
појединаца у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''4.009.150''. 

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 и у 
колони Укупно износ: ''24.640.000'' замењује се 
износом: ''29.460.000''. 

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

Економска класификација 481 – позиција 
73 – Средства за финансирање противпожарне 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''3.150.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 320: - Услуге противпожарне 
заштите: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.150.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
320 – Услуге противпожарне заштите у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.150.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 

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

Економска класификација 424 – Накнада 
од експлоатације минералних сировина – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом ''4.300.000''. 

Економска класификација 425 – Накнада 
од експлоатације минералних сировина – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''35.000.000'' 
замењује се износом ''40.700.000''. 

Економска класификација 451 – Накнада 
од експлоатације минералних сировина – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''90.000.000'' замењује се 
износом ''61.779.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 430 - Гориво и енергија 

01 – приходи из буџета у у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''137.445.897'' замењује се износом ''109.224.897''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
430 – Гориво и енергија у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''210.000.000'' 
замењује се износом ''181.779.000''. 

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:  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом ''22.000.000''. 
  Извори финансирања за функционалну 
класификацију 360 - Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
360 – Јавни ред и безбедност некласификован на 
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другом месту – Средства за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''64.000.000'' замењује се износом ''66.000.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Издвојена средства за подстицај развоја - 
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: ''123.156.071'' 
замењује се износом ''141.156.071''. 

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: ''119.500.000'' 
замењује се износом ''154.592.470''. 

Економска класификација 426 – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом ''10.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 421: - Пољопривреда 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000.000'' замењује се износом ''127.200.000''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''15.892.470''. 
  Укупно за функционалну класификацију 
421 – Пољопривреда у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''298.156.071'' 
замењује се износом ''341.248.541''. 
 Извори финансирања за функционалне 
класификације 421 – Пољопривреда и 620 – 
Развој заједнице:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''108.000.000'' замењује се износом ''135.200.000''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''15.892.470''. 
 Укупно за функционалне класификације: 
421 – Пољопривреда и 620 – Развој заједнице у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''306.156.071'' замењује се износом: 
''349.248.541'' 

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

Економска класификација 421 – 
Средства за финансирање уличне јавне расвете у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''70.000.000'' замењује се износом: 
''75.000.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање уличне јавне расвете по 
насељеним местима у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује 
се износом ''1.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 640 – Улична расвета: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''75.000.000'' замењује се износом: ''76.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
640 – Улична расвета у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''75.000.000'' 
замењује се износом: ''76.000.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 360 – Јавни 
ред и безбедност некласификован на другом 
месту – Средства за финансирање ванредних 
ситуација вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''7.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''. 

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

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''9.500.000'' замењује се износом: ''7.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
250 – Одбрана некласификована на другом месту 
– Средства за финансирање ванредних ситуација 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.500.000'' замењује се износом: 
''7.500.000''. 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности – Пројекти, програми и израда 
пројектно-техничке документације, вршиће се 
следеће измене: 
 Економска класификација 423 - 
Пројекат: ''Професионална подршка у развоју 
МСП – Proffesional support of starting innovative 
small and medium sized firms'' -  Услуге по 
уговору у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.120.000'' замењује се износом: 
''672.000''. 
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  Економска класификација 424 - 
Пројекат: ''Професионална подршка у развоју 
МСП – Proffesional support of starting innovative 
small and medium sized firms'' - Специјализоване 
услуге у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''480.000'' замењује се износом: 
''443.000''. 
  Економска класификација 423 – 
Пројекат: ''Капитализација прекограничног 
туристичког потенцијала укључујући 
бициклистичку стазу уз Бегеј у низводном току 
од Темишвара'' – ''Capitalization of the cross 
border tourist potential, including bicycle lane along 
Bega river, downstream Timisoara'' – Услуге по 
уговору у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''19.000.000''. 

Економска класификација 423 – 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. и 2013. 
годину путем локалног акционог плана - услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''19.582.000'' замењује се 
износом: ''22.993.000''. 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''782.000'' замењује се износом: ''2.423.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''136.000'' замењује се износом: ''434.000''. 

Економска класификација 425 – Локални 
акциони план – Пројекти - Имплементација 
локалног акционог плана за приступачност у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. 

Економскa класификацијa 472 - Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина – 
Једнократне помоћи у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''45.000''.   

У Пројекат ''Добре комшије – подршка 
имплементацији ЛАП-а за интерно расељена 
лица, избеглице и повратнике'' – ''Good 
Neighborhood-support to the implementation of 
LAP for IDPs, refugees and returnees'', додаје се 
нова економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буцета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.000.000''. 

После економске класификације 511 – 
позиција 120 - Средства за израду пројектно – 
техничке документације, стратегије и студије 

додаје се нова економска класификација 511 – 
позиција 120/1 – Пројекат ''Изградња 
предшколске установе ''Алиса у земљи чуда'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''25.000.000''. 
  После економске класификација 511 – 
позиција 120/1 – ''Изградња предшколске 
установе ''Алиса у земљи чуда'' додаје се нова 
економска класификација 422 – позиција 120/2 -  
Пројекат ''Стратегија развоја''  – Трошкови 
путовања у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''72.000''. 
 После економске класификација 422 – 
позиција 120/2 -  Пројекат ''Стратегија развоја''  – 
Трошкови путовања додаје се нова економска 
класификација 423 – позиција 120/3 – Пројекат 
''Стратегија развоја'' – Услуге по уговору у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''1.010.000''. 
  После економске класификација 423 – 
позиција 120/3 – Пројекат ''Стратегија развоја'' – 
Услуге по уговору додаје се нова економска 
класификација 511 – позиција 120/4 – Пројекат 
''Стратегија развоја'' – Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''400.000''. 
 После економске класификација 511 – 
позиција 120/4 -  Пројекат ''Стратегија развоја''  – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
економска класификација 512 – позиција 120/5 – 
Пројекат ''Стратегија развоја'' – Машине и 
опрема у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''200.000''. 
 Укупно пројекти, програми и израда 
пројектно-техничке документације у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''129.620.000'' замењује се износом: 
''160.672.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 470: - Остале делатности: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''118.570.000'' замењује се износом: 
''141.992.000''. 
  07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''20.000'' замењује се износом: ''7.650.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 – Остале делатности у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''129.620.000'' 
замењује се износом ''160.672.000''. 

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



Страна 577                  Број 32               Службени лист града Зрењанина                30. октобар 2013. год. 

 

 

Економска класификација 481 – 
Средства за одржавање и обнову верских 
објеката у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''8.000.000'' замењује се износом: 
''9.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 860: - Рекреација, спорт, култура 
и вере некласификовано на другом месту: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.000.000'' замењује се износом: ''9.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
860 – Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.000.000'' замењује се износом ''9.000.000''. 
  Укупно за функционалне класификације: 
470 – Остале делатности, 860 - Рекреација, 
спорт, култура и вере некласификовано на 
другом месту и 490 – Економски послови 
некласификовани на другом месту у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''139.620.000'' замењује се износом ''171.672.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 – Услуге 
културе,  Глава 3.01 Култура, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''174.994.000'' 
замењује се износом: ''174.204.000'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''2.950.000'' замењује се износом: ''2.750.000'' и у 
колони Укупно износ: ''177.944.000'' замењује се 
износом: ''176.954.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''31.570.000'' 
замењује се износом: ''31.325.300'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''734.000'' 
замењује се износом: ''698.000'' и у колони 
Укупно износ: ''32.304.000'' замењује се износом: 
''32.023.300''. 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''785.000'' замењује се износом: ''775.000'' и у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''30.000'' замењује се износом: ''40.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.905.000'' замењује 
се износом: ''5.556.600'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''420.000'' замењује се 
износом: ''380.000'' и у колони Укупно износ: 
''5.537.000'' замењује се износом: ''9.148.600''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 

посла у колони Средства из буџета износ: 
''7.471.000'' замењује се износом: ''7.211.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.551.000'' замењује се 
износом: ''7.291.000''. 

Економска класификација 416 – Накнаде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.146.000'' замењује се износом: ''1.216.000''. 

Економскa класификацијa 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''31.649.000'' замењује се износом: ''32.710.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''2.105.000'' замењује се износом: ''2.155.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''50.000'', замењује се износом: ''256.000'' и у 
колони Укупно износ: ''33.804.000'' замењује се 
износом: ''35.121.000''. 

Економскa класификацијa 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''1.140.000'' замењује се износом: 
''1.119.000'', у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''1.350.000'' замењује се износом: 
''1.340.000'', у колони Средства из осталих извора 
износ: ''200.000'', замењује се износом: ''275.346'' 
и у колони Укупно износ: ''2.690.000'' замењује 
се износом: ''2.734.346''. 

Економскa класификацијa 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''32.696.000'' замењује се износом: ''33.194.000'', у 
колони Средства из сопствених извора  износ: 
''4.240.000'' замењује се износом: ''4.047.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''5.337.000'' , замењује се износом: ''2.086.000'' и у 
колони Укупно износ: ''42.273.000'' замењује се 
износом: ''39.327.000''. 

Економскa класификацијa 424 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''7.150.000'' замењује се износом: 
''7.920.000'', у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''1.930.000'' замењује се износом: 
''1.920.000'', у колони Средства из осталих извора 
износ: ''120.000'' , замењује се износом: ''12.000'' 
и у колони Укупно износ: ''9.200.000'' замењује 
се износом: ''9.852.000''. 

Економскa класификацијa 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''3.770.000'' замењује се износом: 
''11.402.000'' и у колони Средства из сопствених 
извора  износ: ''1.850.000'' замењује се износом: 
''2.030.000'', у колони Средства из осталих извора 
износ: ''14.480.000'', замењује се износом: 
''23.554.000'' и у колони Укупно износ: 
''20.100.000'' замењује се износом: ''36.986.000''. 

Економскa класификацијa 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''4.070.000'' замењује се износом: ''4.429.000'' и у 
колони Средства из сопствених извора  износ: 
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''2.658.000'' замењује се износом: ''2.180.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''850.000'', замењује се износом: ''824.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.578.000'' замењује се 
износом: ''7.433.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''270.000'' замењује се износом: 
''280.000'' у колони Средства  из сопствених 
извора износ: ''185.000'' замењује се износом: 
''175.000'', а у колони Средства из осталих извора 
износ: ''279.000'' се брише а у колони Укупно 
износ: ''734.000'' замењује се износом: ''455.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне по решењу судова у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.981.000''. 

После економске класификације 483 – 
Новчане казне по решењу судова додаје се нова 
економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.400.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''2.382.000'' у 
колони Средства  из сопствених извора износ: 
''780.000'' замењује се износом: ''530.000'', а у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''3.110.000'' замењује се износом: ''565.000'' а у 
колони Укупно износ: ''5.890.000'' замењује се 
износом: ''3.477.000''.  

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''560.000'' 
замењује се износом: ''360.000''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства  из 
буџета износ: ''525.000'' замењује се износом: 
''625.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''150.000'' а у колони Укупно  износ: ''1.025.000'' 
замењује се износом: ''775.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 – Услуге културе: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''302.951.000'' замењује се износом: 
''306.501.115''. 

04 -  Сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора и у колони Укупно износ: ''21.262.000'' 
замењује се износом: ''19.925.000''. 

07 -  Донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета додаје се износ: 
''9.888.785'', у колони Средства из осталих извора 
износ: ''27.638.000'' замењује се износом: 

''30.784.346'' и у колони Укупно износ: 
''27.638.000'' замењује се износом: ''40.673.131''. 

После извора финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 08 – Дотације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.950.000''.  

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе у колони Средства из 
буџета износ: ''302.951.000'' замењује се износом: 
''318.339.900'' и у колони Средства из сопствених 
извора  износ: ''21.262.000'' замењује се износом: 
''19.925.000'', у колони Средства из осталих 
извора износ: ''27.638.000'', замењује се износом: 
''30.784.346'' и у колони Укупно износ: 
''351.851.000'' замењује се износом: 
''369.049.246''. 

Укупно култура у колони Средства из 
буџета износ: ''302.951.000'' замењује се износом: 
''318.339.900'' и у колони Средства из сопствених 
извора  износ: ''21.262.000'' замењује се износом: 
''19.925.000'', у колони Средства из осталих 
извора износ: ''27.638.000'', замењује се износом: 
''30.784.346'' и у колони Укупно износ: 
''351.851.000'' замењује се износом: 
''369.049.246''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 – Физичка 
култура - Услуге рекреације и спорта, Глава 
3.02 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: 
''37.800.000'' замењује се износом: ''37.508.610''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''6.900.000'' замењује се износом: 
''6.846.664''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''1.226.828''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''33.260.000'' замењује се износом: ''53.260.000'' и 
у колони Укупно износ: ''33.860.000'' замењује се 
износом: '' 53.860.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''4.100.000'' и у колони Укупно износ: ''3.750.000'' 
замењује се износом: ''4.350.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
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буџета износ: ''6.300.000'' замењује се износом: 
''6.700.000'' и у колони Укупно износ: ''8.300.000'' 
замењује се износом: ''8.700.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.650.000'' замењује се 
износом: ''2.250.000''.  
 Извори финансирања за Јавну установу 
''Спортски објекти'': 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''97.410.000'' замењује се износом: ''118.692.102''.  

Укупно за Јавну установу ''Спортски 
објекти'' у колони Средства из буџета износ: 
''97.410.000'' замењује се износом: ''118.692.102'' 
и у колони Укупно износ: ''101.410.000'' замењује 
се износом: ''122.692.102''. 
  Економска класификација 481 – 
Средства за финансирање пројеката у физичкој 
култури – Средства за финансирање спортских 
клубова у колони средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''65.000.000'' замењује се износом: 
''78.000.000''. 
  Извори финансирања за финансирање 
пројеката у физичкој култури: 
  01  – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''65.000.000'' замењује се износом: ''75.598.000''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 08 – 
Дотације од невладиних организација и 
појединаца у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''2.402.000''.  
  Укупно за финансирање пројеката у 
физичкој култури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''65.000.000'' замењује се 
износом: ''78.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 – Услуге рекреације и 
спорта: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''162.410.000'' замењује се износом: 
''194.290.102''. 

После извора финансирања 04 – 
сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања 08 – Дотације од 
невладиних организација и појединаца у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.402.000''.  

Укупно за функционалну класификацију 
810 - Услуге рекреације и спорта у колони 
Средства из буџета износ: ''162.410.000'' 
замењује се износом: ''196.692.102'' и у колони 
Укупно износ: ''166.410.000'' замењује се 
износом: ''200.692.102''. 

Укупно Физичка култура у колони 
Средства из буџета износ: ''162.410.000'' 
замењује се износом: ''196.692.102'' и у колони 
Укупно износ: ''166.410.000'' замењује се 
износом: ''200.692.102''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.03 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.330.000'' замењује 
се износом: ''4.556.837'' и у колони Укупно 
износ: ''11.789.000'' замењује се износом: 
''15.015.837''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из сопствених извора 
износ: ''4.750.000'' замењује се износом: 
''5.150.000'' и у колони Укупно износ: 
''13.734.000'' замењује се износом: ''14.134.000''. 

Економска класификација 416 – Накнаде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''1.270.000''. 

Економскa класификацијa 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''8.090.000'' замењује се износом: ''8.130.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''10.420.000'', замењује се износом: ''10.461.300'' и 
у колони Укупно износ: ''21.785.000'' замењује се 
износом: ''21.866.300''. 

Економскa класификацијa 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''1.072.000'' замењује се 
износом: ''672.000'', у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''32.096'' и у 
колони Укупно износ: ''1.072.000'' замењује се 
износом: ''704.096''. 

Економскa класификацијa 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из осталих извора 
додаје се износ: ''778.800'' и у колони Укупно 
износ: ''1.900.000'' замењује се износом: 
''2.678.800''. 

Економскa класификацијa 424 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''59.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.744.000'' замењује се 
износом: ''5.803.000''. 

Економскa класификацијa 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000.000'' се брише и у колони 
Укупно износ: ''6.220.000'' замењује се износом: 
''5.220.000''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне по решењу судова у колони Средства из 
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сопствених извора и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''350.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства  из 
буџета износ: ''7.000.000'' замењује се износом: 
''2.000.000'' и у колони Укупно  износ: 
''32.876.000'' замењује се износом: ''27.876.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''5.150.000'' замењује се износом: 
''5.000.000'', у колони Средства из осталих извора 
додаје се износ: ''3.156.500'' и у колони Укупно 
износ: ''5.493.000'' замењује се износом: 
''8.499.500''. 
  Извори финансирања за функционалну 
класификацију 911 – Предшколско образовање: 

 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''270.946.000'' замењује се износом: 
''268.632.837''. 

 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из осталих извора и у колони 
Укупно износ: ''52.611.000'' замењује се износом: 
''56.678.696''. 

 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Предшколско образовање у колони 
Средства из буџета износ: ''270.946.000'' 
замењује се износом: ''268.632.837'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''52.611.000'', 
замењује се износом: ''56.678.696'' и у колони 
Укупно износ: ''379.674.000'' замењује се 
износом: ''381.428.533''. 

 Укупно Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''270.946.000'' 
замењује се износом: ''268.632.837'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''52.611.000'', 
замењује се износом: ''56.678.696'' и у колони 
Укупно износ: ''379.674.000'' замењује се 
износом: ''381.428.533''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Глава 3.04. Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

 Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''18.560.000'' се замењује износом: ''18.503.000''.                              

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.348.000'' се замењује износом: 
''3.339.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''400.000'' се замењује износом: ''1.940.000''.    

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''7.554.000'' се замењује 
износом: ''9.519.350''.   

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''20.000'' се 
замењује износом: ''78.000''.                              
          Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору у колони Средства  из буџета и у колони 
Укупно  износ: ''15.085.000'' замењује се 
износом: ''19.296.700''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''2.045.000'' 
замењује се износом: ''1.834.210''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно износ: ''27.476.000'' 
замењује се износом: ''23.588.500''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''3.563.000'' замењује се 
износом: ''5.029.000''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства  
из буџета и у колони Укупно  износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''3.560.000''.  
  После економске класификације 481 – 
Дотације невладиним организацијама додаје се 
нова економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно се додаје износ: 
''1.640.000'' .  
 После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно се додаје износ: 
''1.306.650'' .  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''12.480.000'' 
замењује се износом: ''12.830.000''.  
  После економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
економска класификација 512 – Машине и 
опрема у колони Средства  из буџета и у колони 
Укупно  се додаје износ: ''235.000''.  

После економске класификације 513 – 
Остале некретнине и опрема додаје се нова 
економска класификација 472 и нова позиција 
186/2 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се додаје износ: ''100.000''.  

У колони Укупно месне заједнице у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ: ''96.231.000'' замењује се износом: 
''106.499.410''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Глава 3.05. Месне заједнице - 
Самодопринос, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''8.199.000'' замењује се износом: ''7.998.250''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства  из буџета и у колони Укупно  
износ: ''1.507.000'' замењује се износом: 
''1.531.750''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства  из буџета и у колони 
Укупно  износ: ''132.000'' замењује се износом: 
''40.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''5.531.000'' замењује се 
износом: ''5.114.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''215.000'' 
замењује се износом: ''134.500''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''5.945.000'' замењује се 
износом: ''7.131.500''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''2.865.000'' 
замењује се износом: ''2.758.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно износ: ''12.574.000'' 
замењује се износом: ''10.130.500''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''4.170.000'' замењује се 
износом: ''4.541.000''.  

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''810.000'' замењује се износом: ''705.000''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства  
из буџета и у колони Укупно износ: ''11.900.000'' 
замењује се износом: ''12.622.500''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''440.000'' 
замењује се износом: ''423.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''190.000'' замењује се износом: ''10.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''2.860.000'' 
замењује се износом: ''3.035.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''430.000'' замењује се 
износом: ''897.000''.  

Економска класификација 515 – 
Нематаријална имовина  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''72.000'' 
замењује се износом: ''93.000''. 

У колони Укупно месне заједнице – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''57.840.000'' замењује се 
износом: ''57.165.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Глава 3.051. Месне заједнице – 
Средства из осталих извора, вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''3.151.000'' замењује се износом: ''3.760.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства  из буџета и у колони Укупно  
износ: ''581.000'' замењује се износом: ''691.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''115.000'' замењује се износом: ''75.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства  из буџета и у колони 
Укупно  износ: ''144.000'' замењује се износом: 
''130.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''8.358.000'' замењује се 
износом: ''8.897.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''3.557.000'' замењује се 
износом: ''3.157.400''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''1.652.000'' 
замењује се износом: ''2.289.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства  из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''7.061.000'' 
замењује се износом: ''5.672.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''1.728.000'' замењује се 
износом: ''2.179.600''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства  
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.050.000'' 
замењује се износом: ''2.965.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно износ: ''465.000'' 
замењује се износом: ''1.426.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''2.710.000'' 
замењује се износом: ''2.780.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''550.000'' замењује се 
износом: ''1.215.000''.  

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 515 и нова позиција 200/17 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно се додаје износ: 
''217.000''.  

После економске класификације 515 – 
позиција 200/17 - Нематеријална имовина додаје 
се нова економска класификација 413 и нова 
позиција 200/18 – Накнаде у натури у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно се додаје 
износ: ''5.000''.  

После економске класификације 413 и 
нова позиција 200/18 – Накнаде у натури додаје 
се нова економска класификација 416 и нова 
позиција 200/19 – Награде запосленима и остали 
посебни расходи у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно се додаје износ: ''113.000''.  

У колони Укупно месне заједнице – 
Средства из осталих извора у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''32.543.000'' 
замењује се износом: ''35.993.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''161.952.614'' замењује се износом: 
''174.056.024''. 
  07 – Донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''45.000'' замењује се износом: ''440.000''. 

После извора финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 08 – Дотације од невладиних 

организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно се додаје износ: 
''545.000''.  

Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''186.614.000'' замењује се износом: 
''199.657.410''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.06 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''5.000.000'' замењује 
се износом: ''5.211.500'' и у колони Укупно 
износ: ''5.700.000'' замењује се износом: 
''5.911.500''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене - превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: 
''2.300.000''.  
 Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''200.000''.  
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''30.250.000'' замењује се 
износом: ''30.690.000''.  
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.850.000'' замењује се 
износом: ''11.450.000''.  
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''21.350.000'' 
замењује се износом: ''17.050.000''.  
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''312.580.000'' 
замењује се износом: ''261.080.000''.  
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.750.000'' замењује се 
износом: ''8.050.000''.  
 Економска класификација 465 – Остале 
дотације и трансфери у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''125.000'' се 
брише.  
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''9.546.000'' 
замењује се износом: ''9.646.000''.  
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 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.700.000'' замењује се износом: 
''2.200.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''379.150.000'' замењује се износом: 
''262.861.500'' и у колони Укупно износ: 
''444.150.000'' замењује се износом: 
''327.861.500''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.500.000'' замењује се 
износом: ''4.150.000''.  
 Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''140.000.000'' замењује се 
износом: ''98.000.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 620 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.018.112.000'' замењује се износом: 
''804.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 у колони Средства из буџета износ: 
''1.020.612.000'' замењује се износом 
''806.500.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.086.312.000'' замењује се износом: 
''872.200.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, ЈКП ''Водовод и 
канализација'' Зрењанин, вршиће се следеће 
измене:  
 Економска класификација 451, позиција 
220 – Текуће субвенције у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''46.500.000'' 
замењује се износом: ''55.250.000''.  
 Економска класификација 451, позиција 
221 – Капиталне субвенције у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''39.500.000'' 
замењује се износом: ''52.558.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 630 – Водоснабдевање: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''86.000.000'' замењује се износом: ''86.480.679''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''21.327.321''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
630 – Водоснабдевање у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно износ: ''86.000.000'' 
замењује се износом: ''107.808.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'' Зрењанин, вршиће се следеће 
измене:  
 Економска класификација 424, позиција 
223 – Одржавање јавних зелених површина у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''28.100.000'' замењује се износом: 
''33.548.294''.  
 Економска класификација 424, позиција 
224 – Одржавање гробаља у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''9.200.000'' 
замењује се износом: ''11.392.367''.  
 Економска класификација 451, позиција 
226 – Инвестиције у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''35.200.000'' замењује 
се износом: ''25.200.000''.  
 Економска класификација 451, позиција 
227 – Средства за функционисање – 
прихватилиште за псе и мачке у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.500.000'' замењује се износом: ''13.859.340''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.07 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, вршиће 
се следеће измене:  
 Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''77.000'' замењује се износом: 
''63.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.630.000'' замењује 
се износом: ''3.450.000'', у колони Средства из 
осталих извора се додаје износ: ''830.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.630.000'' замењује се 
износом: ''4.280.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.960.000'' замењује се 
износом: ''6.080.000''.  
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.700.000'' замењује се 
износом: ''9.395.000''.  
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''700.000''.  
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.620.000''.  
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''4.759.000''.  
  Економска класификација 431 – 
Амортизација у колони Средства из осталих 
извора и у колони Укупно износ: ''200.000'' се 
брише. 
 После економске класификације 465 – 
Остале дотације и трансфери додаје се нова 
економска класификација 472, позиција 243/1 – 
Накнаде из буџета у колони Средства из осталих 
извора и у колони Укупно се додаје износ: 
''100.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.900.000'' 
замењује се износом: ''6.690.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''730.000'' 
замењује се износом: ''530.000''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''1.010.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 660 – Стамбени развој и развој 
заједнице некласификован на другом месту: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''106.845.000'' замењује се износом: 
''106.745.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из осталих извора и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''930.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
660 – Стамбени развој и развој заједнице 
некласификовано на другом месту у колони 
Средства из буџета износ: ''106.845.000'' 
замењује се износом ''106.745.000'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''930.000'' и у колони 
Укупно износ: ''107.045.000'' замењује се 
износом: ''107.675.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.08 ЈП ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин, 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: ''450.000'' замењује се износом: 
''570.000''.  
 Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''240.000''.  
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000''.  
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''700.000''.  
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000''.  
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.400.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 610 – Стамбени развој: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''82.014.000'' замењује се износом: ''75.874.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 - Стамбени развој у колони Средства из 
буџета износ: ''82.014.000'' замењује се износом 
''75.874.000'' и у колони Укупно износ: 
''82.614.000'' замењује се износом: ''76.474.000''. 
  Раздео 3 – Градска управа – 
функционална класификација 473 – Туризам, 
Глава 3.09. ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'', вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''250.000'', у колони Средства из 
осталих извора износ: ''980.000'' замењује се 
износом: ''1.400.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.080.000'' замењује се износом: ''1.650.000''. 
 Економска класификација 421 – позиција 
270- Стални трошкови у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''5.750.000''.  
 Економска класификација 423 – позиција 
272 - Услуге по уговору у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''10.300.000''.  
 Економска класификација 424 – позиција 
273 - Специјализоване услуге у колони Средства 
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из буџета износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''11.100.000'' у колони Средства из 
осталих извора се додаје износ: ''1.985.660'' и у 
колони Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''13.085.660''.  
 Економска класификација 425 – позиција 
274 - Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.300.000''.  
 Економска класификација 426 – позиција 
275 - Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.200.000'' замењује се 
износом: ''3.000.000''.  
  Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''3.400.000'' замењује се 
износом: ''2.900.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'' у колони Средства из осталих извора 
додаје се износ: ''14.340'' и у колони Укупно 
износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''1.014.340''.  
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''50.000''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''260.000'' замењује се 
износом: ''610.000''.  
 Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.500.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 473 – Туризам: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''88.870.000'' замењује се износом: ''90.120.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из осталих извора и у колони 
Укупно износ: ''980.000'' замењује се износом: 
''3.400.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 – Туризам у колони Средства из буџета 
износ: ''88.870.000'' замењује се износом 
''90.120.000'', у колони Средства из осталих 
извора износ: ''980.000'' замењује се износом: 
''3.400.000'' и у колони Укупно износ: 
''89.850.000'' замењује се износом: ''93.520.000''. 

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: ''28.600.000'' замењује се 
износом ''29.600.000''. 
 Извори финансирања за функцију 830 – 
Јавно информисање:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''28.600.000'' замењује се износом: ''29.600.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
830 Јавно информисање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''28.600.000'' 
замењује се износом: ''29.600.000''. 
 Извори финансирања за функционалне 
класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 830 и 
436: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.593.441.000'' замењује се износом: 
''1.397.147.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из осталих извора и у колони 
Укупно износ: ''2.480.000'' замењује се износом: 
''5.630.000''. 
 Укупно за јавна предузећа  у колони 
Средства из буџета износ: ''1.595.941.000'' 
замењује се износом: ''1.399.647.000'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''67.480.000'' 
замењује се износом: ''70.630.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.663.421.000'' замењује се 
износом: ''1.470.277.000''. 
  Извори финансирања за Раздео 3 – 
Градска управа: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.300.310.481'' замењује се износом: 
''4.133.432.376''. 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора и у колони Укупно износ: ''81.379.000'' 
замењује се износом: ''80.042.000''. 

07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета износ: ''292.838.000'' 
замењује се износом: ''355.195.824'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''109.729.000'' 
замењује се износом: ''120.093.042'' и у колони 
Укупно износ: ''402.567.000'' замењује се 
износом: ''475.288.866''. 
 После извора 07 – донације од осталих 
нивоа власти додаје се нови извор финансирања 
08 – дотације од невладиних организација и 
појединаца у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''16.000.000''. 
 Укупно за раздео 3. Градска управа у 
колони Средства из буџета ''5.018.889.071'' 
замењује се износом: ''4.930.368.790'' и у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
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''81.379.000'' замењује се износом: ''80.042.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''174.729.000'' замењује се износом: ''185.093.042'' 
и у колони Укупно износ: ''5.274.997.071'' 
замењује се износом: ''5.195.503.832''. 
  Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.560.000'' замењује се износом: ''7.725.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.353.000'' замењује се износом: 
''1.383.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''450.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 330 - Судови: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.093.000'' се замењује износом: ''11.338.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 – Судови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''11.093.000'' се замењује 
износом: ''11.338.000''. 
   Укупно за раздео 4 – Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.093.000'' замењује се износом: ''11.338.000''. 
 Раздео 5. – Заштитник грађана - 
Функционална класификација 330 – Судови, 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''5.750.000'' замењује се износом: ''6.950.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.060.000'' замењује се износом: 
''1.250.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''74.000'' замењује се износом: 
''150.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''40.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 

 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 330 - Судови: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.292.000'' се замењује износом: ''8.768.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 – Судови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''7.292.000'' се замењује 
износом: ''8.768.000''. 
   Укупно за раздео 5 – Заштитник грађана 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''7.292.000'' се замењује износом: 
''8.768.000''. 
  Извори финансирања за укупне расходе 
и издатке:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.490.420.481'' замењује се износом: 
''4.310.011.352''. 
 04 – Сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора и у колони Укупно износ: ''81.379.000'' 
замењује се износом: ''80.042.000''. 
 07 – Донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета износ: ''292.838.000'' 
замењује се износом: ''355.195.824'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''109.729.000'' 
замењује се износом: ''120.093.042'' и у колони 
Укупно износ: ''402.567.000'' замењује се 
износом: ''475.288.866''. 
 После извора финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 08 – Дотације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''16.000.000''.  
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''5.208.999.071'' 
замењује се износом: ''5.106.947.766'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''81.379.000'' замењује се износом: ''80.042.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''174.729.000'' замењује се износом: ''185.093.042'' 
и у колони Укупно износ: ''5.465.107.071'' 
замењује се износом: ''5.372.082.808''.        
 У члану 5. у табеларном прегледу 
'' Расходи и издаци буџета града Зрењанина за 
2013. годину разврстани по органима града и 
изворима финансирања'', вршиће се следеће 
измене:  
  Раздео 1 – Скупштина града у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''57.151.000'' замењује се износом: ''54.748.000'' у 
колони % учешћа у укупним средствима 
проценат: ''1.05'' мења се у проценат: ''1.02''. 
 Раздео 2 – Градоначелник и Градско веће 
у колони Средства из буџета 01 и у колони 
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Укупно износ: ''114.574.000'' замењује се 
износом: ''101.724.976'', у колони % учешћа у 
укупним средствима из буџета проценат: ''2.55'' 
мења се у проценат: ''2.36'' и у колони % учешћа 
у укупним средствима проценат: ''2.10'' мења се 
у проценат: ''1.89''. 
 Раздео 3 – Градска управа у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''4.300.310.481'' 
замењује се износом: ''4.132.783.776'', у колони 
% учешћа у укупним средствима из буџета 
проценат: ''95.77'' мења се у проценат: ''95.90'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 износ: 
''81.379.000'' замењује се износом: ''80.042.000'', у 
колони донације и трансфери од других нивоа 
власти 07 износ: ''402.567.000'' замењује се 
износом: ''473.706.466'', у колони донације од 
невладиних организација и појединаца 08 додаје 
се износ: ''18.051.000'', у колони проценат 
учешћа у укупним средствима из донација 
невладиних организација и појединаца додаје се 
проценат учешћа: ''100.00'', у колони Укупно 
износ: ''5.274.997.071'' замењује се износом: 
''5.195.323.832'' и у колони % учешћа у укупним 
средствима проценат: ''96.52'' мења се у 
проценат: ''96.71''. 
 Раздео 4 – Јавно правобранилаштво града 
Зрењанина у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ: ''11.093.000'' замењује се 
износом: ''11.338.000'', у колони % учешћа у 
укупним средствима из буџета проценат: ''0.25'' 
мења се у проценат: ''0.26'' и у колони % учешћа 
у укупним средствима проценат: ''0.20'' мења се 
у проценат: ''0.21''. 
 Раздео 5 – Заштитник грађана у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''7.292.000'' замењује се износом: ''8.768.000'', у 
колони % учешћа у укупним средствима из 
буџета проценат: ''0.16'' мења се у проценат: 
''0.20'', у колони % учешћа у укупним средствима 
проценат: ''0.13'' мења се у проценат: ''0.16''. 
 Укупно у колони Средства из буџета 01 
износ: ''4.490.420.481'' замењује се износом: 
''4.309.362.752'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 износ: ''81.379.000'' 
замењује се износом: ''80.042.000'', у колони 
донације и трансфери од других нивоа власти 07 
износ: ''402.567.000'' замењује се износом: 
''473.706.466'', у колони донације од невладиних 
организација и појединаца 08 додаје се износ: 
''18.051.000'', у колони проценат учешћа у 
укупни средствима из донација невладиних 
организација и појединаца додаје се проценат 
учешћа: ''100.00'' и у колони Укупно износ: 
''5.465.107.071'' замењује се износом: 
''5.371.902.808''.   
 У истом члану у табели Расходи и  
издаци буџета града Зрењанина за 2013. 

годину разврстани по функционалним 
класификацијама вршиће се следеће измене и 
допуне: 
 Функционална класификација 040 – 
Породица и деца у колони Средства из буџета 
износ: ''58.000.000'' замењује се износом: 
''63.000.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.11'' мења се у проценат: ''1.23'' у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''58.000.000'' замењује се износом: 
''63.000.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''1.06'' 
мења се у проценат: ''1.17''. 
 Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита некласификована на другом 
месту у колони Средства из буџета износ: 
''74.712.000'' замењује се износом: ''80.910.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из буџета проценат: ''1.43'' мења се у 
проценат: ''1.58'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: ''74.712.000'' 
замењује се износом: ''80.910.000'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''1.37'' мења се у проценат: 
''1.51''. 
 Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови у колони 
Средства из буџета износ: ''171.725.000'' 
замењује се износом: ''156.472.976'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''3.30'' мења се у проценат: 
''3.06'', у колони Средства из буџета, сопствених 
и осталих извора износ: ''171.725.000'' замењује 
се износом: ''156.472.976'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''3.14'' мења се у проценат: ''2.91''. 
 Функционална класификација 130 – 
Опште услуге у колони Средства из буџета 
износ: ''511.149.000'' замењује се износом: 
''498.489.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''9.81'' мења се у проценат: ''9.76'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''511.149.000'' замењује се износом: 
''498.489.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''9.35'' 
мења се у проценат: ''9.28''. 
 Функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту у колони Средства из буџета 
износ: ''211.254.000'' замењује се износом: 
''229.117.410'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''4.06'' мења се у проценат: ''4.49'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
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износ: ''211.254.000'' замењује се износом: 
''229.117.410'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''3.87'' 
мења се у проценат: ''4.26''. 
 Функционална класификација 170 – 
Трансакције јавног дуга у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''2.11'' мења се у проценат: ''2.15'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''2.01'' мења се у проценат: 
''2.05''. 
 Функционална класификација 320 – 
Услуге противпожарне заштите у колони 
Средства из буџета износ: ''3.150.000'' замењује 
се износом: ''2.000.000'', у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''0.06'' мења се у проценат: ''0.04'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''3.150.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''  и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''0.06'' мења се у проценат: ''0.04''. 
 Функционална класификација 330 – 
Судови у колони Средства из буџета износ: 
''18.385.000'' замењује се износом: ''20.106.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из буџета проценат: ''0.35'' мења се у 
проценат: ''0.39'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: ''18.385.000'' 
замењује се износом: ''20.106.000'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''0.34'' мења се у проценат: 
''0.37''. 
 Функционална класификација 360 – 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.41'' мења се у проценат: ''1.44'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''1.34'' мења се у проценат: 
''1.37''. 
 Функционална класификација 421 – 
Пољопривреда у колони Средства из буџета 
износ: ''298.156.071'' замењује се износом: 
''341.248.541'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''5.72'' мења се у проценат: ''6.68'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''298.156.071'' замењује се износом: 
''341.248.541'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''5.46'' 
мења се у проценат: ''6.35''. 
 Функционална класификација 430 – 
Гориво и енергије у колони Средства из буџета 
износ: ''210.000.000'' замењује се износом: 
''181.779.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 

''4.03'' мења се у проценат: ''3.56'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''210.000.000'' замењује се износом: 
''181.779.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''3.84'' 
мења се у проценат: ''3.38''. 
 Функционална класификација 436 – 
Остала енергија у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''0.44'' мења се у проценат: ''0.45'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''0.42'' мења се у проценат: 
''0.43''. 
 Функционална класификација 470 – 
Остале делатности у колони Средства из буџета 
износ: ''129.620.000'' замењује се износом: 
''160.672.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''2.49'' мења се у проценат: ''3.15'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''129.620.000'' замењује се износом: 
''160.672.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''2.37'' 
мења се у проценат: ''2.99''. 
 Функционална класификација 473 – 
Туризам у колони Средства из буџета износ: 
''88.870.000'' замењује се износом: ''90.120.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из буџета проценат: ''1.71'' мења се у 
проценат: ''1.76'', у колони средства из осталих 
извора износ: ''980.000'' замењује се износом: 
''3.400.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из осталих извора 
проценат: ''0.56'' мења се у проценат: ''1,84'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''89.850.000'' замењује се 
износом: ''93.520.000'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''1.64'' мења се у проценат: ''1.74''. 
 Функционална класификација 500 – 
Заштита животне средине у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''3.38'' мења се у проценат: ''3.45'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''3.22'' мења се у проценат: 
''3.28''. 
 Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''3.07'' мења се у проценат: ''3.13'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''2.93'' мења се у проценат: 
''2.98''. 
 Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој у колони Средства из буџета 
износ: ''115.014.000'' замењује се износом: 
''96.874.000'', у колони % учешћа појединих 
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функција у средствима из буџета проценат: 
''2.21'' мења се у проценат: ''1.90'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''15.80'' мења се у 
проценат: ''14.91'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''142.614.000'' замењује се износом: ''124.474.000'' 
и у колони % учешћа појединих функција у 
укупним средствима проценат: ''2.61'' мења се у 
проценат: ''2.32''. 
 Функционална класификација 620 – 
Развој заједнице у колони Средства из буџета 
износ: ''1.028.612.000'' замењује се износом: 
''814.500.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''19.75'' мења се у проценат: ''15.95'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''37.60'' мења се у 
проценат: ''35.50'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''1.094.312.000'' замењује се износом: 
''880.200.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: 
''20.02'' мења се у проценат: ''16.38''. 
 Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање у колони Средства из буџета 
износ: ''86.000.000'' замењује се износом: 
''107.808.000'' у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.65'' мења се у проценат: ''2.11'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''86.000.000'' замењује се износом: 
''107.808.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''1.57'' 
мења се у проценат: ''2.01''. 
 Функционална класификација 640 – 
Улична расвета у колони Средства из буџета 
износ: ''75.000.000'' замењује се износом: 
''76.000.000'' у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.44'' мења се у проценат: ''1.49'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''75.000.000'' замењује се износом: 
''76.000.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''1.37'' 
мења се у проценат: ''1.41''. 
 Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту у колони 
Средства из буџета износ: ''106.845.000'' 
замењује се износом: ''106.745.000'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''2.05'' мења се у проценат: 
''2.09'', у колони средства из осталих извора 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''930.000'', 
у колони % учешћа појединих функција у 
средствима из осталих извора проценат: ''0.11'' 

мења се у проценат: ''0.50'', у колони Средства из 
буџета, сопствених и осталих извора износ: 
''107.045.000'' замењује се износом: ''107.675.000'' 
и у колони % учешћа појединих функција у 
укупним средствима проценат: ''1.96'' мења се у 
проценат: ''2.00''. 
 Функционална класификација 760 – 
Здравство некласификовано на другом месту у 
колони Средства из буџета износ: ''21.600.000'' 
замењује се износом: ''22.657.000'' у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''0.41'' мења се у проценат: 
''0.44'', у колони Средства из буџета, сопствених 
и осталих извора износ: ''21.600.000'' замењује се 
износом: ''22.657.000'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''0.40'' мења се у проценат: ''0.42''. 
 Функционална класификација 810 – 
Услуге рекреације и спорта у колони Средства 
из буџета износ: ''162.410.000'' замењује се 
износом: ''196.692.102'', у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''3.12'' мења се у проценат: ''3.85'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из сопствених извора проценат: 
''4.92'' мења се у проценат: ''5.00'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''166.410.000'' замењује се износом: 
''200.692.102'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''3.04'' 
мења се у проценат: ''3.74''. 
 Функционална класификација 820 – 
Услуге културе у колони Средства из буџета 
износ: ''302.951.000'' замењује се износом: 
''318.339.900'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''5.82'' мења се у проценат: ''6.23'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''21.262.000'' замењује се износом: ''19.925.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из сопствених извора проценат: 
''26.13'' мења се у проценат: ''24.89'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''27.638.000'' 
замењује се износом: ''30.785.000'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''15.82'' мења се у 
проценат: ''16.63'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''351.851.000'' замењује се износом: ''369.049.900'' 
и у колони % учешћа појединих функција у 
укупним средствима проценат: ''6.44'' мења се у 
проценат: ''6.87''. 
 Функционална класификација 830 – 
Јавно информисање у колони Средства из буџета 
износ: ''28.600.000'' замењује се износом: 
''29.600.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
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''0.55'' мења се у проценат: ''0.58'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''28.600.000'' замењује се износом: 
''29.600.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''0.52'' 
мења се у проценат: ''0.55''. 
 Функционална класификација 860 – 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту у колони 
Средства из буџета износ: ''8.000.000'' замењује 
се износом: ''9.000.000'', у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''0.15'' мења се у проценат: ''0.18'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''9.000.000'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''0.15'' мења се у проценат: ''0.17''. 
 Функционална класификација 911 – 
Предшколско образовање у колони Средства из 
буџета износ: ''270.946.000'' замењује се износом: 
''268.632.837'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''5.20'' мења се у проценат: ''5.26'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
сопствених извора проценат: ''68.96'' мења се у 
проценат: ''70.11'', у колони Средства из осталих 
извора износ: ''52.611.000'' замењује се износом: 
''56.678.042'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из осталих извора 
проценат: ''30.11'' мења се у проценат: ''30.62'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''379.674.000'' замењује се 
износом: ''381.427.879'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''6.95'' мења се у проценат: ''7.10''. 
 Функционална класификација 912 – 
Основно образовање у колони Средства из 
буџета износ: ''470.000.000'' замењује се износом: 
''472.482.200'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''9.02'' мења се у проценат: ''9.25'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''470.000.000'' замењује се износом: 
''472.482.200'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''8.60'' 
мења се у проценат: ''8.80''. 
 Функционална класификација 920 – 
Средње образовање у колони Средства из буџета 
износ: ''205.000.000'' замењује се износом: 
''210.551.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''3.94'' мења се у проценат: ''4.12'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''205.000.000'' замењује се износом: 
''210.551.000'' и у колони % учешћа појединих 

функција у укупним средствима проценат: ''3.75'' 
мења се у проценат: ''3.92''. 
 Функционална класификација 960 – 
Помоћне услуге у образовању у колони Средства 
из буџета износ: ''8.500.000'' замењује се 
износом: ''8.650.800'', у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''0.16'' мења се у проценат: ''0.17'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''8.500.000'' замењује се 
износом: ''8.650.800''.   
 Укупно у колони Средства из буџета 
износ: ''5.208.999.071'' замењује се износом: 
''5.106.947.766'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''81.379.000'' замењује 
се износом: ''80.042.000'', у колони Средства из 
осталих извора износ: ''174.729.000'' замењује се 
износом: ''185.093.042'' и у колони Средства из 
буџета, сопствених и осталих извора износ: 
''5.465.107.071'' замењује се износом: 
''5.372.082.808''. 

Члан  6. 
 

 После члана 29. додаје се нови члан 29а. 
који гласи: ''Корисници буџетских средстава 
пренеће на рачун извршења буџета до 31. 
децембра 2013. године, средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2013. 
години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 
2013. годину''. 

Члан  7. 
 

 У табели Плана расхода индиректних 
корисника установе из области културе 
вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''55.350.000'' замењује се 
износом: ''55.500.000''. 

Економска класификација 411 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''24.500.000'' замењује 
се износом: ''24.300.000'' и у колони Укупно 
износ: ''24.800.000''замењује се износом: 
''24.600.000''. 

Економска класификација 411 
индиректних корисника Народни музеј у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''33.600.000'' замењује се износом: ''33.180.000''. 

Економска класификација 411 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони средства из буџета 
износ: ''11.368.000'' замењује се износом: 
''11.048.000'', у колони Средства из сопствених 
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извора износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''400.000'' и у колони Укупно износ: ''11.968.000'' 
замењује се износом: ''11.448.000''. 

Укупно за конто 411 индиректни 
корисници у колони Средства из буџета износ: 
''174.994.000'' замењује се износом: 
''174.204.000'', у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''2.950.000'' замењује се износом: 
''2.750.000'' и у колони Укупно износ: 
''177.944.000'' замењује се износом: 
''176.954.000''. 

Економска класификација 412 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''9.924.000'' замењује се 
износом: ''9.936.000''. 

Економска класификација 412 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''4.600.000'' замењује 
се износом: ''4.422.000'' и у колони Укупно 
износ: ''4.654.000'' замењује се износом: 
''4.476.000''. 

Економска класификација 412 
индиректних корисника Народни музеј у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.010.000'' замењује се износом: ''5.988.300''. 

Економска класификација 412 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''2.036.000'' замењује се износом: 
''1.979.000'', у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''108.000'' замењује се износом: 
''72.000'' и у колони Укупно износ: ''2.144.000'' 
замењује се износом: ''2.051.000''. 

Укупно за конто 412 индиректни 
корисници у колони Средства из буџета износ: 
''31.570.000'' замењује се износом: ''31.325.300'' у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''734.000'' замењује се износом: ''698.000'' и у 
колони Укупно износ: ''32.304.000'' замењује се 
износом: ''32.023.300''. 

Економска класификација 413 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета износ: ''52.000'' 
замењује се износом: ''42.000'' и у колони 
Средства из сопствених извора додаје се износ: 
''10.000''. 

Укупно за конто 413 индиректни 
корисници у колони Средства из буџета износ: 
''785.000'' замењује се износом: ''775.000'' и у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''30.000'' замењује се износом: ''40.000''. 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''560.000'' замењује се износом: 

''2.650.000'' и у колони Укупно износ: ''1.460.000'' 
замењује се износом: ''3.550.000''. 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Народни музеј у колони 
Средства из буџета износ: ''60.000'' замењује се 
износом: ''926.600'' и у колони Укупно износ: 
''785.000'' замењује се износом: ''1.651.600''. 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''388.000'' замењује се износом: ''193.000''. 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Културни центар у  
колони Средства из буџета додаје се износ: 
''570.000'' и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''720.000''. 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Историјски архив у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''337.000'' замењује се износом: ''280.000''. 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''160.000'' замењује се износом: ''537.000'', 
у колони Средства из сопствених извора износ: 
''120.000'' замењује се износом: ''80.000'' и у 
колони Укупно износ: ''280.000'' замењује се 
износом: ''617.000''. 

Укупно за конто 414 индиректни 
корисници у колони Средства из буџета износ: 
''1.905.000'' замењује се износом: ''5.556.600'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''420.000'' замењује се износом: ''380.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.537.000'' замењује се 
износом: ''9.148.600''. 

Економска класификација 415 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у  колони Средства из буџета 
износ: ''2.610.000'' замењује се износом: 
''2.350.000'' и у колони Укупно износ: ''2.660.000'' 
замењује се износом: ''2.400.000''. 

Укупно за конто 415 индиректни 
корисници у колони Средства из буџета износ: 
''7.471.000'' замењује се износом: ''7.211.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.551.000'' замењује се 
износом: ''7.291.000''. 

Економска класификација 416 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''210.000''. 

Економска класификација 416 
индиректних корисника Културни центар у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''180.000'' замењује се износом: ''240.000''. 
  Укупно за конто 416 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета и у 
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колони Укупно износ: ''1.146.000'' замењује се 
износом: ''1.216.000''. 

Економска класификација 421 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''10.200.000'' замењује се износом: 
''9.960.000'' и у колони Укупно износ: 
''10.530.000'' замењује се износом: ''10.290.000''. 

Економска класификација 421 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''2.222.000'' замењује 
се износом: ''2.898.000'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''470.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.522.000'' замењује се износом: ''3.368.000''. 

Економска класификација 421 
индиректних корисника Народни музеј у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.840.000'' замењује се износом: ''7.000.000''. 

Економска класификација 421 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''865.000'', у колони 
Средства из сопствених извора додаје се износ: 
''30.000'' и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''895.000''. 

Економска класификација 421 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''792.000'' замењује се износом: ''992.000'', 
у колони Средства из сопствених извора износ: 
''540.000'' замењује се износом: ''390.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''256.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.382.000'' замењује се 
износом: ''1.638.000''. 

Укупно за конто 421 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''31.649.000'' замењује се износом: ''32.710.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''2.105.000'' замењује се износом: ''2.155.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''256.000'' и у 
колони Укупно износ: ''33.804.000''  замењује се 
износом: ''35.121.000''. 

Економска класификација 422 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''400.000'' и у колони 
Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом: 
''550.000''. 

Економска класификација 422 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''120.000'', у колони 

Средства из сопствених извора износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''100.000'' и у колони 
Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''220.000''. 

Економска класификација 422 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''40.000'' замењује се износом: ''49.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''220.000'' замењује се износом: ''160.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''276.000'' и у 
колони Укупно износ: ''460.000'' замењује се 
износом: ''485.000''. 

Укупно за конто 422 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''1.140.000'' замењује се износом: ''1.119.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''1.350.000'' замењује се износом: ''1.340.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''276.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.690.000'' замењује се 
износом: ''2.735.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''12.226.000'' замењује се износом: 
''12.526.000'' и у колони Укупно износ: 
''14.226.000'' замењује се износом: ''14.526.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''3.750.000'', замењује 
се износом: ''4.231.000'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''780.000'', у колони Средства из 
осталих извора износ: ''4.917.000'' замењује се 
износом: ''1.100.000'' и у колони Укупно износ: 
''9.667.000'' замењује се износом: ''6.111.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Народни музеј у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.500.000'' замењује се износом: ''4.300.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета износ: ''2.350.000'' 
замењује се износом: ''2.550.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.450.000'' замењује се износом: 
''2.650.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Историјски архив у 
колони Средства из буџета износ: ''3.220.000'' 
замењује се износом: ''3.240.000'' и у колони 
Укупно износ: ''3.320.000'' замењује се износом: 
''3.340.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Завод за заштиту 
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споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''4.650.000'' замењује се износом: 
''4.347.000'', у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''240.000'' замењује се износом: 
''267.000'', у колони Средства из осталих извора 
износ: ''420.000'' замењује се износом: ''986.000'' 
и у колони Укупно износ: ''5.310.000'' замењује 
се износом: ''5.600.000''. 

Укупно за конто 423 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''32.696.000'', замењује се износом: ''33.194.000'', 
у колони Средства из сопствених извора износ: 
''4.240.000'' замењује се износом: ''4.047.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''5.337.000'' замењује се износом: ''2.086.000'' и у 
колони Укупно износ: ''42.273.000'' замењује се 
износом: ''39.327.000''. 

Економска класификација 424 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''475.000'' замењује се 
износом: ''655.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.475.000'' замењује се износом: ''1.655.000''. 

Економска класификација 424 
индиректних корисника Народни музеј у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''810.000''. 

Економска класификација 424 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''2.700.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.700.000'' замењује се износом: 
''2.900.000''. 

Економска класификација 424 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''25.000'', замењује се износом: ''5.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''40.000'' замењује се износом: ''30.000'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''120.000'' 
замењује се износом: ''12.000'' и у колони 
Укупно износ: ''185.000'' замењује се износом: 
''47.000''. 

Укупно за конто 424 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''7.150.000'', замењује се износом: ''7.920.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''1.930.000'' замењује се износом: ''1.920.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''120.000'' замењује се износом: ''12.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.200.000'' замењује се 
износом: ''9.852.000''. 

Економска класификација 425 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''300.000'', замењује се 
износом: ''130.000'', у колони Средства из 

сопствених извора износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.300.000'' замењује се износом: ''1.330.000''. 

Економска класификација 425 
индиректних корисника Народни музеј у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''535.000'' замењује се износом: ''935.000''. 

Економска класификација 425 
индиректних корисника Културни центар у 
колони Средства из буџета износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''900.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.350.000'' замењује се износом: 
''1.550.000''. 

Економска класификација 425 
индиректних корисника Историјски архив у 
колони Средства из буџета износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''40.000'' и у колони 
Укупно износ: ''60.000'' замењује се износом: 
''90.000''. 

Економска класификација 425 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''150.000'', замењује се износом: 
''7.322.000'', у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''50.000'' замењује се износом: 
''30.000'', у колони Средства из осталих извора 
износ: ''14.480.000'' замењује се износом: 
''23.554.000'' и у колони Укупно износ: 
''14.680.000'' замењује се износом: ''30.906.000''. 

Укупно за конто 425 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''3.770.000'' замењује се износом: ''11.402.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''1.850.000'' замењује се износом: ''2.030.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''14.480.000'' замењује се износом: ''23.554.000'' и 
у колони Укупно износ: ''20.100.000'' замењује се 
износом: ''36.986.000''. 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''2.200.000'' замењује се износом: 
''2.250.000'' и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''3.050.000''. 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''305.000'' замењује се 
износом: ''524.000'' и у колони Укупно износ: 
''645.000'' замењује се износом: ''864.000''. 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Народни музеј у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''650.000'' замењује се износом: ''700.000''. 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Савремена галерија у  
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колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''500.000'' 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Историјски архив у 
колони Средства из буџета износ: ''75.000'' 
замењује се износом: ''165.000'' и у колони 
Укупно износ: ''965.000'' замењује се износом: 
''1.055.000''. 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
износ: ''240.000'' замењује се износом: ''290.000'', 
у колони Средства из сопствених извора износ: 
''678.000'' замењује се износом: ''200.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''274.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.218.000'' замењује се 
износом: ''764.000''. 

Укупно за конто 426 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''4.070.000'' замењује се износом: ''4.429.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''2.658.000'' замењује се износом: ''2.180.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''824.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.578.000'' замењује се 
износом: ''7.433.000''. 

Економска класификација 482 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из осталих извора ''279.000'' се брише и 
у колони Укупно износ: ''329.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 

Економска класификација 482 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
додаје се износ: ''10.000'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''35.000'' замењује се 
износом: ''25.000''. 

Укупно за конто 482 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''270.000'' замењује се износом: ''280.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''185.000'' замењује се износом: ''175.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''279.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''734.000'' замењује се износом: ''455.000''. 

Економска класификација 483 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.240.000''. 

Економска класификација 483 
индиректних корисника Народни музеј у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''741.000''.  

Укупно за конто 483 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.981.000''. 

Економска класификација 511 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''1.400.000''. 

Укупно за конто 511 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''1.400.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''350.000'' замењује се износом: ''570.000'' 
и у колони Укупно износ: ''610.000'' замењује се 
износом: ''830.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''12.000'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''100.000'', у колони Средства из 
осталих извора износ: ''3.110.000'' замењује се 
износом: ''320.000'' и у колони Укупно износ: 
''3.610.000'' замењује се износом: ''432.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''120.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Историјски архив у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''350.000'' замењује се износом: ''230.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''50.000'', у колони Средства из осталих 
извора додаје се износ: ''245.000'' и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''295.000''. 

Укупно за конто 512 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.832.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''780.000'' замењује се износом: ''530.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''3.110.000'' замењује се износом: ''565.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.890.000'' замењује се 
износом: ''2.927.000''. 

Економска класификација 513 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' се брише. 
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Укупно за конто 513 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''560.000'' замењује се 
износом: ''360.000''. 

Економска класификација 515 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''150.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.025.000'' замењује се износом: 
''675.000''. 
  Економска класификација 515 
индиректних корисника Савремена галерија у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''100.000''. 

Укупно за конто 515 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''525.000'' замењује се износом: ''625.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''150.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.025.000'' замењује се 
износом: ''775.000''. 

У табели Плана расхода индиректних 
корисника – Месне заједнице из текућих 
прихода буџета вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''660.000'' 
замењује се износом: ''680.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''470.000'' 
замењује се износом: ''521.000''. 
 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''660.000'' 
замењује се износом: ''450.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''660.000'' замењује се износом: ''700.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''660.000'' замењује се износом: ''700.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Доља – Црни шор'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''640.000'' замењује се износом: ''642.000''. 

Укупно за конто 411 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''18.560.000'' 
замењује се износом: ''18.503.000''.     

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''119.000'' 
замењује се износом: ''122.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''85.000'' 
замењује се износом: ''95.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''119.000'' 
замењује се износом: ''81.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''119.000'' замењује се износом: ''126.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''119.000'' замењује се износом: ''126.000'' 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Доља – Црни шор'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''115.000'' замењује се износом: ''117.000''. 

Укупно за конто 412 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.348.000'' 
замењује се износом: ''3.339.000''.   
  После Укупно за конто 412 додаје се 
нова  економска класификација 414 Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''500.000''. 
  После економске класификације 414 - 
Месна заједница ''Меленци'' Меленци додаје се 
нова економска класификација 414 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''420.000''. 

Економска класификација 414 Месна 
заједница Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''620.000''. 
   После економске класификације 414 - 
Месна заједница ''Чента'' Чента додаје се нова 
економска класификација 414 Месна заједница 
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000''. 

Укупно за конто 414 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''1.940.000''.     

 Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''280.000''. 
  После економске класификације 421 - 
Месна заједница ''Ботош'' Ботош додаје се нова 
економска класификација 421 Месна заједница 
''Елемир'' Елемир у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''200.000''.   
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Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''819.000''. 
  После економске класификације 421 - 
Месна заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост 
додаје се нова економска класификација 421 
Месна заједница ''Клек'' Клек у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''76.350''.   

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''114.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''630.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''180.000'' 
замењује се износом: ''187.000''. 
  После економске класификације 421 - 
Месна заједница ''Орловат'' Орловат додаје се 
нова економска класификација 421 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''.   

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''180.000'' 
замењује се износом: ''110.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''180.000'' замењује се износом: ''240.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''451.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''389.000'' замењује се износом: ''1.042.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''530.000''.  

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Шумица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''260.000''.  

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Никола Тесла'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''350.000''.  

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''130.000'' замењује се износом: ''124.000''. 

Укупно за конто 421 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''7.554.000'' 
замењује се износом: ''9.498.350''.     
  После Укупно за конто 421 додаје се 
нова економска класификација 422 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''48.000''.   

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''20.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

Укупно за конто 422 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''20.000'' 
замењује се износом: ''78.000''.     

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''420.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''365.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''270.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''380.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''341.740''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''420.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''440.000''. 
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Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''230.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''450.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''210.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''340.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''370.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.100.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''210.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Мужља'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''320.000''. 

  После економске класификације 423 - 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 423 Месна 
заједница ''Зелено Поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''320.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''176.960''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Доља – Црни шор'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''320.000''. 
  После економске класификације 423 - 
Месна заједница ''Доља – Црни шор'', Зрењанин 
додаје се нова економска класификација 423 
Месна заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''58.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''28.000'' замењује се износом: ''374.000''. 

Укупно за конто 423 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''6.228.000'' 
замењује се износом: ''8.835.700''.     
  После Укупно за конто 423 додаје се 
нова економска класификација 424 Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''130.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''110.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''42.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''60.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''30.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''137.910''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''162.000''. 
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Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''151.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''70.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''45.000'' 
замењује се износом: ''145.000''. 
  После економске класификације 425 - 
Месна заједница ''Перлез'' Перлез додаје се нова 
економска класификација 424 Месна заједница 
''Томашевац'' Томашевац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''80.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Мужља'' Мужља у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''30.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''36.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Зелено Поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''42.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''58.300''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''48.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Шумица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''36.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''36.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''48.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Никола Тесла'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''36.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' Зрењанин у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''30.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Берберско - болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''30.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''36.000''. 

Укупно за конто 424 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''45.000'' 
замењује се износом: ''1.584.210''.     

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''245.000'' замењује се износом: ''230.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''347.000'' 
замењује се износом: ''237.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''326.000'' замењује се износом: ''590.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''74.000'' замењује се износом: ''874.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''165.000'' замењује се износом: ''80.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''272.000'' 
замењује се износом: ''260.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''585.000'' 
замењује се износом: ''466.500''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''429.000'' замењује се износом: ''229.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''209.000'' замењује се износом: ''340.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''416.000'' 
замењује се износом: ''365.000''. 
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Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.000'' замењује се износом: ''20.000''. 

Укупно за конто 425 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''7.476.000'' 
замењује се износом: ''8.188.500''.     

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''236.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''166.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''153.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''168.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''218.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''61.000'' замењује се износом: ''79.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''135.000'' 
замењује се износом: ''245.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''111.000'' замењује се износом: ''147.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''133.000'' замењује се износом: ''169.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''118.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''308.000'' замењује се износом: ''326.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''332.000'' замењује се износом: ''368.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''76.000'' замењује се износом: ''94.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''123.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''266.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''386.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''148.000'' 
замењује се износом: ''166.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''124.000'' замењује се износом: ''160.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.000'' замењује се износом: ''138.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''194.000'' 
замењује се износом: ''212.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''135.000'' 
замењује се износом: ''153.000''. 

 Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Мужља'' Мужља у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''106.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.000'' замењује се износом: ''51.000''. 
  После економске класификације 426 - 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 424 Месна 
заједница ''Зелено Поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''36.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Доља – Црни шор'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''36.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони 
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Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''42.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Шумица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''60.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''21.000'' замењује се износом: ''17.000''. 

Укупно за конто 426 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.563.000'' 
замењује се износом: ''4.739.000''.     

После Укупно за конто 426 додаје се 
нова Економска класификација 472 – Месна 
заједнице ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Укупно за конто 472 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 
  После Укупно за конто 472 додаје се 
нова економска класификација 481 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''100.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''90.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''30.000''. 
 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''270.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''80.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''70.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''540.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''50.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''150.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Мужља'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''80.000''. 

Укупно за конто 481 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ:  додаје се 
износ ''1.560.000''.    

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.100.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''155.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''35.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000'' 

Укупно за конто 482 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.640.000''.    

Економска класификација 483 Месна 
заједница ''Мужља'' Мужља у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''906.650''. 

Економска класификација 483 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''400.000''. 

Укупно за конто 483 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.306.650''.    

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац износ од ''480.000'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно се брише. 
  После економске класификације 511 - 
Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 
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Банатски Деспотовац додаје се нова економска 
класификација 511 Месна заједница ''Орловат'' 
Орловат у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''800.000'' 

Укупно за конто 511 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.480.000'' 
замењује се износом: ''2.800.000''.   
 После Укупно за конто 511 додаје се 
нова  економска класификација 512 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''65.000''. 
  После економске класификације 512 - 
Месна заједница ''Мала Америка'' Мала Америка 
додаје се нова економска класификација 512 
Месна заједница ''Шумица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''20.000''. 

Укупно за конто 512 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно  додаје се износ 
''85.000''.    
 У табели Плана расхода индиректних 
корисника – Месне заједнице - самодопринос 
вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''417.000'' замењује се износом: ''306.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''120.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.890.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.400.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''800.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''70.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''280.250''. 

Укупно за конто 411 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.199.000'' 
замењује се износом: ''7.998.250''.     

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато  у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''75.000'' замењује се износом: ''58.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''107.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''358.000'' 
замењује се износом: ''338.500''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''251.000'' 
замењује се износом: ''183.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''108.000'' замењује се износом: ''144.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''178.000'' 
замењује се износом: ''146.000'' 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''16.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''52.250''. 

Укупно за конто 412 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.507.000'' 
замењује се износом: ''1.531.750''.     

Економска класификација 415 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''132.000'' 
замењује се износом: ''40.000''. 

Укупно за конто 415 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''132.000'' 
замењује се износом: ''40.000''.     

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''13.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''90.000'' замењује се износом: ''70.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''420.000'' 
замењује се износом: ''460.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''930.000'' 
замењује се износом: ''990.500''. 
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Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''980.000'' 
замењује се износом: ''770.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''460.000'' замењује се износом: ''540.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''630.000'' замењује се износом: ''490.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''545.500''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''264.000''. 

Укупно за конто 421 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.531.000'' 
замењује се износом: ''5.114.000''.     

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''80.000''. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.000'' 
замењује се износом: ''4.500''. 

Укупно за конто 422 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''215.000'' 
замењује се износом: ''134.500''.     

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''650.000'' замењује се износом: ''520.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''120.000'' 
замењује се износом: ''326.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''243.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно износ: ''930.000'' 
замењује се износом: ''830.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''680.000'' замењује се износом: ''1.210.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.192.000'' замењује се износом: ''1.530.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''610.000'' 
замењује се износом: ''624.500''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''255.000'' замењује се износом: ''505.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''435.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''100.000''. 

Укупно за конто 423 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.945.000'' 
замењује се износом: ''7.131.500''.     

 
Економска класификација 424 Месна 

заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''60.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''70.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''1.153.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''440.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''260.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''90.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''20.000''. 

Укупно за конто 424 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.865.000'' 
замењује се износом: ''2.758.000''.     

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''84.000'' замењује се 
износом: ''40.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''230.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''440.000'' 
замењује се износом: ''410.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''917.000'' 
замењује се износом: ''617.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.235.000'' 
замењује се износом: ''1.450.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.400.000'' замењује се износом: ''1.650.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''875.000'' замењује се износом: ''320.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''592.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''470.000'' 
замењује се износом: ''480.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''179.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''976.000'' замењује се износом: ''543.500''. 

Укупно за конто 425 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''12.574.000'' 
замењује се износом: ''10.130.500''.     

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''280.000'' замењује се износом: ''520.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''158.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''219.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.400.000'' 
замењује се износом: ''1.544.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''240.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''450.000'' 
замењује се износом: ''480.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''250.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''160.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 

Укупно за конто 426 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.170.000'' 
замењује се износом: ''4.541.000''.     

Економска класификација 472 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''120.000''. 

Економска класификација 472 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

Економска класификација 472 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''250.000''. 

Економска класификација 472 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''260.000'' замењује се износом: ''245.000''. 
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Економска класификација 472 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''60.000''. 

Укупно за конто 472 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''810.000'' 
замењује се износом: ''705.000''.     

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''373.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.500.000'' 
замењује се износом: ''4.964.500''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''945.000'' замењује се износом: ''811.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''690.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''450.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 472 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''79.000''. 

Укупно за конто 481 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''11.900.000'' 
замењује се износом: ''12.622.500''.     

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''10.000'' замењује се износом: ''8.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''130.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''60.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''5.000''. 

Укупно за конто 482 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''440.000'' 
замењује се износом: ''423.000''.     

Економска класификација 483 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''190.000'' 
замењује се износом: ''10.000''. 

Укупно за конто 483 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''190.000'' 
замењује се износом: ''10.000''.     

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''620.000'' 
замењује се износом: ''515.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''440.000'' 
замењује се износом: ''320.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' се брише. 

Укупно за конто 511 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.860.000'' 
замењује се износом: ''3.035.000''.     

Економска класификација 512 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Десптовац  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''40.000''. 

Економска класификација 512 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''27.000''. 

Економска класификација 512 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''160.000'' замењује се износом: ''230.000''. 

Економска класификација 512 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''70.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Укупно за конто 512 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''430.000'' 
замењује се износом: ''897.000''.     

Економска класификација 515 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''72.000'' 
замењује се износом: ''93.000'' 

Укупно за конто 515 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''72.000'' 
замењује се износом: ''93.000''.     

У табели Плана расхода индиректних 
корисника – Месне заједнице - Средства из 
осталих извора вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''105.000''. 

Економска класификација 411 - Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''146.000 '' 
замењује се износом: ''995.000 ''. 

Економска класификација 411 - Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''625.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 411 - Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''730.000''. 

Економска класификација 411 - Месна 
заједница '' Берберско - болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''650.000''. 

Укупно за конто 411 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.151.000'' 
замењује се износом: ''3.760.000''.     
  После Укупно за конто 411 додаје се 
нова економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''20.000''. 

Економска класификација 412 - Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''26.000 '' 
замењује се износом: ''179.000 ''. 

Економска класификација 412 - Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''113.000'' 
замењује се износом: ''72.000''. 

Економска класификација 412 - Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''163.000'' 
замењује се износом: ''132.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница '' Берберско - болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''108.000'' замењује се износом: ''117.000''. 

Укупно за конто 412 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''581.000'' 
замењује се износом: ''691.000''.     

После Укупно за конто 412 додаје се 
нова Економска класификација 413 - Месна 
заједница ''Берберско - болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''5.000''. 

Укупно за конто 413 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''5.000''. 

Економска класификација 414 – Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''35.000''. 

 Економска класификација 414 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''75.000'' се брише. 
 Укупно за конто 414 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''115.000'' 
замењује се износом: ''75.000''.    

Економска класификација 415 - Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''70.000''. 
 Економска класификација 415 – Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''24.000'' се 
брише. 
 Укупно за конто 415 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''144.000'' 
замењује се износом: ''130.000''.    

После Укупно за конто 415 додаје се 
нова Економска класификација 416 - Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''40.000''. 

Економска класификација 416 – Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''73.000''. 

Укупно за конто 416 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''113.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''220.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''135.000'' замењује се износом: ''89.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''888.000'' 
замењује се износом: ''838.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''548.000'' 
замењује се износом: ''571.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''230.000'' замењује се износом: ''420.000''. 
  После економске класификација 421 - 
Месна заједница ''Лазарево'' Лазарево додаје се 
нова економска класификација 421 – Месна 
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заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''100.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''554.000'' замењује се износом: ''624.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''315.000'' 
замењује се износом: ''165.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''608.000''. 
  После економске класификација 421 - 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''120.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''285.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''140.000'' замењује се износом: ''105.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''797.000'' 
замењује се износом: ''1.219.000'' 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''94.000'' замењује се износом: ''96.000''. 

Укупно за конто 421 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.358.000'' 
замењује се износом: ''8.897.000''.     
  После Укупно за конто 421 додаје се 
нова економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''4.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''47.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''51.000'' замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се 
износом: ''60.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''35.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''80.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''120.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.000'' замењује се износом: ''220.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.120.000'' замењује се износом: ''30.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''115.000'' 
замењује се износом: ''155.000''. 
  После економске класификација 423 - 
Месна заједница ''Тараш'' Тараш додаје се нова 
економска класификација 423 – Месна заједница 
''Томашевац'' Томашевац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''85.000''. 
  После економске класификације 423 - 
Месна заједница ''Томашевац'' Томашевац додаје 
се нова економска класификација 423 - Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''14.000''. 
   После економске класификације 423 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''15.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''95.000'' замењује се износом: ''168.400''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Доља – Црни шор'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.000'' замењује се износом: ''55.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони 
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Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''35.000'' замењује се износом: ''120.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''185.000'' замењује се износом: ''315.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''170.000'' 
замењује се износом: ''126.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Берберско – болница Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''19.000'' замењује се износом: ''26.000''. 

Укупно за конто 423 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.557.000'' 
замењује се износом: ''3.157.400''.     
 Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000'' се брише. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''512.000'' 
замењује се износом: ''522.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''750.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''20.000'' 
замењује се износом: ''60.000''. 
 После економске класификације 424 - 
Месна заједница ''Орловат'' Орловат додаје се 
нова економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''150.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''175.000'' замењује се износом: ''171.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''370.000'' 
замењује се износом: ''362.000''. 
  После економске класификације 424 - 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''10.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.000'' замењује се износом: ''14.000''. 

Укупно за конто 424 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.652.000'' 
замењује се износом: ''2.289.000''.   

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''125.000''. 
  После економске класификације 425 - 
Месна заједница ''Арадац'' Арадац додаје се нова 
економска класификација 425 – Месна заједница 
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''50.000'' 
  После економске класификације 425 - 
Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 
Банатски Деспотовац додаје се нова економска 
класификација 425 – Месна заједница ''Бело 
Блато'' Бело Блато у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''30.000'' 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''220.000'' 
замењује се износом: ''170.000''. 
  После економске класификације 425 - 
Месна заједница ''Елемир'' Елемир додаје се нова 
економска класификација 425 – Месна заједница 
''Ечка'' Ечка у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''150.000'' 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''48.000'' се брише. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.100.000'' замењује се износом: ''2.650.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''70.000'' 
замењује се износом: ''136.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''70.000'' се брише. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''65.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''75.000'' замењује се износом: ''135.000''. 
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Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''48.000'' замењује се износом: ''248.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''304.000'' замењује се износом: ''164.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''296.000'' 
замењује се износом: ''649.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Болница - Берберско'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.000'' замењује се износом: ''25.000''. 

Укупно за конто 425 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''7.061.000'' 
замењује се износом: ''5.672.000''.   
  После Укупно за конто 425 додаје се 
нова економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''195.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''15.000'' замењује се 
износом: ''20.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''145.000'' замењује се износом: ''241.000''. 
  После економске класификације 426 – 
Месна заједница ''Бело Блато'' Бело Блато додаје 
се нова економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''60.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''193.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
 После економске класификације 426 – 
Месна заједница ''Лукино Село'' Лукино село 
додаје се нова економска класификација 426 – 
Месна заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''120.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 
  После економске класификације 426 – 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 426 - Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''15.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''40.000'' замењује се износом: ''31.600''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''45.000'' замењује се износом: ''95.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Шумица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000'' се брише. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Соња Маринковић' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Болница - Берберско'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''18.000'' замењује се износом: ''24.000''. 

Укупно за конто 426 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.728.000'' 
замењује се износом: ''2.179.600''.  
  После Укупно за конто 426 додаје се  
нова економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''15.000''. 
  После економске класификација 481 – 
Месна заједница ''Лазарево'' Лазарево додаје се 
нова економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''630.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''110.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''180.000''. 
  После економске класификације 481 - 
Месна заједница ''Перлез'' Перлез додаје се нова 
економска класификација 481 – Месна заједница 
''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''30.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Мужља'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''250.000''. 
  После економске класификације 481 - 
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје 
се нова економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''100.000''. 

Укупно за конто 481 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.050.000'' 
замењује се износом: ''2.965.000''.   

После Укупно за конто 481 додаје се 
нова економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''900.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Десптовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000'' замењује се 
износом: ''10.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''70.000'' 
замењује се износом: ''120.000''. 
  После економске класификације 482 - 
Месна заједница ''Меленци'' Меленци додаје се 
нова економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''3.000''. 
  После економске класификације 482 - 
Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин 
додаје се нова економска класификација 482 – 
Месна заједница ''Берберско - болница'' 
Зрењанин у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''3.000''. 

Укупно за конто 482 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''465.000'' 
замењује се износом: ''1.426.000''.   

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''210.000'' 
замењује се износом: ''130.000''. 
  После економске класификације 511 - 
Месна заједница ''Ботош'' Ботош додаје се нова 
економска класификација 511 – Месна заједница 
''Ечка'' Ечка у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''300.000''. 

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

Укупно за конто 511 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.710.000'' 
замењује се износом: ''2.780.000''.  
  После Укупно за конто 511 додаје се 
нова економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''75.000''. 
  После економске класификације 512 - 
Месна заједница ''Ботош'' Ботош додаје се нова 
економска класификација 512 – Месна заједница 
''Меленци'' Меленци у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''300.000''. 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''220.000''. 
  После економске класификације 512 - 
Месна заједница ''Орловат'' Орловат додаје се 
нова економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''220.000''. 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''270.000''. 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''160.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

Укупно за конто 512 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''550.000'' 
замењује се износом: ''1.215.000''. 

После Укупно за конто 512 додаје се 
нова економска класификација 515 - Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''217.000''. 

Укупно за конто 515 - у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''217.000''. 

Укупно за план расхода индиректних 
корисника – средства из осталих извора у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''32.399.000'' замењује се износом: 
''35.993.000''. 

У табели Упоредни преглед плана 
расхода и издатака буџета града Зрењанина за 
2012. и 2013. годину – Ребаланс II, вршиће се 
следеће измене и допуне: 
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Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони – 
2013. година износ: ''949.691.000'' замењује се 
износом: ''949.571.860'' и у колони Структура % 
проценат: ''18.23'' мења се у проценат: ''18.59''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони – 2013. година износ: ''170.682.000'' 
замењује се износом: ''170.539.714'' и у колони 
Структура % проценат: ''3.28'' мења се у 
проценат: ''3.34''. 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони – 2013. година износ: 
''4.453.000'' замењује се износом: ''4.434.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима  у колони – 2013. 
година износ: ''42.985.000'',  замењује се 
износом: ''54.571.765'',  у колони Структура % 
проценат: ''0.83'' мења се у проценат: ''1.07'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''1.12'' мења се у 
''1.43''. 

 Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони – 2013. година 
износ: ''35.267.000'' замењује се износом: 
''36.557.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.68'' мења се у проценат: ''0.72'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.15'' мења се у ''1.19''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
– 2013. година износ: ''6.762.000'' замењује се 
износом: ''7.405.000'' у колони Структура % 
проценат: ''0.13'' мења се у проценат: ''0.15'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''0,63'' мења се у 
''0,69''. 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак  у колони – 2013. година 
износ: ''31.100.000'' замењује се износом: 
''33.000.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.60'' мења се у проценат: ''0.65'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.09'' мења се у ''1.15''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови  у колони – 2013. година износ: 
''266.954.000'' замењује се износом: 
''287.852.350'',  у колони Структура % проценат: 
''5.12'' мења се у проценат: ''5.64'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.14'' мења се у ''1.23''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања  у колони – 2013. година 
износ: ''8.607.000'' замењује се износом: 
''10.818.300'',  у колони Структура % проценат: 
''0.17'' мења се у проценат: ''0.21'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.05'' мења се у ''1.33''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору  у колони – 2013. година износ: 
''257.867.000'' замењује се износом: 
''255.395.600'',  у колони Структура % проценат: 

''4.95'' мења се у проценат: ''5.00'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.30'' мења се у ''1.29''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге  у колони – 2013. година 
износ: ''405.348.071'' замењује се износом: 
''416.820.941'',  у колони Структура % проценат: 
''7.78'' мења се у проценат: ''8.16'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.44'' мења се у ''1.48''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање  у колони – 2013. година 
износ: ''577.121.000'' замењује се износом: 
''560.145.470'',  у колони Структура % проценат: 
''11.08'' мења се у проценат: ''10.97'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''0.96'' мења се у ''0.93''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони – 2013. година износ: 
''87.004.000'' замењује се износом: ''81.820.600'',  
у колони Структура % проценат: ''1.67'' мења се 
у проценат: ''1.60'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''1.26'' мења се у ''1.19''. 

Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата  у колони – 2013. година износ: 
''13.430.000'' замењује се износом: ''12.930.000'',  
у колони Структура % проценат: ''0.26'' мења се 
у проценат: ''0.25'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''1.01'' мења се у ''0.97''. 

Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама  у колони – 2013. година износ: 
''304.800.000'' замењује се износом: 
''291.746.340'',  у колони Структура % проценат: 
''5.85'' мења се у проценат: ''5.71'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.51'' мења се у ''1.45''. 

Економска класификација 463 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони – 
2013. година износ: ''728.580.000'' замењује се 
износом: ''743.517.200'', у колони Структура % 
проценат: ''13.99'' мења се у проценат: ''14.56'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''0.97'' мења се у 
''0.99''. 

Економска класификација 465 – Остале 
дотације, дотације и трансфери у колони – 2013. 
година износ: ''225.000'' замењује се износом: 
''100.000'', у колони Индекс (3/5): индекс ''0.40'' 
мења се у ''0.18''. 

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета  у колони – 2013. 
година износ: ''119.082.000'' замењује се 
износом: ''124.401.000'',  у колони Структура % 
проценат: ''2.29'' мења се у проценат: ''2.44'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''1.03'' мења се у 
''1.07''. 

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама   у колони – 2013. 
година износ: ''121.140.000'' замењује се 
износом: ''142.007.500'',  у колони Структура % 
проценат: ''2.33'' мења се у проценат: ''2.78'' и у 
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колони Индекс (3/5): индекс ''0.88'' мења се у 
''1.03 ''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони – 2013. година 
износ: ''40.381.000'' замењује се износом: 
''45.015.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.78'' мења се у проценат: ''0.88'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.93'' мења се у ''2.16''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова                      у 
колони – 2013. година износ: ''25.490.000'' 
замењује се износом: ''17.897.650'',  у колони 
Структура % проценат: ''0.49'' мења се у 
проценат: ''0.35'' и у колони Индекс (3/5): индекс 
''0.74'' мења се у ''0.52''. 

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони – 2013. година износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''20.070.976'',  
у колони Структура % проценат: ''0.58'' мења се 
у проценат: ''0.39'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''6.00'' мења се у ''4.01''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти                                 у колони 
– 2013. година износ: ''673.682.000'' замењује се 
износом: ''578.588.500'',  у колони Структура % 
проценат: ''12.93'' мења се у проценат: ''11.33'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''2.81'' мења се у 
''2.41''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони – 2013. година износ: 
''53.690.000'' замењује се износом: ''49.715.000'',  
у колони Структура % проценат: ''1.03'' мења се 
у проценат: ''0.97'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''1.67'' мења се у ''1.54''. 

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони – 2013. година 
износ: ''4.260.000'' замењује се износом: 
''4.060.000'' и у колони Индекс (3/5): индекс 
''0.42'' мења се у ''0.40''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина  у колони – 2013. година 
износ: ''3.498.000'' замењује се износом: 
''3.836.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.07'' мења се у проценат: ''0.08'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.04'' мења се у ''1.14''. 

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају  у колони – 2013. година 
износ: ''4.500.000'' замењује се износом: 
''3.500.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.09'' мења се у проценат: ''0.07'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''7.65'' мења се у ''5.95''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони – 2013. година износ: 
''140.000.000'' замењује се износом: ''98.000.000'',  
у колони Структура % проценат: ''2.69'' мења се 
у проценат: ''1.92'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''77.78 '' мења се у ''54.44''. 

Укупно у колони – 2013. година износ: 
''5.208.999.071'' замењује се износом: 
''5.106.767.766''  и у колони Индекс (3/5): индекс 
''1.24'' мења се у ''1.22''. 
 

Члан 8. 
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и доставити 
Министарству финансија. 
 

Члан 9. 
 

 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: 06-186-8/13-I 
Дана: 30.10.2013. 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'', 
број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 30.10.2013. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДУ И ОПШТИНИ 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

  У Одлуци о одређивању стајалишта за 
линијски превоз путника у граду и општини 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
број 3/96, 4/96, 2/02) у члану 2. тачка ''улица 
Првомајска'' после алинеје 2. додају се алинеје 3. 
и 4. које гласе:  
 ''-Стајалиште – преко пута кућних бројева 97-
101                     градски 
- Стајалиште – испред кућних бројева 117-121
                     градски'' 

Члан 2. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-45/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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 На основу члана 80. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.72/09, 52/11 и 
55/13), члана 17. став 1. Закона о предшколском 
васпитању и образовању ("Службени гласник 
РС", бр. 18/10) и члана 31. тачка 23. Статута 
Града Зрењанина ("Службени лист града 
Зрењанина", број 26/13-пречишћен текст), 
Скупштина Града Зрењанина, на седници 
одржаној 30.10.2013. године, разматрала је 
Програм рада предшколског образовања и 
васпитања Предшколске установе Зрењанин и 
основних школа Града Зрењанина за школску 
2013/2014. годину и донелa следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм рада предшколског образовања и 
васпитања Предшколске установе Зрењанин и 
основних школа Града Зрењанина за школску 
2013/2014.  годину. 
           2. ФИНАНСИРАЊЕ Програма из тачке 
1. Закључка вршиће се у складу са приливом 
средстава у буџет града Зрењанина. 
           3. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Одељење за 
финансије  и Одељење за друштвене делатности 
да редовно прате реализацију Програма и 
предлажу мере за усклађивање програма са 
расположивим средствима у буџету. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-30/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 9. и члана 107. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана  30.10.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени 
Статута Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' из 
Зрењанина бр.10/39 од 09.10.2013. године, која је 
усвојена Одлуком Управног одбора овог 
предузећа бр.10/39 од 09.10.2013. године. 

 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-32/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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 На основу чл. 38. став 1. и чл. 42. Закона 
о правима пацијената (“Сл. Гласник РС”, бр. 
45/2013), чл. 31. став 1. тачка 22. Статута града 
Зрењанина(“Сл. лист града Зрењанина”, бр. 
26/13-пречишћен текст), чл. 47. и 48. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(“Сл.лист града Зрењанина”, бр. 26/13-
пречишћен тгекст), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
30.10.2013. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА  
ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље 
Скуштине града Зрењанина (у даљем тексту: 
Савет)  

II 
 

У Савет се бирају: 
 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
1. др Бобан Ђукановић 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 
2. мр сц. мед. др Предраг Матејин 
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 ЗА ЧЛАНОВЕ: 
3. др Дејан Дајковић 
4. мр сц. мед. др Душан Сланкаменац 
5. др Гордана Козловачки 
6. др Драган Тошић 
7. прим мр сц. мед. др Светлана Јовановић 
8. др Миливој Попов 
9. др Озренко Веселиновић 
10. Срђан Николић 
11. др Жанка Субић 
12. др Биљана Папић 
13. Лазар Ерне 

III 
 

Задаци Савета су да: 
- разматра приговоре о повреди 

појединачних права пацијената на основу 
достављених и прикупљених доказа и утврђених 
чињеница 

-о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и директора здравствене 
установе, односно оснивача приватне праксе на 
коју се приговор односи и даје одговарајуће 
препоруке 

-разматра извештаје саветника 
пацијената, прати остваривање права пацијената 
на територији града Зрењанина и предлаже мере 
за заштиту и промоцију права пацијената 

-подноси годишњи извештај о свом раду 
и предузетим мерама за заштиту права 
пацијената Скупштини града Зрењанина, 
министарству надлежном за послове здравља, 
као и Заштитнику грађана 
 - обавља и друге задатке у складу са 
општим и посебним актима   
 

IV 
 

Стручне, административне и техничке 
послове за потребе Савета, обављаће Одељење 
за друштвене делатности Градске управе града 
Зрењанина  

V 
 

Ово Решење објавити у “Службеном 
листу града Зрењанина” 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-34/13-I 
Дана: 30.10.2013. 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. 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  30.10.2013. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
 ДИРЕКТОРА ЈП ''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ 

ЗРЕЊАНИНА''  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

Мр ДЕЈАН ЈОВАНОВ, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈП ''Резревати 
природе Зрењанина'' Зрењанин. 
 

    II   
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-35/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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 На основу члана 12., 19. и 66. став 3. 
Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', бр. 119/12), члана 31. став 1. тачка 
9. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст), 
члана 28. и 29. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ''Резервати природе Зрењанина'' 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 29/13), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 30.10.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РЕЗЕРВАТИ 
ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа 
''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин 
именују се:  
 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
1. Предраг Бокић, дипл.економиста, 
 ЗА ЧЛАНА: 
2. Душан Борић, дипл. туризмолог 
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II 
 

  Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на накнаду. Висину накнаде 
утврдиће својим Решењем надлежна 
Скупштинска Комисија. 
 

III 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-36/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

254 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст) и на 
основу члана 14. 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  30.10.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 АЛЕКСАНДАР ПЕРИН, менаџер, 
разрешава се дужности члана Управног одбора 
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-186-37/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

 

255 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст) и на 
основу члана 14. 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  30.10.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 МИЛОРАД ЧАЛИЋ, пензионер, 
именује се за члана Управног одбора Завода за 
заштиту споменика културе Зрењанин. 
  

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-186-38/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

256 
На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 26/13 – пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 30.10.2013. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ ЗРЕЊАНИН  
 
I 

 

ВЕСНА РАДИШИЋ ГУТЕША, 
дипломирани правник, разрешава се дужности 
члана Школског одбора Зрењанинске гимназије 
Зрењанин, као представник родитеља. 
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II 
 

БОЖИДАР ЂУРИЦА, дипл. инг. 
грађевине, именује се за члана Школског одбора 
Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 
представник родитеља. 

              
III 

 

 Мандат Божидару Ђурици, траје до 
истека мандата Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин,  који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-73/10-I (''Службени лист 
града Зрењанин'', бр. 9/10). 
 

IV 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-39/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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На основу члана 54. и 55. став 3.тачка 4.  

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, 
број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 30.10.2013. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ШКОЛЕ  ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН 

 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Електротехничке и 
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин: 
 - представници родитеља: 
Дилијана Стевановић, дипломирани инжењер,           
Бора Рајчевић, машински техничар. 
            

 
 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Електротехничке и грађевинске школе 
''Никола Тесла'' Зрењанин: 
 - представници родитеља: 
Бора Рајчевић, машински техничар,              
Сарвак Реже, инжењер геодезије.                            
 

III 
 

  Мандат Бори Рајчевићу и Сарвак Режеу 
траје до истека мандата Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола 
Тесла'' Зрењанин, који је именован 14.06.2010. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-68-75/10-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-40/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 26/13 – пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 30.10.2013. 
године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

РАДОМИР ПАВЛОВИЋ, бравар, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе Зрењанин, као представник 
родитеља. 

II 
 

САБО ВЕСНА, кројач, именује се за 
члана Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин, као представник родитеља. 
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III 
 

 Мандат Сабо Весне, траје до истека 
мандата Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-76/10-I (''Службени лист града Зрењанин'', бр. 
9/10). 

IV 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-41/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, 
број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 30.10.2013. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' БАНАТСКИ 

ДЕСПОТОВАЦ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић'' 
Банатски Деспотовац: 
 - представник запослених: 
 Драгана Вујновић, професор руског језика, 
 Стеван Каурин, наставник музичког.         

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски 
Деспотовац: 
  - представник запослених: 
Ивана Јеж Лончар, дипломирани педагог, 
 Данијела Ђоловић, струковни васпитач.            
 

III 
 

  Мандат Ивани Јеж Лончар и Данијели 
Ђоловић траје до истека мандата Школског 

одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски 
Деспотовац, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-57/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-42/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

260 
На основу члана 54. и 55. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина, број 26/13 – 
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној  30.10.2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН'' 

КНИЋАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Стеван 
Книћанин'' Книћанин: 
 - представник запослених: 
 Слађана Петровић, наставник разредне наставе, 
на лични захтев         
  - представник родитеља: 
 Драгиша Митић, аутомеханичар                 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' 
Книћанин: 
  - представник запослених: 
Винка Веселиновић, васпитач            
  - представник родитеља: 
Санела Јањанин, домаћица 

III 
 

  Мандат Винки Веселиновић и Санели 
Јањанин траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' 
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Книћанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-60/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-186-43/13-I 
Дана: 30.10.2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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