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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и члана 
49. став 1. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11), а у вези члана 53. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – 
пречишћен текст и 23/15), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ГОРДАНИ 
КОЗЛОВАЧКИ одборнику Скупштине града 
Зрењанина, изабраној на изборима одржаним 
24.04.2016. године, престао мандат одборника 
подношењем оставке у форми оверене писане 
изјаве.  
  2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-90-1/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
99 
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др.закон), члана 49. став 1. и члана 56. став 6. 
Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 
54/11), а у вези члана 53. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 
Скупштине града Зрењанина МИРОСЛАВА 
КАЛАЊА. 
 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-90-2/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
члана 34. став 2. и члана 37. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 РАДОВАН    ВИШЕКРУНА, дипл. 
правник, бира се за члана Градског већа града 
Зрењанина, на период од 4 године.  
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II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-1/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р. 
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На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
члана 34. став 2. и члана 37. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 СЛАВИША ВЛАЧИЋ, дипл. инж. за 
развој – машинске струке, бира се за члана 
Градског већа града Зрењанина, на период од 4 
године.  

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-2/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
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  На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. и члана 46. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), члана 34. став 2., члана 36. и члана 37. 
став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – 
пречишћен текст и 23/15), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
  ДРАГАН ВУЈОВИЋ, дипломирани 
електроинжењер, бира се за члана Градског већа 
града Зрењанина, на период од 4 године.  
 

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-3/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
103 

На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
члана 34. став 2. и члана 37. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 ЂОРЂЕ     ЈАНКУ, специјалиста 
епизоотиологије, бира се за члана Градског већа 
града Зрењанина, на период од 4 године.  
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II 
 

 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-4/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
104 

На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
члана 34. став 2. и члана 37. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 ДР МИЛЕ КОВАЧЕВИЋ, доктор 
медицине, бира се за члана Градског већа града 
Зрењанина, на период од 4 године.  
 

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-5/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
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На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 

пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
члана 34. став 2. и члана 37. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
  ПЕРО ПИЛИПОВИЋ, дипломирани 
економиста, бира се за члана Градског већа 
града Зрењанина, на период од 4 године.  
 

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-6/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
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На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. и члана 46. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), члана 34. став 2., члана 36. и члана 37. 
став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – 
пречишћен текст и 23/15), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
I 

 
 ДРАГОМИР РАДОВАНАЦ, струковни 
економиста, бира се за члана Градског већа 
града Зрењанина, на период од 4 године.  
 

II 
 ДРАГОМИРУ РАДОВАНЦУ, избором за 
члана Градског већа града Зрењанина престаје 
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мандат одборника у Скупштини града 
Зрењанина. 

III 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-7/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
107 

На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. и члана 46. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), члана 34. став 2., члана 36. и члана 37. 
став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – 
пречишћен текст и 23/15), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 ЈОЖЕФ     СТОЈКО, професор 
математике  и  информатике,  бира  се  за  члана 
Градског  већа  града  Зрењанина, на период од 4 
године.  

II 
 
 ЈОЖЕФУ СТОЈКУ, избором за члана 
Градског већа града Зрењанина престаје мандат 
одборника у Скупштини града Зрењанина. 
 

III 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-8/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
108 

На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
члана 34. став 2. и члана 37. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 АЛЕКСАНДАР ЈЕВЂИЋ, дипломирани 
економиста, бира се за члана Градског већа 
града Зрењанина, на период од 4 године.  
 

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-3-9/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић, с.р.  
109 
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), члана 49. и 56. став 7. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 - Одлука УС и 54/11) и члана 30. тачка 49. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а у вези члана 53. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – 
пречишћен текст и 23/15), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 
Скупштине града Зрењанина БОСИЉКЕ 
БОЖИЋ. 
 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-4/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
110 
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), члана 49. и 56. став 7. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 - Одлука УС и 54/11) и члана 30. тачка 49. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а у вези члана 53. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – 
пречишћен текст и 23/15), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 
Скупштине града Зрењанина КРИСТИНЕ 
ВИДРАЧ.  
 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-5/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
111 
 На основу члана 30. став 1. тачка 10. и 
члана 38. став 2. а у вези са чланом 36. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 26. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15 - пречишћен текст и 
23/15), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 
 ЉУБА     ТРАВИЦА,  професор 
филозофије и социологије, бира се за заменика 
председника  Скупштине  града Зрењанина, на 
период од 4 године.  

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
а објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-6/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
112 

На основу члана 59. став 1. а у вези са 
чланом 66. став 7. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 30. став 1. тачка 20. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
12.07.2016 године, донела је 
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О Д Л У К У 
О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Одлуком о Градској управи града 
Зрењанина уређују се организација и делокруг 
Градске управе града Зрењанина (у даљем 
тексту: Градска управа), руковођење Градском 
управом, јавност рада, као и друга питања од 
значаја за рад Градске управе. 

Члан 2. 

Градска управа обавља послове утврђене 
Уставом, законом, статутом и другим 
прописима. 

Градска управа обавља и поверене послове 
из оквира права и дужности Републике Србије и 
Аутономне Покрајине Војводине. 

 
Члан 3. 

 
Градска управа дужна је да обезбеди 

сваком грађанину једнак положај и правну 
заштиту у остваривању својих права, обавеза и 
интереса, као и да омогући остваривање права на 
употребу језика који су у службеној употреби на 
територији града Зрењанина (у даљем тексту: 
Град). 

Члан 4. 
 

          Градска управа: 
  1. припрема нацрте прописа и других 
аката које доноси Скупштина града, 
Градоначелник и Градско веће,  
  2. извршава одлуке и друге акте 
Скупштине града, Градоначелника и Градског 
већа, 
  3. решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Града, 
  4. обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине града,  
  5. извршава законе и друге прописе чије 
је извршавање поверено Граду, 
  6. обавља стручне и друге послове које 
утврди Скупштина града, Градоначелник и 
Градско веће, 
  7. доставља извештај о свом раду 
Скупштини града, Градоначелнику и Градском 
већу,  

  8. обавља и друге послове утврђене 
законом, актима органа Града и другим 
прописима. 
 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 5. 
 
Градска управа је јединствени орган. 
 

Члан 6. 
 

У оквиру Градске управе образују се 
основне организационе јединице за обављање 
сродних послова из одређених области. 

Организационе јединице у Градској 
управи образују се према врсти, међусобној 
повезаности и обиму послова чијим се вршењем 
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 
области за коју се образују. 

 
Члан 7. 

 
У Градској управи образују се следеће 

организационе јединице: 
 1. Кабинет Градоначелника, 
 2. Одељење за финансије,  
 3. Одељење за општу управу, 
 4. Одељење за друштвене делатности, 
 5. Одељење за урбанизам, 
 6. Одељење  за  имовинско  -  правне 
послове и управљање имовином, 
 7. Одељење за привреду, рурални развој 
и заштиту животне средине, 
 8. Одељење  комуналне  полиције  и 
заједничких послова, 
 9. Одељење инспекција, 
 10. Одељење за људске ресурсе и правне 
послове, 
 11. Служба Скупштине града, 
Градоначелника и Градског већа, 
 12. Служба за информационе и 
комуникационе технологије. 
 

Члан 8. 
 

 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
обавља: 

 
- стручне и административно-техничке 

послове за Градоначелника, послове припреме 
састанака, обраде и сређивања аката, предмета и 
документације везане за рад Градоначелника, 
послове протокола и сарадње Града са другим 
градовима и општинама у земљи и иностранству, 
послове пријема домаћих и страних делегација, 
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додељивања јавних признања Града, одржавања 
манифестација од значаја за Град, као и друге 
послове из области протокола и сарадње, 
 

- послове информисања јавности о раду 
органа Града, 

- послове привлачења инвестиција и 
управљања пројектима, пројектовање и праћење 
реализације буџета за инвестиције, 

- послове припреме за одбрану Града, 
привредних друштава, других правних лица и 
предузетника, послове израде планова одбране, 
предлагања мера за функционисање Града у 
ратном и ванредном стању, мера приправности 
и предузимање других мера потребних за 
прелазак на организацију у ратном и ванредном 
стању,  послове израде плана и програма развоја 
система заштите и спасавања на територији 
града Зрењанина, спровођење мера и задатака 
цивилне заштите у складу са јединственим 
системом заштите и спасавања, као и послове 
везане за функционисање Градског штаба за 
ванредне ситуације. 

Кабинет Градоначелника обавља и 
друге послове у складу са законом, актима 
органа Града и другим прописима. 

 
Члан 9. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

обавља: 
 
- послове који се односе на припрему 

буџета, извршење буџета, финансијско 
планирање, управљање готовинским средствима, 
контролу расхода, буџетско рачуноводство, 
вођење пословних књига и усклађивање са 
главном књигом трезора и састављање 
консолидованих периодичних и годишњих 
извештаја, извештавање,  послове припреме и 
израде предлога финансијског плана, расподеле 
средстава индиректним буџетским корисницима 
у оквиру одобрених апропријација, припреме и 
комплетирања документације за извршење 
финансијског плана, врши припремање и израду 
нацрта прописа из области остваривања 
изворних јавних прихода буџета Града,  

- послове локалне пореске 
администрације, послове вођења првостепеног 
поступка, утврђивања изворних прихода Града, 
послове канцеларијске и теренске контроле и 
наплате изворних прихода Града, послове 
покретања и вођења првостепеног прекршајног 
поступка за учињене пореске прекршаје из 
области изворних прихода, послове вођења 
књиговодства изворних прихода Града,  

- стручне и административно-техничке 
послове у вези са спровођењем поступака 
јавних набавки. 

Одељење за финансије обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 

 
Члан 10. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

обавља: 
 
- послове који се односе на унапређење 

рада и модернизацију Градске управе, 
- послове личних стања грађана и 

вођења матичних књига рођених, венчаних и 
умрлих и књига држављана, послове издавања 
јавних исправа на основу матичних евиденција, 
послове превођења на језицима националних 
мањина који су у службеној употреби у Граду, 

 - послове месних канцеларија, 
  - послове писарнице, архиве, доставне 

службе, контроле над применом прописа о 
канцеларијском пословању у Градској управи, 
послове овере потписа, преписа и рукописа, 

- послове Канцеларије за брзе одговоре. 
Одељење за општу управу обавља и 

друге послове у складу са законом, актима 
органа Града и другим прописима. 
 

Члан 11. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ обавља: 

 
- послове од непосредног интереса за 

грађане у областима: образовања, културе, 
здравства, спорта и физичке културе, социјалне 
заштите, дечије заштите, борачко-инвалидске 
заштите, информисања, сарадње са верским 
заједницама, одређивања назива улица и тргова, 
заштите културних добара, удружења грађана, 
савеза и асоцијација и других области 
друштвених делатности,  

- послове учествовања у припреми и 
изради буџета Града и тромесечних 
оперативних планова и припремања 
финансијске документације везане за месечне 
квоте и апропријације, 

- послове везане за избеглице, 
миграције и ромска питања, 

- вођење општег бирачког списка и 
регистра становништва, праћење рада и 
пружање помоћи месним заједницама. 

Одељење за друштвене делатности 
обавља и друге послове у складу са законом, 
актима органа Града и другим прописима. 
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Члан 12. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

обавља: 
 
- послове израде правних аката из 

надлежности Скупштине града, 
Градоначелника, Градског већа и Градске 
управе, а који се односе на област урбанизма и 
комуналних делатности, 

- послове правне проблематике, 
просторног планирања, послове спровођења 
обједињене процедуре и ажурирања регистра 
обједињених процедура на нивоу Града као и 
омогућавање доступности података и сарадње 
са Централним регистром обједињених 
процедура, послове издавања локацијских 
услова, грађевинске и употребне дозволе,  
послове озакоњења објеката, 

-  урбанистичко - грађевинске послове у 
вези праћења и уређења грађевинског земљишта 
и послове из области грађевинарства везане за 
изградњу објеката опште и заједничке 
комуналне потрошње и објеката путне 
привреде, 

- послове из области саобраћаја и 
послове географског информационог система у 
области саобраћаја. 

Одељење за урбанизам обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 
 

Члан 13. 
 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ИМОВИНОМ обавља: 
 

- имовинско-правне послове, 
експропријацију и деекспропријацију, 
утврђивање и престанак права коришћења 
градског грађевинског земљишта, 
успостављање режима својине, давање у закуп 
неизграђеног јавног и осталог грађевинског 
земљишта, 
 - послове евидентирања имовине Града, 
 - послове из области стамбеног и 
пословног простора, комуналне послове, послове 
уписа јавне својине и послове исељења 
бесправно усељених лица. 

Одељење за имовинско – правне 
послове и управљање имовином обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 
 
 

Члан 14. 
 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обавља: 
 - послове пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, послове руралног развоја и 
туризма, послове праћења утрошка средстава од 
накнаде за коришћење минералних сировина и 
сарадње са насељеним местима, 

- послове заштите и унапређивања 
животне средине и послове енергетске 
ефикасности у складу са важећим прописима. 

Одељење за привреду, рурални развој и 
заштиту животне средине обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 
 

Члан 15. 
 
 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 
обавља: 

- послове одржавања комуналног и 
другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност, вршење контроле над 
применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других 
делатности из надлежности Града, остваривање 
надзора у јавном градском, приградском и 
другом локалном саобраћају у складу са 
законом и прописима Града, 

- послове који се односе на ефикасно и 
рационално функционисање возног парка, 
коришћење и одржавање телефонске централе, 
умножавање материјала и одржавање копир 
апарата, послове противпожарне заштите, 
обезбеђења зграда и опреме, одржавања 
хигијене, отклањања свих ситних кварова на 
постојећим електро, водоводним, грејним и 
сличним инсталацијама. 

 Одељење комуналне полиције и 
заједничких послова обавља и друге послове у 
складу са законом, актима органа Града и 
другим прописима. 

 
Члан 16.  

 
ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА обавља: 
 
- послове инспекцијског надзора над 

применом закона и прописа донетих на основу 
закона из области комуналне делатности, 
заштите животне средине, туризма,  путева и 
превоза путника у јавном саобраћају, као и 
послове надзора над реализацијом програма 
предузећа који се баве одржавањем комуналне 
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хигијене јавно прометних површина и јавних 
зелених површина, 

- инспекцијски надзор над 
извршавањем одредаба закона и подзаконских 
аката из области грађевинарства, 

- послове просветног инспекцијског 
надзора над спровођењем закона и других 
прописа у области образовања и васпитања. 

Одељење инспекција обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 

 
Члан 17.  

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ обавља: 
 

- послове израде правних аката из 
надлежности Скупштине града, Градоначелника, 
Градског већа и Градске управе, као и послове 
израде правних аката из области културе, 
основног образовања, примарне здравствене 
заштите, социјалне заштите, спорта и других 
области, 
 - стручне и административне послове из 
области радних односа и израда свих аката из 
области радних односа, 
 - послове управљања људским ресурсима 
и пружања правне помоћи. 

Одељење за људске ресурсе и правне 
послове обавља и друге послове у складу са 
законом, актима органа Града и другим 
прописима. 

Члан 18. 
 

 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 
обавља: 

- стручне и административно-техничке 
послове за Скупштину града, Градоначелника и 
Градско веће и њихова радна тела, послове у 
вези са припремом и одржавањем седница 
Скупштине града и Градског већа, послове 
пријема странака,  представки и предлога 
грађана, послове из области равноправности 
полова, послове уређивања и издавања 
Службеног листа града Зрењанина, послове у 
вези поступка остваривања права на приступ 
информацијама од јавног значаја, 

- послове дактилобироа. 
Служба Скпштине града, 

Градоначелника и Градског већа обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 

 
 
 

Члан 19. 

 СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
обавља: 
  - послове анализе и развоја 
информационог система Градске управе, 
старања о раду рачунарске мреже, оперативних 
система, послове заштите података, послове 
израде и одржавања градске WЕБ презентације, 
спровођење обуке корисника, планирање и 
одржавање комплетне телекомуникационе 
инфраструктуре у Градској управи. 

Служба за информационе и 
комуникационе технологије обавља и друге 
послове у складу са законом, актима органа 
Града и другим прописима. 

 
Члан 20. 

 
 У Градској управи, у оквиру 
организационих јединица образују се 
унутрашње организационе јединице и то: 
Одсеци и Групе.  

Члан 21. 
 

У Градској управи Градоначелник поставља 
највише пет помоћника Градоначелника за 
поједине области од значаја за Град, и то за: 
област инвестиција, финансија, локалног 
друштвено-економског развоја, културе, 
сарадње Градске управе са јавним предузећима 
и установама, као и за друге области од значаја 
за Град које ће се утврдити Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Градској управи. 

Помоћници Градоначелника покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја 
за развој у областима за које су постављени и 
врше друге послове утврђене овом одлуком и 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи. 

За свој рад помоћници Градоначелника 
одговарају Градоначелнику. 
 
III. РУКОВОЂЕЊЕ ГРАДСКОМ УПРАВОМ 
 

Члан 22. 
 

Радом Градске управе руководи начелник 
Градске управе. 

Начелника Градске управе поставља 
Градско веће, на основу јавног огласа, на пет 
година.  
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Члан 23. 
 

Начелник Градске управе усклађује рад 
Градске управе и обезбеђује функционисање 
Градске управе као јединственог органа, 
одговара за законитост рада, решава сукобе 
надлежности између унутрашњих 
организационих јединица, даје мишљења 
Скупштини града, Градоначелнику, Градском 
већу и радним телима Скупштине града о 
нацртима прописа, као и друга правна 
мишљења, издаје појединачна акта о радним 
односима постављених лица и запослених у 
Градској управи, врши дисциплинска и друга 
овлашћења према запосленима у Градској 
управи, решава о изузећу службеног лица у 
Градској управи. 

Члан 24. 
 

Начелник Градске управе има заменика 
који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност.  

Заменик начелника Градске управе 
поставља се на исти начин и под истим 
условима као начелник Градске управе. 

 
Члан 25. 

 
Начелник Градске управе образује 

колегијум руководилаца организационих 
јединица у циљу стварања услова за 
организовање и обезбеђивање законитог и 
ефикасног обављања послова Градске управе. 

Колегијум ради у седницама које сазива 
начелник Градске управе. 

Према потреби, начелник Градске 
управе може позвати и друга постављена лица и 
запослене да присуствују и учествују у раду 
колегијума. 

Члан 26. 
 

Начелник Градске управе за свој рад и 
рад Градске управе одговара Скупштини града, 
Градоначелнику и Градском већу у складу са 
Статутом града и актом о организацији Градске 
управе. 

Члан 27. 
 

Начелник Градске управе не може 
вршити никакву јавну или другу дужност која је 
неспојива са његовим положајем и 
овлашћењима.  

Члан 28. 
 

Радом организационих јединица 
Градске управе руководе: 

- начелник Одељења - радом Одељења,  

- руководилац Службе- радом Службе, 
- шеф Кабинета - радом Кабинета, 
- шеф Одсека - радом Одсека. 
Начелник Одељења може имати 

заменика. 
Група може имати шефа Групе. 

 
Члан 29. 

 
Начелник Одељења и руководилац 

Службе одлучује, доноси и потписује акте из 
надлежности организационе јединице којом 
руководи, организује рад, стара се о распореду и 
извршавању послова, испуњавању радних 
дужности запослених и обавља друге послове 
које утврде Скупштина града, Градоначелник, 
Градско веће и начелник Градске управе. 

Начелник Одељења и руководилац 
Службе одговоран је Градоначелнику и 
начелнику Градске управе за благовремено и 
законито вршење послова у организационој 
јединици којом руководи. 

 
Члан 30. 

 
Начелнике Одељења и руководиоце 

Служби распоређује начелник Градске управе, а 
шефа Кабинета распоређује начелник Градске 
управе на предлог Градоначелника. 

Шефове Одсека и шефове Група 
распоређује начелник Градске управе на 
предлог начелника Одељења. 
 
IV. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 31. 
 

Рад Градске управе доступан је 
јавности, у складу са законом. 

 
Члан 32. 

 
Градска управа обезбеђује јавност рада 

давањем информација средствима јавног 
информисања, извештавањем Градоначелника, 
Скупштине града и Градског већа о свом раду и 
на други начин утврђен законом и другим 
прописима. 

Информације из става 1. овог члана 
може давати начелник Градске управе или лице 
које он овласти. 

Члан 33. 
 

Градска управа не може давати 
информације из члана 32. ове одлуке чија 
садржина представља државну, војну, службену 
или пословну тајну. 
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V. ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА 
ДРУГИМ ОРГАНИМА ГРАДА 

 
Члан 34. 

 
Однос Градске управе према Скупштини 

града заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом града, овом 
одлуком и другим актима. 

Градска управа обавезна је да Скупштину 
града обавештава о обављању послова из свог 
делокруга, да даје обавештења, објашњења и 
податке који су неопходни за рад Скупштине 
града. 

Члан 35. 
 

Однос Градске управе према 
Градоначелнику заснива се на правима и 
дужностима утврђеним законом, Статутом 
града и одлукама Скупштине града. 

Градоначелник, у спровођењу одлука и 
других аката органа Града, може Градској 
управи издавати упутства и смернице за рад.  

 
Члан 36. 

 
Однос Градске управе према Градском 

већу заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом града, одлукама 
Скупштине града и другим актима.  

Градско веће врши надзор над радом 
Градске управе. 

У поступку надзора над радом Градске 
управе, на захтев Градског већа, Градска управа 
подноси извештај о свом раду једном годишње. 

Градско веће може укинути или 
поништити акте Градске управе када у вршењу 
надзора над радом Градске управе, утврди да 
наведени акти нису у складу са законом, 
прописом донетим на основу закона, односно 
одлуком Скупштине града, са налогом да се 
донесе нови акт који ће бити у складу са 
важећим прописима. 

Уколико се не поступи по налогу из 
става 4. овог члана, Градско веће може 
покренути питање одговорности руководиоца и 
запосленог који је непосредно радио на 
доношењу спорног акта. 

 
Члан 37. 

 
У вршењу права надзора над радом 

Градске управе, Скупштина града, 
Градоначелник и Градско веће могу да 
предузму одговарајуће организационе, 
кадровске и друге мере утврђене законом ради 

обезбеђења ефикаснијег извршавања задатака и 
послова Градске управе. 

Начелник Градске управе и 
руководиоци организационих јединица дужни 
су да поступе по мерама из става 1. овог члана. 

 
Члан 38. 

 
Међусобни односи организационих 

јединица Градске управе заснивају се на 
правима и дужностима утврђеним законом, 
Статутом Града, овом одлуком и другим 
прописима. 

Организационе јединице Градске 
управе дужне су да међусобно сарађују када то 
захтева природа послова и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за 
рад и реализацију посла. 
 
VI. ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА 
ГРАЂАНИМА, ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 
ДРУГИМ СТРАНКАМА 
 

Члан 39. 
 

Постављена лица и запослени у 
Градској управи дужни су да грађанима, 
правним лицима и другим субјектима:  

- омогуће несметано, благовремено и 
ефикасно остваривање права, обавеза и правних 
интереса, дају потребне податке, обавештења и 
упутства, 

- пружају одговарајућу правну помоћ, 
- разматрају представке, петиције и 

предлоге у вези са својим радом и поступе по 
њима, као и да предлажу предузимање 
одговарајућих мера и да о томе обавесте 
грађане, 

- омогуће употребу језика националних 
мањина у складу са Статутом града, 

- сарађују са грађанима, правним 
лицима и другим странкама и 

- поштују достојанство личности и 
чувају углед органа Града. 

 
Члан 40. 

 
У поступку пред Градском управом, у 

коме се решава о правима, обавезама и 
интересима грађана и правних лица, примењују 
се прописи о управном поступку. 

 
Члан 41. 

 
Послове Градске управе који се односе 

на остваривање права, обавеза и интереса 
грађана и правних лица могу обављати лица 
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који имају прописану школску спрему, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе и одговарајуће радно искуство, у складу 
са законом и другим прописима. 

 
VII. РАДНИ ОДНОСИ 
 

Члан 42. 
 

Права, обавезе и одговорности 
постављених лица и запослених у Градској 
управи утврђена су Уставом, законом, 
колективним уговорима, актима органа Града и 
другим прописима.  

 
Члан 43. 

 
Постављена лица и запослени у 

Градској управи не могу се у обављању својих 
послова руководити својим политичким 
убеђењима, нити их могу изражавати и 
заступати. 

Члан 44. 
 

Постављена лица и запослени у 
Градској управи обавезни су да послове на 
остваривању и обезбеђивању Уставом и 
законом утврђених права и интереса грађана, 
правних лица и других субјеката, обављају 
одговорно, савесно и ефикасно, у складу са 
Уставом, законом, статутом, овом одлуком и 
правилима струке. 

Појединачни акти, мере и поступци 
Градске управе морају бити засновани на 
закону, статуту и другим прописима.  

Члан 45. 

Лице може бити примљено у радни 
однос у Градској управи ако поред општих 
услова утврђених законом, испуњава и посебне 
услове у погледу стручне спреме и радне 
способности утврђене законом и актом о 
систематизацији радних места. 

Лице се прима у радни однос у 
Градској управи на основу: 

1. акта о постављењу односно 
распоређивању, 

2. коначне одлуке начелника Градске 
управе у поступку по објављеном 
огласу и 
3. споразума о преузимању запосленог 

из другог државног органа. 

 

 

Члан 46. 

О правима и дужностима из радних 
односа постављених лица и запослених 
одлучује начелник Градске управе у складу са 
законом и другим прописима. 

 
Члан 47. 

 
Ради оспособљавања за вршење 

одређених послова кроз практичан рад у 
Градској управи могу се примити приправници 
под условом утврђеним законом и актом о 
систематизацији. 

Приправници се могу примити у 
својству запослених на одређено време и ради 
стручног оспособљавања у својству волонтера. 

Члан 48.  

Пуно радно време у Градској управи 
износи 40 часова недељно. 

Радна недеља траје пет радних дана. 
 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПОСЛОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 49. 
 

Средства за финансирање послова 
Градске управе обезбеђују се из буџета Града и 
буџета Републике Србије за поверене послове, 
као и из осталих прихода остварених допунским 
активностима Градске управе.  

Приходи за финансирање послова 
Градске управе користе се за: 

- покриће расхода за постављена лица и 
запослене у Градској управи, 

- покриће расхода за коришћење услуга 
и роба, 

- отплату камата и пратећих трошкова 
задуживања,  

- социјално осигурање и социјалну 
заштиту,  

- покриће осталих расхода,  
- издатке за нефинансијску имовину и 
- издатке за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине. 
 

Члан 50. 
 

Градска управа може остваривати 
приходе својом делатношћу када то не утиче на 
редовно обављање послова из њеног делокруга. 

Приходи остварени обављањем послова 
из става 1. овог члана уносе се у буџет Града. 
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Члан 51. 
 
Распоред средстава за финансирање 

послова Градске управе врши се на основу 
оперативних месечних и тромесечних планова 
које доноси начелник Градске управе или лице 
које он овласти.  

За законито и наменско коришћење 
средстава из става 1. овог члана одговоран је 
начелник Градске управе и начелник Одељења 
за финансије. 

Захтеве за плаћање и друга акта за 
исплату и коришћење средстава из става 1. овог 
члана, потписује начелник Градске управе или 
лице које он овласти. 

 
IX. АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
 

Члан 52. 
 Градска управа доноси правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке. 
 

Члан 53. 
Акт о организацији Градске управе 

доноси Скупштина града на предлог Градског 
већа.  

Акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Градске управе доноси 
начелник Градске управе уз сагласност 
Градског већа.  

Члан 54. 
 

Акти које доноси Градска управа у 
вршењу послова из надлежности Града 
оверавају се печатом Градске управе.  

Број, изглед, садржину и начин чувања 
и руковања печатом Градске управе утврђује 
начелник Градске управе у складу са законом, 
статутом и другим прописима. 

 
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 

Начелник Градске управе донеће 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији Градске управе у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 56. 

 
Начелник Градске управе извршиће 

распоређивање запослених у Градској управи у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу 
правилника из члана 55. ове одлуке. 

 
Члан 57. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града 
Зрењанина". 

Члан 58. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о Градској управи града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
бр. 28/12, 29/12 - испр, 14/13 - одлука УС, 34/13 
и 25/14). 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-7/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
ЗРЕЊАНИН  
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА              
 Оливер Митровић,с.р. 

 
113 
 На основу члана 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14 – др.закон) и 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина је на седници од  12.07.2016. године,  донела 
 

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

ЗА 2016. ГОДИНУ 
РЕБАЛАНС I 

 
I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
 

Члан 1. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
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 Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2016. годину (у даљем 
тексту: буџет), састоје се од: 
 

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА Износ у динарима 

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 4,520,281,848 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 3,743,361,096 

у чему:   

- буџетска средства 3,627,530,596 

- сопствени и остали приходи 115,830,500 

- донације   

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 776,920,752 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 5,004,989,648 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4,038,546,903 

у чему:   

- текући буџетски расходи 3,902,656,140 

- расходи из сопствених и осталих прихода  135,890,763 

-донације  0 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 966,442,745 

у чему:   

- текући буџетски издаци 926,668,185 

- издаци из сопствених и осталих прихода 39,774,560 

- донације 0 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл.5) -484,707,800 

Издаци за набавку финансијске имовине   

Примања од продаје финансијске имовине                                       1,030,000 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ -483,677,800 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине   

Примања од задуживања 308,882,464 

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из     

претходних година 214,796,336 

Издаци за отплату главнице дуга  40,000,000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу    

спровођења јавних политика 1,000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 483,677,800 

 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2016. годину утврђени су у 
следећим износима:  
 

ОПИС Економска Средства из 

  класификација буџета 
1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ     
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   4,520,281,848 

1. Порески приходи 71 2,676,951,000 

     1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке     

     (осим самодоприноса) 711 1,728,700,000 

     1.2. Самодопринос 711180 48,020,000 

     1.3. Порез на имовину 713 725,260,000 

     1.4. Порез на добра и услуге (осим  накнада      

     које се користе преко буџетског фонда 714 129,961,000 
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ОПИС Економска Средства из 

  класификација буџета 
1 2 3 

     - поједине врсте прихода са одређеном наменом     

     (наменски приходи)     

     1.5. Остали порески приходи 716 45,000,000 

2. Непорески приходи  (осим накнада које се користе     
   преко Буџетског фонда), у чему: 74 726,136,000 

   - поједине врсте прихода са одређеном наменом     

   (наменски приходи)     

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733 298,553,596 
5. Трансфери између буџетских корисника и приходи из 
буџета 78+79 25,803,500 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 776,920,752 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ     
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   5,044,990,648 

1. Текући расходи 4 4,038,546,903 

     1.1. Расходи за запослене 41 1,068,721,451 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,708,127,000 

     1.3. Отплата камата 44 21,080,000 

     1.4. Субвенције 45 175,448,840 

     1.5. Социјална заштита из буџета 47 162,778,390 

     1.6. Остали расходи 48+49 289,730,222 

     - Средства резерви 49 16,000,000 

     -Остали расходи 48 273,730,222 

2. Трансфери 46 612,661,000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 966,442,745 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 1,000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ      
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   309,912,464 

1. Примања по основу отплата кредита и продаје     
   финансијске имовине 92 1,030,000 
2. Задуживање 91 308,882,464 

     2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 308,882,464 

     2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ     
ИМОВИНЕ   40,000,000 

3. Отплата дуга 61 40,000,000 

     3.1. Отплата дуга домаћим креддиторима 611 40,000,000 

     3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

     3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 621   
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ     
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извoр финансирања 13) 3 214,796,336 
      

 
Члан 2. 

 
Члан 2. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
 
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме, програмске 

активности и пројекте: 
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Шифра 
Програма/Програмске 
активности/Пројекта 

Опис 
Укупна вредност 

Програма/Програмске 
активности/Пројекта 

Средства 
из 

сопствених 
извора 

Средства 
из осталих 

извора 
Укупно 

1101 
Програм 1: Локални развој и 
просторно планирање 

309,451,075 0 1,500,000 310,951,075 

1101-0001 
Програмска активност: 
Стратешко, просторно и 
уранистичко планирање 

141,256,900 0 1,500,000 142,756,900 

1101-0002 
Програмска активност: 
Уређивање грађевинског 
земљишта 

42,400,000 0 0 42,400,000 

1101-0003 Пројекат: Уређење пешачке зоне 30,020,000 0 0 30,020,000.00 

1101-0004 
Пројекат: Изградња трафо 
станица 

22,800,000 0 0 22,800,000 

1101-0005 
Пројекат: Реконструкција 
Таковске улице 

72,973,175 0 0 72,973,175 

1101-0006 Пројекат: Аквапарк 1,000 0 0 1,000 

0601 
Програм 2: Комунална 
делатност 

733,003,444 0 600,000 733,603,444 

0601-0001 
Програмска активност: 
Водоснадевање 

75,000,000 0 0 75,000,000 

0601-0002 
Програмска активност: 
Управљање отпадним водама 

4,800,000 0 0 4,800,000 

0601-0004 
Програмска активност: Даљинско 
грејање 

50,000,000 0 0 50,000,000 

0601-0007 
Програмска активност: 
Уређивање , одржавање и 
коришћење пијаца 

102,362,787 0 200,000 102,562,787 

0601-0008 
Програмска активност: Јавна 
хигијена 

43,600,284 0 0 43,600,284 

0601-0009 
Програмска активност: Уређење 
и одржавање зеленила 

25,057,542 0 0 25,057,542 

0601-0010 
Програмска активност: Јавна 
расвета 

126,702,000 0 0 126,702,000 

0601-0011 
Програмска активност: 
Одржавање гробаља и погребне 
услуге 

12,110,481 0 0 12,110,481 

0601-0012 
Програмска активност: 
Одржавање стамбених зграда 

1,000 0 0 1,000 

0601-0014 
Програмска активност: Остале 
комуналне услуге 

91,022,202 0 400,000 91,422,202 

0601-0016 
Пројекат: Замена осветљења у 
улицама Гимназијској, Скерлићевој и 
Светозара Марковића 

3,156,000 0 0 3,156,000 

0601-0017 
Пројекат: Изградња јавне водоводне 
мреже у делу насеља Шумица 

16,526,721 0 0 16,526,721 

0601-0018 
Пројекат: Изградња водоторња и дела 
водоводне мреже насеља Томашевац 

32,568,360 0 0 32,568,360 

0601-0019 
Пројекат: Завршетак изградње 
заједничког водоводног система МЗ 
Михајлово и МЗ Јанков Мост 

7,232,309 0 0 7,232,309 

0601-0020 
Пројекат: Изградња атмосферске 
канализције у улици Пере 
Добриновића 

5,779,527 0 0 5,779,527 

0601-0021 
Пројекат: Изградња санитарне 
канализације ''Клек I фаза'' - 
завршетак изградње 

10,741,200 0 0 10,741,200 
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Шифра 
Програма/Програмске 
активности/Пројекта 

Опис 
Укупна вредност 

Програма/Програмске 
активности/Пројекта 

Средства 
из 

сопствених 
извора 

Средства 
из осталих 

извора 
Укупно 

0601-0022 
Пројекат: Изградња канализације у 
насељеном месту Лазарево 

18,695,786 0 0 18,695,786 

0601-0023 
Пројекат: Изградња канализације у 
насељеном месту Клек 

27,805,271 0 0 27,805,271 

0601-0024 
Пројекат: Изградња канализације у 
насељеном месту Ечка 

34,077,150 0 0 34,077,150 

0601-0025 
Пројекат: Изградња канализације у 
насељеном месту Стајићево 

15,000,000 0 0 15,000,000 

0601-0026 
Пројекат: Изградња канализације у 
насељеном месту Лукићево 

12,000,000 0 0 12,000,000 

0601-0027 
Пројекат: Опремање Црпне станице 
Центар 

2,226,920 0 0 2,226,920 

0601-0028 Пројекат: Мокро поље Меленци 16,537,904 0 0 16,537,904 

1501 
Програм 3: Локални економски 
развој 

7,424,800 0 0 7,424,800 

1501-0003 
Програмска активност:  
Подстицаји за развој 
предузетништва 

1,261,000 0 0 1,261,000 

1501-0006 Пројекат: Регионална сарадња 3,200,000 0 0 3,200,000 

1501-0007 
Пројекат: Развој предузетништва 
путем економског оснаживања 
жена 

1,000 0 0 1,000 

1501-0008 
Пројекат: Образовањем до лакшег 
запошљавања фаза 2 – 
Средњобанатски округ 

61,000 0 0 61,000 

1501-0009 
Пројекат: Суфинансирање процеса 
унапређења енергетске ефикасности 

1,000 0 0 1,000 

1501-0010 
Пројекат: ''Пољопривредни 
инкубатор за младе предузетнике'' 

360,000 0 0 360,000 

1501-0011 Пројекат: ''ИТ решење за запослење'' 2,540,800 0 0 2,540,800 

1502 Програм 4: Развој туризма 115,055,675 0 1,000,000 116,055,675 

1502-0001 
Програмска активност: 
Управљање развојем туризма 

46,845,000 0 1,000,000 47,845,000 

1502-0002 
Програмска активност: 
Туристичка промоција 

5,660,675 0 0 5,660,675 

1502-0003 
Пројекат: Средства за 
финансирање манифестација од 
значаја за град Зрењанин 

62,550,000 0 0 62,550,000 

0101 
Програм 5: Развој 
пољопривреде 

347,302,000 0 0 347,302,000 

0101-0001 
Програмска активност: 
Унапређење услова за 
пољопривредну делатност 

307,001,000 0 0 307,001,000 

0101-0002 
Програмска активност: 
Подстицаји пољопривредној 
производњи 

40,301,000 0 0 40,301,000 

0401 
Програм 6: Заштита животне 
средине 

178,703,400 0 5,802,500 184,505,900 

0401-0001 
Програмска активност: 
Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности 

124,421,000 0 0 124,421,000 
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0401-0004 

Програмска активност: Заштита 
природних вредности и 
унапређење подручја са 
природним својствима 

28,656,000 0 5,802,500 34,458,500 

0401-0005 
Пројекат: Сузбијање зоонозе - 
тртирање комараца 

24,000,000 0 0 24,000,000 

0401-0006 
Пројекат: Сузбијање зоонозе - 
уништавање крпеља 

1,000,000 0 0 1,000,000 

0401-0007 

Пројекат: Рекултивација дивљих 
депонија и пошумљавање у 
насељеним местима Лазарево, Чента 
и Ечка 

626,400 0 0 626,400 

0701 
Програм 7: Путна 
инфраструктура 

473,334,331 0 0 473,334,331 

0701-0001 
Програмска активност: 
Управљање саобраћајном 
инфраструктуром 

92,590,498 0 0 92,590,498 

0701-0002 
Програмска активност: 
Одржавање путава 

182,700,000 0 0 182,700,000 

0701-0003 Пројекат: Обилазница 52,000,000 0 0 14,508,620 

0701-0004 
Пројекат: Изградња тротоара и 
бициклистичких стаза 

52,000,000 0 0 52,000,000 

0701-0005 
Пројекат: Изградња путева и 
улица на територији града 
Зрењанина 

110,196,145 0 0 110,196,145 

0701-0006 
Пројекат: Појачано одржавање 
коловоза у улици Милоша 
Црњанског у Ченти'' 

21,339,068 0 0 21,339,068 

2001 
Програм 8: Предшколско 
васпитање 

275,465,000 60,747,000 17,978,000 354,190,000 

2001-0001 
Програмска активност: 
Функционисање предшколских 
установа 

272,465,000 60,747,000 17,978,000 351,190,000 

2001-0002 Пројекат: Изградња два вртића 3,000,000 0 0 3,000,000 

2002 
Програм 9: Основно 
образовање 

376,400,000 0 12,390,000 388,790,000 

2002-0001 
Програмска активност: 
Функционисање основних школа 

300,000,000 0 0 300,000,000 

2002-0002 
Пројекат: Финансирање трошкова 
превоза и смештаја ученика 
ометених у развоју 

4,000,000 0 0 4,000,000 

2002-0003 
Пројекат: Набавка школских 
торби за ђаке прваке 

1,800,000 0 0 1,800,000 

2002-0004 

Пројекат: Изградња, поправка и 
адаптација објеката основних 
школа на територији града 
Зрењанина  

45,600,000 0 0 45,600,000 

2002-0005 
Пројекат: Изградња 
фискултурних сала 

25,000,000 0 12,390,000 37,390,000 

2003 
Програм 10: Средње 
образовање 

186,835,000 0 0 186,835,000 

2003-0001 
Програмска активност: 
Функционисање средњих школа 

130,000,000 0 0 130,000,000 
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2003-0002 

Пројекат: Суфинансирање 
трошкова превоза ученика 
средњих школа на територији 
града Зрењанина 

20,000,000 0 0 20,000,000 

2003-0003 

Пројекат: Суфинансирање 
трошкова превоза ученика 
средњих школа са посебним 
потребама са територије града 
Зрењанина 

1,500,000 0 0 1,500,000 

2003-0004 
Пројекат: Помоћ најбољим 
студентима и ученицима за 
постигнуте резултате 

9,000,000 0 0 9,000,000 

2003-0005 

Пројекат: Изградња, поправка и 
адаптација објеката средњих 
школа на територији града 
Зрењанина  

20,000,000 0 0 20,000,000 

2003-0006 
Пројекат: ''Регресирање превоза 
студената'' 

1,285,000 0 0 1,285,000 

2003-0007 
Пројекат: ''Подстицај програмима из 
области образовања и науке'' 

5,050,000 0 0 5,050,000 

0901 
Програм 11: Социјална и 
дечија заштита 

172,363,390 0 0 172,363,390 

0901-0001 
Програмска активност: Социјалне 
помоћи 

35,270,195 0 0 35,270,195 

0901-0002 
Програмска активност: 
Прихватилишта, прихватне 
станице и друге врсте смештаја 

19,300,000 0 0 19,300,000 

0901-0003 
Програмска активност: Подршка 
социо - хуманитарним 
организацијама 

12,000,000 0 0 12,000,000 

0901-0005 
Програмска активност: 
Активности Црвеног крста 

3,000,000 0 0 3,000,000 

0901-0006 
Програмска активност: Дечија 
заштита 

60,554,195 0 0 60,554,195 

0901-0007 Пројекат: Помоћ у кући  5,571,000 0 0 5,571,000 

0901-0008 
Пројекат: Клуб за одрасла и стара 
лица 

3,360,000 0 0 3,360,000 

0901-0009 
Пројекат: Финансирање градског 
превоза за одређене категорије 
становништва 

10,000,000 0 0 10,000,000 

0901-0010 Пројекат: Вантелесна оплодња 4,000,000 0 0 4,000,000 

0901-0011 
Пројекат: Активности 
Канцеларије за смањење 
сиромаштва 

5,000,000 0 0 5,000,000 

0901-0012 

Пројекат: Помоћ избеглим, 
интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу 
Споразума о реадмисији на 
територији града Зрењанина 

14,308,000 0 0 14,308,000 

1801 
Програм 12: Примарна 
здравствена заштита 

14,000,000 0 0 14,000,000 

1801-0001 
Програмска активност: 
Функционисање установа 
примарне здравствене заштите 

14,000,000 0 0 14,000,000 

1201 Програм 13: Развој културе 314,609,917 19,666,000 18,955,950 353,231,867 
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1201-0001 
Програмска активност: 
Функционисање локалних 
установа културе 

267,596,311 12,806,000 1,417,544 281,819,855 

1201-0002 
Програмска активност: 
Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

23,613,606 6,860,000 892,683 31,366,289 

1201-0003 Пројекат: ''Пољопривредни музеј'' 0 0 6,653,000 6,653,000 

1201-0004 
Пројекат: ''Рестаурација и 
конверзација најстарије 
позоришне сале'' 

0 0 1,398,160 1,398,160 

1201-0005 

Пројекат: Радови на обнови 
зграде која се налази у делу 
Великобечкеречке штедионице 
Зрењанин 

0 0 7,220,563 7,220,563 

1201-0006 

Пројекат: ''Подстицање 
аматерског културног и 
уметничког стваралаштва - по 
конкурсу'' 

15,600,000 0 0 15,600,000 

1201-0007 
Пројекат Радови на обнови 
споменика из Првог светског рата 
у Ченти, Јарковцу и Фаркаждину 

0 0 1,374,000 1,374,000 

1201-0008 
Пројекат: Обнова ентеријера 
Великобечкеречке штедионице 
Зрењанин 

7,800,000 0 0 7,800,000 

1301 
Програм 14: Развој спорта и 
омладине 

182,415,000 9,700,000 1,100,000 193,215,000 

1301-0001 

Програмска активност: Подршка 
локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

85,000,000 0 0 85,000,000 

1301-0003 
Програмска активност: 
Одржавање спортске 
инфраструктуре 

97,415,000 9,700,000 0 107,115,000 

1301-0004 Пројекат: ''Соларни колектори'' 0 0 1,100,000 1,100,000 

0602 
Програм 15: Локална 
самоуправа 

1,182,962,293 0 26,225,873 1,209,188,166 

0602-0001 
Програмска активност: 
Функционисање локланих 
самоуправа и градских општина 

809,751,723 0 0 809,751,723 

0602-0002 
Програмска активност: Месне 
заједнице 

138,133,420 0 24,945,873 163,079,293 

0602-0003 
Програмска активност: 
Управљање јавним дугом 

61,000,000 0 0 61,000,000 

0602-0004 
Програмска активност: 
Општинско јавно 
правобранилаштво 

12,292,500 0 0 12,292,500 

0602-0005 
Програмска активност: 
Заштитник грађана 

4,705,000 0 0 4,705,000 

0602-0006 
Програмска активност: 
Информисање 

15,600,000 0 0 15,600,000 

0602-0007 
Програмска активност: 
Канцеларија за младе 

1,350,000 0 0 1,350,000 

0602-0008 
Програмска активност: Програми 
националних мањина 

100,000 0 0 100,000 

0602-0009 
Програмска активност: Бесплатна 
правна помоћ 

1,000 0 0 1,000 
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0602-0012 

Пројекат : Средства за учешће у 
финансирању мера активне 
политике запошљавања за 2014. и 
2015. годину путем локалног 
акционог плана 

14,020,000 0 0 14,020,000 

0602-0014 Пројекат: Црпна станица Центар 12,194,298 0 0 12,194,298 

0602-0015 
Пројекат: Реконструкција Хале 
спортова 

54,651,852 0 0 54,651,852 

0602-0016 

Пројекат: "Главни пројекат 
уређења спортског травнатог 
терена са предвиђеним пратећим 
садржајем" 

0 0 1,280,000 1,280,000 

0602-0017 
Пројекат: Постављање 
инсталација грејања у великој 
сали Црвеног крста 

1,000 0 0 1,000 

0602-0018 
Пројекат: ''Извођење радова на 
изградњи и реконструкцији улица 
у граду Зрењанину''  

1,985,500 0 0 1,985,500 

0602-0019 
Пројекат: ''Реконструкција 
објекта у Тиршовој улици''  

1,000,000 0 0 1,000,000 

0602-0020 

Пројекат: ''Израда студије 
изводљивости са идејним 
пројектом са Спортско-
рехабилитациони коњички центар 
у Зрењанину''  

588,000 0 0 588,000 

0602-0021 
Пројекат: "Партиципативно 
буџетирање" 

32,000,000 0 0 32,000,000 

0602-0022 
Пројекат: ''Заједничко управљање 
ризицима од поплава''  

23,000,000 0 0 23,000,000 

0602-0023 

Пројекат: ''Израда идејног 
решења са студијом 
изводљивости за постављање 
плутајућег објекта - понтона за 
путнички брод на каналу Бегеј км 
26+600''  

588,000 0 0 588,000 

  УКУПНО: 4,869,325,325 90,113,000 85,552,323 5,044,990,648 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 

 
 Потребна средства  за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове Одлуке у 
износу од 483.677.800 динара, за финансирање отплате дуга  у износу од  40.000.000 динара и набавку 
финансијске имовине у износу од 1.000 динара обезбедиће се из кредита у износу од 308.882.464 
динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 214.796.336 динара. 
 

Члан 4. 
 

Члан 4. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016., 2017. и 2018. годину исказују се у 
следећем прегледу: 
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Износ у динарима 
    

 О П И С    

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

    
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈП ''ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА'' 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

  1 Уређење пешачке зоне       

    Година почетка финансирања пројекта: 2012       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 250.300.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 14,335,177 0 0 

     - из средстава кредита 15,684,823 0 0 

  2 Изградња трафо станица       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 58.237.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 22,800,000 0 0 

  3 
Замена осветљења у Гимназијској,Скерлићевој 
и Светозара Марковића  

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 4.206.320       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 606,540 0 0 

     - из средстава кредита 2,549,460 0 0 

  4 Реконструкција Таковске улице       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 72.973.175       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 13,700,000 0 0 

     - донације од осталих нивоа власти 27,273,175 0 0 

     - из средстава кредита 32,000,000 0 0 

  5 Обилазница       

    Година почетка финансирања пројекта: 2013       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 144.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 8,301,411 0 0 

     - из средстава кредита 6,207,209 0 0 

  6 Изградња тротоара и бициклистичких стаза       
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Износ у динарима 
    

 О П И С    

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 120.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 11,703,756 0 0 

     - из средстава кредита 40,296,244 0 0 

  7 
Изградња путева и улица на територији Града 
Зрењанина 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2014       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 159.734.875       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 48,605,699 0 0 

     - средстава кредита 61,590,446 0 0 

  8 
Појачано одржавање коловоза у улици 
Милоша Црњанског у Ченти 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 21.339.068       

    Извори финансирања:       

     - из средстава Управе за капитална улагања 19,499,147 0 0 

     - из текућих прихода 1,839,921     

  9 Изградња два вртића (Путниково и Багљаш)       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 3.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 3,000,000 0 0 

  10 Изгрaдња школских фискултурних сала       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта:  78.003.675       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 25,000,000 0 0 

     - из осталих извора 12,390,000 0 0 

  11 Одржавање и зацевљење Багљашког канала       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта:  120.000.000       

    Извори финансирања:       
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Износ у динарима 
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1 2 3 4 5 6 

     - из текућих прихода 44,770,000 0 0 

  12 
Капитално одржавање зграда и грађевинских 
објеката 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта:  43.605.799       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 43,605,799 0 0 

  13 Бушење бунара       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта:  82.700.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 70,200,000 0 0 

  14 Остале инвестиције (пројектна документација)       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 50.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 12,678,000 0 0 

     - из осталих извора 0 0 0 

    Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти 538,636,807 0 0 

512   Машине и опрема       

  1 Остале инвестиције       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 4.025.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 2,925,000 0 0 

     - из средстава кредита 1,100,000 0 0 

    Укупно 512 - Машине и опрема 4,025,000 0 0 

541   Земљиште       

  1 Обилазница       

    Година почетка финансирања пројекта: 2013       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 144.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 1,899,891 0 0 

     - из средстава кредита 6,244,729 0 0 

    Укупно 541 - Земљииште 8,144,620 0 0 
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Износ у динарима 
    

 О П И С    

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

550,806,427 0 0 

    
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ПИЈАЦЕ И 
ПАРКИНЗИ'' 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

  1 Наткривање пијаце у Југ Богдановој       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 30.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 5,400,000 0 0 

     - из средстава кредита 10,448,787 0 0 

  2 Фаст паркинг - Вук Караџић       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 50.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 50,000,000 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП 
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' 

15,848,787 50,000,000 0 

  3 Израда пројекта фаст гараже  Вук Караџић       

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 400.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 400,000 0 

  4 
Опремање затвореног паркинга новом 
опремом и софтвером 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 8.600.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 8,600,000 0 

  5 
Израда пројекта проширења паркинг и 
продајног простора 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2018       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2018       

    Укупна вредност пројекта: 500.000       

    Извори финансирања:       
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Износ у динарима 
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2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 0 500,000 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП 
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' 

15,848,787 109,000,000 500,000 

    
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈП ''ГРАДСКА 
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

  1 
Пројекат санације и адаптације објекта - 
Краља Петра I бр 4 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 500.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 500,000 0 0 

  2 
Израда пројекта санације и адаптације објекта 
- Краља Александра I  Карађођевића број 29 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 500.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 500,000 0 0 

  3 
Извођење радова - Краља Александра I  
Карађођевића број 29 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2018       

    Укупна вредност пројекта: 19.940.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 5,500,000 6,500,000 7,940,000 

  4 
Пројекат санације и адаптације објекта - 
Краља Петра I Карађорђевића бр 43 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 4.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 4,000,000 0 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП 
''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" 

10,500,000 6,500,000 7,940,000 

    
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ЧИСТОЋА 
И ЗЕЛЕНИЛО'' 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

  1 Завршетак изградње рециклажног центра       

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       
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    Укупна вредност пројекта: 55.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 55,000,000 0 

  2 Санирање несанираног дела депоније       

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 16.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 16,000,000 0 

  3 
Изградња ветеринарске станице са 
припадајућом документацијом 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 15.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 0 15,000,000 0 

  4 Пошумљавање простора око депоније       

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 15.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 15,000,000 0 

  5 Изградња касете на депонији       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 8.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 8,000,000 0 0 

  6 
Завршетак изградње и опремање објекта на 
централном гробљу 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 50.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 0 50,000,000 0 

  7 
Израда пројекта и формирање шумског појаса 
на површини од 75ха 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2017       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 35.000.000       

    Извори финансирања:       
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     - из сопствених средстава 0 35,000,000 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП 
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' 

8,000,000 186,000,000 0 

    
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА" 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

  1 Изградња и опремање црпне станица Центар       

    Година почетка финансирања пројекта: 2013       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 89.050.892       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  12,194,298 0 0 

     - из сопствених средстава 2,500,000 0 0 

     - из средстава кредита 2,226,920 0 0 

  2 
Реконструкција водоводне мреже трећа фаза 
центар 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 6.179.285       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 812,560 0 0 

  3 Бушење и опремање бунара       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 19.863.850       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 6,000,000 0 0 

     - из текућих прихода  4,000,000     

  4 Изградња канализационе мреже у Елемиру       

    Година почетка финансирања пројекта: 2007       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 162.335.746       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 15,979,130 16,176,301 0 

  5 Изградња канализационе мреже у Лазареву       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта: 128.500.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  0 28,382,202 25,000,000 

     - из средстава кредита 15,579,822 0 0 
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  6 Изградња канализационе мреже у Клеку       

    Година почетка финансирања пројекта: 2007       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 125.385.983       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  0 28,060,413 0 

     - из средстава кредита 23,171,060 0 0 

  7 Изградња канализационе мреже у Ечки       

    Година почетка финансирања пројекта: 2007       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 131.200.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  0 72,952,122 0 

     - из средстава кредита 28,397,625 0 0 

  8 Изградња канализационе мреже у Меленцима       

    Година почетка финансирања пројекта: 2007       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 209.231.456       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 3,300,000 0 0 

     - из текућих прихода  18,781,587 71,329,745 0 

  

  
9 

Изградња водоторња и дела водоводне мреже 
насеља Томашевац 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 28.781.587       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  13,781,587 0 0 

     - донације од осталих нивоа власти 15,000,000 0 0 

  

  
10 

Завршетак изградње заједничког водоводног 
система МЗ Михајлово и МЗ Јанков мост 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 6.026.924       

    Извори финансирања:       

     - из средстава кредита 3,526,924 0 0 

     - донације од осталих нивоа власти 2,500,000 0 0 

  11 
Изградња атмосферске канализације у улици 
Пере Добриновића у Зрењанину 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       
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    Укупна вредност пројекта: 4.816.272       

    Извори финансирања:       

     - из средстава кредита 963,272 0 0 

     - донације од осталих нивоа власти 3,853,000 0 0 

  

  
12 

Изградња санитарне канализације ''Клек I 
фаза'' (завршетак изградње) 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 8.951.000       

    Извори финансирања:       

     - из средстава кредита 2,500,000 0 0 

     - донације од осталих нивоа власти 6,451,000 0 0 

  13 Изградња канализационе мреже у Стајићеву       

     Година почетка финансирања пројекта: 2015        

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 110.055.157       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  0 97,555,157 0 

     - из средстава кредита 12,500,000 0 0 

  14 Изградња канализационе мреже у Лукићеву       

    Година почетка финансирања пројекта: 2015       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017       

    Укупна вредност пројекта: 108.886.329       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  0 98,886,329 0 

     - из средстава кредита 10,000,000 0 0 

  15 Набавка опреме за дезинфекцију воде       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 2.500.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 2,500,000 0 0 

  16 Набавка возила       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 13.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 13,000,000 0 0 

  17 
Пројекат изградње водоводне мреже у 
Игманској улици 
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    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 400.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 400,000 0 0 

  18 
Израда пројекта водоводне мреже Ружа 
Шулман 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 350.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 350,000 0 0 

  19 
Пројекат реконструкције каналске мреже у 
улици Булевар Вељка Влаховића 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 150.000       

    Извори финансирања:       

   - из сопствених средстава 150,000 0 0 
  

20 Пројекат реконструкције ЦС ''Шумица''       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 200.000       

    Извори финансирања:       

   - из сопствених средстава 200,000 0 0 
  

21 Пројекат реконструкције ЦС ''2.октобар''       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 200.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 200,000 0 0 

  22 
Пројекат реконструкције водовода у насељу 
''Мала Америка'' 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 700.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 700,000 0 0 

  23 Измештање енергетике прве линије бунара       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       
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    Укупна вредност пројекта: 7.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из сопствених средстава 7,000,000 0 0 

  24 
Изградња атмосферске канализације у ул. 
Гробљанској (МЗ Граднулица) у Зрењанину 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 5.516.667       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 5,516,667 0 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ 
ЈКП ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

234,035,452 413,342,269 25,000,000 

463   
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

      

    
Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 

      

  

  
1 

Поправка и адаптација објеката основних 
школа на територији града Зрењанина 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2018       

    Укупна вредност пројекта: 85.600.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 45,600,000 20,000,000 20,000,000 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У 
ОКВИРУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

45,600,000 20,000,000 20,000,000 

    
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ 
СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

      

    
Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 

      

511 1 
Поправка и адаптација објеката средњих 
школа на територији града Зрењанина 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2014       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2018       

    Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 20,000,000 10,000,000 10,000,000 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У 
ОКВИРУ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

20,000,000 10,000,000 10,000,000 

511   
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

      

  1 Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       
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    Укупна вредност пројекта: 53.370.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 53,370,000 0 0 

    Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти 53,370,000 0 0 

512 1 Машине и опрема       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 6.300.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 6,300,000 0 0 

    Укупно 512 - Машине и опрема 6,300,000 0 0 

541 1 Земљиште       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 2.281.314       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 2,281,314 0 0 

    Укупно 515 - Земљиште 2,281,314 0 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

61,951,314 0 0 

511   
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

      

  1 Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 79.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 79,000,000 0 0 

    Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти 79,000,000 0 0 

512 1 Машине и опрема       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 2.000.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 2,000,000 0 0 

    Укупно 512 - Машине и опрема 2,000,000 0 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

81,000,000 0 0 

511   
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗВОЈ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
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  1 Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 22.335.199       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 11,200,000 0 0 

     - из средстава самодоприноса 11,135,199 0 0 

512 1 Машине и опрема       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 4.734.412       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 1,780,000 0 0 

     - из средстава самодоприноса 2,954,412 0 0 

    
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА 
РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

27,069,611 0 0 

511   

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

      

  1 Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 22.500.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 22,500,000 0 0 

    

    

    

    

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

22,500,000 0 0 

    
ПРОЈЕКАТ ''РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ 
СПОРТОВА''  

      

511   Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 54.651.852       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода  буџета града Зрењанина 26,230,000 0 0 

512 1 Машине и опрема       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       
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    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 54.651.852       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета града Зрењанина 5,105,700 0 0 

    
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
''РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ СПОРТОВА''  

31,335,700 0 0 

    
ПРОЈЕКАТ ''ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 
ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА 
У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ'' 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 1.985.500       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 1,985,500 0 0 

    

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  ''ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У ГРАДУ 
ЗРЕЊАНИНУ''  

1,985,500 0 0 

    
ПРОЈЕКАТ ''РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 
У ТИРШОВОЈ УЛИЦИ'' 

      

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 1.000.000       

    Извори финансирања:       

    
 - неутрошена средства донација из ранијих 
година 

1,000,000 0 0 

    
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  
''РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У 
ТИРШОВОЈ УЛИЦИ'' 

1,000,000 0 0 

    

ПРОЈЕКАТ: ''ИЗРАДА СТУДИЈЕ 
ИЗВОДЉИВОСТИ СА ИДЕЈНИМ 
ПРОЈЕКТОМ ЗА СПОРТСКО - 
РЕХАБИЛИТАЦИОНИ КОЊИЧКИ ЦЕНТАР 
У ЗРЕЊАНИНУ'' 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 588.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 588,000 0 0 

    

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  ''ИЗРАДА 
СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ СА ИДЕЈНИМ 
ПРОЈЕКТОМ ЗА СПОРТСКО - 
РЕХАБИЛИТАЦИОНИ КОЊИЧКИ ЦЕНТАР 
У ЗРЕЊАНИНУ'' 

588,000 0 0 
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ПРОЈЕКАТ: ''ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
СА СТУДИЈОМ ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА - 
ПОНТОНА ЗА ПУТНИЧКИ БРОД НА 
КАНАЛУ БЕГЕЈ КМ 26+600'' 

      

511   Зграде и грађевински објекти       

    Година почетка финансирања пројекта: 2016       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

    Укупна вредност пројекта: 588.000       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода 588,000 0 0 

    

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ: ''ИЗРАДА 
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СА СТУДИЈОМ 
ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА - ПОНТОНА ЗА 
ПУТНИЧКИ БРОД НА КАНАЛУ БЕГЕЈ КМ 
26+600'' 

588,000 0 0 

    УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ 1,050,857,477 744,842,269 63,440,000 

 
Члан 5. 

 
Члан 5. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 
ПРИХОДИ 
 

Приходи и примања буџета града Зрењанина за 2016. годину према економској 
класификацији планирају се у следећим износима: 
 

Економска  
класификација 

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС  

711000 Порез на доходак добит и капиталне добитке   

711111 Порез на зараде 1,500,000,000 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареном  приходу, по решењу Пореске управе 

1,000,000 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе  

15,000,000 

711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареном  приходу самоопорезивањем 

65,000,000 

711143 Порез на приходе од непокретности  1,000,000 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 10,000,000 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства , по решењу 
Пореске управе 

100,000 

711147 Порез на земљиште 1,000,000 

711148 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 500,000 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 100,000 
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711181 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 
територији месне заједнице и општине 

42,000,000 

711182 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 
територији града 

20,000 

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 3,000,000 

711184 
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу 

3,000,000 

711191 Порез на остале приходе 125,000,000 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 10,000,000 

  УКУПНО: 711000 1,776,720,000 

712000 Порез на фонд зарада   

712111 
Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и 
фондова обавезног социјалног осигурања  

1,000 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 8,000 

712113 
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских 
права и права индустријске својине 

1,000 

  УКУПНО: 712000 10,000 

713000 Порез на имовину   

713121 Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге 290,000,000 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 280,000,000 

713125 Порез на имовину - на неизграђено земљиште 50,000 

713126 Порез на имовину - осима на неизграђено земљиште 100,000 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 10,000,000 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 
Пореске управе 

120,000,000 

713422 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама 
од вредности, по решењу Пореске управе 

50,000 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним 
возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе 

25,000,000 

713424 
Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по 
решењу Пореске управе 

10,000 

713611 Порез на акције на име и уделе 50,000 

  УКУПНО: 713000 725,260,000 

714000 Порез на добра и услуге   

714421 
Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским објектима 

500,000 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 2,000,000 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина 

50,000,000 

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 10,000 

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта  10,000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 1,000 

714548 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 20,000 

714549 
Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног 
отпада 

400,000 

714552 Боравишна такса 3,000,000 

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 74,000,000 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 20,000 

  УКУПНО: 714000 129,961,000 
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716000 Други порези    

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном  простору  45,000,000 

  УКУПНО: 716000 45,000,000 

733000 Трансфери од других нивоа власти   

733146 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у 
корист нивоа градова 

18,756,522 

733148 Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа градова 202,787,952 

733242 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводине у 
корист нивоа градова 

75,135,122 

  УКУПНО: 733000 296,679,596 

741000 Приходи од имовине    

741141 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог 
рачуна трезора укључена у депозит банака 

20,000,000 

741516 
Накнада за коришћење минералних сировина када се  
експлоатација врши на територији аутономне покрајине 

27,000,000 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у државној својини 

128,000,000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1,500,000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности 

17,000,000 

741532 
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима 

50,000,000 

741533 
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге облике привременог коришћења 

1,000,000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 15,000,000 

741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 
материјалном 

2,500,000 

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 30,000,000 

  УКУПНО: 741000 292,000,000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга   

742126 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у 
корист Републике 

1,000,000 

742142 
Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности 
у државној својини које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета 

150,000,000 

742143 
Приходи од закупнине за грађевинско  земљиште у корист нивоа 
градова 

400,000 

742144 
Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист 
нивоа градова 

2,000,000 

742241 Градске административне таксе 1,000,000 

742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 50,000,000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 40,000,000 

742341 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 
градова  

11,000,000 

  УКУПНО: 742000 255,400,000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   
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743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 

15,000,000 

743341 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

1,500,000 

743342 
Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у 
корист нивоа градова 

3,000,000 

743942 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет 
принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне 
наплате, који је правна последица принудне наплате изворних 
прихода локалне самоуправе 

2,000,000 

  УКУПНО: 743000 21,500,000 

745000 Мешовити и неодређени приходи   

745141 Остали приходи у корист нивоа градова  70,000,000 

  УКУПНО: 745000 70,000,000 

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних 
година 

  

772113 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних 
година 

15,000,000 

  УКУПНО: 772000 15,000,000 

811000 Примања од продаје непокретности   

811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 10,000,000 

  УКУПНО: 811000 10,000,000 

812000 Примања од продаје покретне имовине   

812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 220,000 

  УКУПНО: 812000 220,000 

841000 Примања од продаје земљишта   

841141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 763,183,752 

  УКУПНО: 841000 763,183,752 

911000 Примања од задуживања од пословних банака у земљи   

911441 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 
нивоа градова 

308,882,464 

  УКУПНО: 911000 308,882,464 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине   

921641 
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист нивоа градова 

30,000 

921941 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 
нивоа градова 

1,000,000 

  УКУПНО: 921000 1,030,000 

  
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ВИШКА 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ  ГОДИНА  

4,710,846,812 

321311  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  158,478,513 

  
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕРАСПОРЕЂЕНИМ 
ВИШКОМ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ  ГОДИНА 

4,869,325,325 

  СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 90,113,000 

  ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 29,234,500 
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 Нераспоређени вишак прихода и примања  буџетских 
корисника из ранијих година   

56,317,823 

  
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА УКУПНИМ 
НЕРАСПОРЕЂЕНИМ ВИШКОМ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
ИЗ РАНИЈИХ  ГОДИНА 

5,044,990,648 

 
Приходи и примања буџета града Зрењанина за 2016. годину према економској 

класификацији и изворима финансирања: 
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и
к
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и
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Опис 
Средства из  

буџета 

Средства из  
сопствених  

извора 

Средства из  
осталих  
прихода 

Укупно 

711111 Порез на зараде 1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном  
приходу, по решењу Пореске управе 

1,000,000 0 0 1,000,000 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе  

15,000,000 0 0 15,000,000 

711123 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе  

65,000,000 0 0 65,000,000 

711143 Порез на приходе од непокретности  1,000,000 0 0 1,000,000 

711145 
Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари 

10,000,000 0 0 10,000,000 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства , по решењу Пореске управе 

100,000 0 0 100,000 

711147 Порез на земљиште 1,000,000 0 0 1,000,000 

711148 
Порез на приходе од непокретности по 
решењу Пореске управе 

500,000 0 0 500,000 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 100,000 0 0 100,000 

711181 
Самодопринос према зарадама запослених и 
по основу пензија на територији месне 
заједнице и општине 

42,000,000 0 0 42,000,000 

711182 
Самодопринос према зарадама запослених и 
по основу пензија на територији града 

20,000 0 0 20,000 

711183 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства 

3,000,000 0 0 3,000,000 

711184 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу 

3,000,000 0 0 3,000,000 

711191 Порез на остале приходе 125,000,000 0 0 125,000,000 

711193 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 

10,000,000 0 0 10,000,000 

УКУПНО 711000 - Порез на доходак добит и 
капиталне добитке 

1,776,720,000 0 0 1,776,720,000 

712111 
Порез на фонд зарада запослених који се 
финансирају из буџета и фондова обавезног 
социјалног осигурања  

1,000 0 0 1,000 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 8,000 0 0 8,000 
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712113 
Порез на фонд зарада лица која остварују 
приходе од ауторских права и права 
индустријске својине 

1,000 0 0 1,000 

УКУПНО 712000 - Порез на фонд зарада 10,000 0 0 10,000 

713121 
Порез на имовину обвезника који не води 
пословне књиге 

290,000,000 0 0 290,000,000 

713122 
Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 

280,000,000 0 0 280,000,000 

713125 Порез на имовину - на неизграђено земљиште 50,000 0 0 50,000 

713126 
Порез на имовину - осим на неизграђено 
земљиште 

100,000 0 0 100,000 

713311 
Порез на наслеђе и поклон, по решењу 
Пореске управе 

10,000,000 0 0 10,000,000 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 

120,000,000 0 0 120,000,000 

713422 
Порез на пренос апсолутних права на 
акцијама и другим хартијама од вредности, по 
решењу Пореске управе 

50,000 0 0 50,000 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на 
половним моторним возилима и пловним 
објектима, по решењу Пореске управе 

25,000,000 0 0 25,000,000 

713424 
Порез на пренос апсолутних права на осталим 
објектима, по решењу Пореске управе 

10,000 0 0 10,000 

713611 Порез на акције на име и уделе 50,000 0 0 50,000 

УКУПНО 713000 - Порез на имовину 725,260,000 0 0 725,260,000 

714421 
Комунална такса за држање музичких уређаја 
и приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима 

500,000 0 0 500,000 

714431 
Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 

2,000,000 0 0 2,000,000 

714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

50,000,000 0 0 50,000,000 

714514 
Годишња накнада за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила 

10,000 0 0 10,000 

714543 
Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта  

10,000 0 0 10,000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 1,000 0 0 1,000 

714548 
Накнада за супстанце које оштрћују озонски 
омотач 

20,000 0 0 20,000 

714549 
Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада 

400,000 0 0 400,000 

714552 Боравишна такса 3,000,000 0 0 3,000,000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

74,000,000 0 0 74,000,000 

714572 
Комунална такса за држање средстава за игру 
("забавне игре") 

20,000 0 0 20,000 
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УКУПНО 714000 - Порез на добра и услуге 129,961,000 0 0 129,961,000 

716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном  простору  

45,000,000 0 0 45,000,000 

УКУПНО 716000 - Други порези  45,000,000 0 0 45,000,000 

733146 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
у корист нивоа градова 

18,756,522 0 1,874,000 20,630,522 

733148 
Ненаменски трансфети од АП Војводине у 
корист нивоа градова 

202,787,952 0 0 202,787,952 

733242 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу од АП Војводине у корист нивоа 
градова 

75,135,122 0 0 75,135,122 

УКУПНО 733000 - Трансфери од других нивоа 
власти 

296,679,596 0 1,874,000 298,553,596 

741141 
Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака 

20,000,000 0 640,000 20,640,000 

741516 
Накнада за коришћење минералних сировина 
на територији града Зрењанина 

27,000,000 0 0 27,000,000 

741522 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 

128,000,000 0 0 128,000,000 

741526 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 

1,500,000 0 0 1,500,000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 

17,000,000 0 0 17,000,000 

741532 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 

50,000,000 0 0 50,000,000 

741533 
Комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове, постављање шатора 
или друге облике привременог коришћења 

1,000,000 0 0 1,000,000 

741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

15,000,000 0 0 15,000,000 

741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалном 

2,500,000 0 0 2,500,000 

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 30,000,000 0 0 30,000,000 

УКУПНО 741000 - Приходи од имовине  292,000,000 0 640,000 292,640,000 

742126 
Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист 
Републике 

1,000,000 0 0 1,000,000 

742141 
Приходи од продаје добара или услуга од 
стране тржишних организација у корист 
нивоа градова 

0 10,660,000 0 10,660,000 
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742142 

Приходи од давање у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и индиректни 
корисници њиховог буџета 

150,000,000 4,589,000 0 154,589,000 

742143 
Приходи од закупнине за грађевинско  
земљиште у корист нивоа градова 

400,000 0 0 400,000 

742144 
Накнада за конверзију права коришћења у 
право својине у корист нивоа градова 

2,000,000 0 0 2,000,000 

742146 
Приходи остарени по осноу пружања услуга 
боравка деце у предшколским установама у 
корист нивоа градова 

  60,097,000   60,097,000 

742241 Градске административне таксе 1,000,000 0 0 1,000,000 

742242 Такса за озакоњење објеката 50,000,000 0 0 50,000,000 

742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

40,000,000 0 0 40,000,000 

742341 
Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације градова  

11,000,000 10,600,000 0 21,600,000 

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 450,000 0 450,000 

УКУПНО 742000 - Приходи од продаје добара и 
услуга 

255,400,000 86,396,000 0 341,796,000 

743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

15,000,000 0 0 15,000,000 

743341 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом Скупштине града, као и 
одузета имовинска корист у том поступку 

1,500,000 0 0 1,500,000 

743342 
Приходи од мандатних казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа градова 

3,000,000 0 0 3,000,000 

743942 

Приходи од увећања целокупног пореског 
дуга који је предмет принудне наплате за 5% 
на дан почетка поступка принудне наплате, 
који је правна последица принудне наплате 
изворних прихода локалне самоуправе 

2,000,000 0 0 2,000,000 

УКУПНО 743000 - Новчане казне и одузета 
имовинска корист 

21,500,000 0 0 21,500,000 

745141 Остали приходи у корист нивоа градова  70,000,000 200,000 0 70,200,000 

УКУПНО 745000 - Мешовити и неодређени приходи 70,000,000 200,000 0 70,200,000 

772113 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходних година 

15,000,000 0 917,000 15,917,000 

УКУПНО 772000 - Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходних година 

15,000,000 0 917,000 15,917,000 

781111 
Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу  

0   240,000 240,000 

УКУПНО 781000 - Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу 

0 0 240,000 240,000 

791111 Приходи из буџета 0 0 25,563,500 25,563,500 

УКУПНО 791000 - Приходи из буџета 0 0 25,563,500 25,563,500 
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811141 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа градова 

10,000,000 0 0 10,000,000 

УКУПНО 811000 - Примања од продаје 
непокретности 

10,000,000 0 0 10,000,000 

812141 
Примања од продаје покретних ствари у 
корист нивоа градова 

220,000 0 0 220,000 

УКУПНО 812000 - Примања од продаје покретне 
имовине 

220,000 0 0 220,000 

822141 
Примања од продаје залиха производње у 
корист нивоа градова 

0 3,217,000 0 3,217,000 

УКУПНО 822000 - Примања  од продаје залиха 
производње 

0 3,217,000 0 3,217,000 

823141 
Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа градова 

0 300,000 0 300,000 

УКУПНО 823000 - Примања од продаје робе за даљу 
продају 

0 300,000 0 300,000 

841141 
Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа градова 

763,183,752 0 0 763,183,752 

УКУПНО 841000 - Примања од продаје земљишта 763,183,752 0 0 763,183,752 

911441 
Примања од задуживања од пословних банака 
у земљи у корист нивоа градова 

308,882,464 0 0 308,882,464 

УКУПНО 911000 - Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 

308,882,464 0 0 308,882,464 

921641 
Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа 
градова 

30,000 0 0 30,000 

921941 
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова 

1,000,000 0 0 1,000,000 

УКУПНО 921000 - Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 

1,030,000 0 0 1,030,000 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ 
СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

4,710,846,812 90,113,000 29,234,500 4,830,194,312 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 

158,478,513 0 56,317,823 214,796,336 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  БУЏЕТА 4,869,325,325 90,113,000 85,552,323 5,044,990,648 
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400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,902,656,140 81,264,000 54,626,763 4,038,546,903 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,053,129,320 9,542,000 6,050,131 1,068,721,451 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

824,748,600 2,100,000 1,536,000 828,384,600 

412 
Социјални доприноси на терет  
послодавца 

147,665,211 596,000 339,000 148,600,211 

413 Накнаде у натури 3,247,000 371,000 0 3,618,000 

414 Социјална давања запосленима 23,555,511 680,000 4,174,131 28,409,642 

415 Накнаде трошкова за запослене 34,645,000 5,765,000 1,000 40,411,000 

416 
Награде запосленима и остали  
посебни расходи 

19,267,998 30,000 0 19,297,998 

420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА 

1,591,286,368 69,794,000 47,046,632 1,708,127,000 

421 Стални трошкови 261,692,981 6,771,000 13,703,648 282,167,629 

422 Трошкови путовања 26,281,272 2,532,000 407,833 29,221,105 

423 Услуге по уговору 363,386,216 8,215,000 3,256,423 374,857,639 

424 Специјализоване услуге 325,766,359 7,724,000 1,829,000 335,319,359 

425 Текуће поправке и одржавање 558,094,472 7,770,000 21,686,707 587,551,179 

426 Материјал 56,065,068 36,782,000 6,163,021 99,010,089 

440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

21,080,000 0 0 21,080,000 

441 Отплата домаћих камата 20,030,000 0 0 20,030,000 

444 Пратећи трошкови задуживања 1,050,000 0 0 1,050,000 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 175,448,840 0 0 175,448,840 

451 
Субвенције јавним 
нефинансијским  
предузећима и организацијама 

175,448,840 0 0 175,448,840 

460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И  
ТРАНСФЕРИ 

612,641,000 20,000 0 612,661,000 

463 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

517,320,000 0 0 517,320,000 

454 
Субвенције приватним 
предузећима 

8,301,000 0 0 8,301,000 

465 Остале текуће дотације по закону 87,020,000 20,000 0 87,040,000 

470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

162,778,390 0 0 162,778,390 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из  
буџета 

162,778,390 0 0 162,778,390 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 270,292,222 1,908,000 1,530,000 273,730,222 

481 
Дотације невладиним 
организацијама 

171,958,000 0 1,330,000 173,288,000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 39,250,000 1,791,000 200,000 41,241,000 

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу  
судова 

59,054,222 117,000 0 59,171,222 
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485 
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа 

30,000 0 0 30,000 

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 16,000,000 0 0 16,000,000 

499 Стална резерва 1,000,000 0 0 1,000,000 

499 Текућа резерва 15,000,000 0 0 15,000,000 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

926,668,185 8,849,000 30,925,560 966,442,745 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 912,742,251 7,149,000 27,159,560 947,050,811 

511 Зграде и грађевинаки објекти 879,264,525 1,600,000 24,471,160 905,335,685 

512 Машине и опрема 30,427,726 5,429,000 2,288,400 38,145,126 

514 Култивисана имовина 0 0 400,000 400,000 

515 Нематеријална имовина 3,050,000 120,000 0 3,170,000 

520000 ЗАЛИХЕ 3,500,000 1,700,000 86,000 5,286,000 

522 Залихе материјала 500,000 900,000 86,000 1,486,000 

523 Залихе робе за даљу продају 3,000,000 800,000 0 3,800,000 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 10,425,934 0 3,680,000 14,105,934 

541 Земљиште 10,425,934 0 3,680,000 14,105,934 

600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

40,001,000 0 0 40,001,000 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 40,000,000 0 0 40,000,000 

611 
Отплата главнице домаћим  
кредиторима 

40,000,000 0 0 40,000,000 

620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ 

1,000 0 0 1,000 

621 
Набавка домаће финансијске  
имовине 

1,000 0 0 1,000 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

4,869,325,325 90,113,000 85,552,323 5,044,990,648 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 6. 
 

Члан 6. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
 
 Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 
5.044.990.648 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 
врстама издатака, и то: 
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О П И С 
Средства 
из буџета 

Средства 
из 

сопствених 
извора  

Средства 
из осталих 

извора 
Укупно 

1             СКУПШТИНА ГРАДА             

    

0602 

        ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    0602-
0001 

        

ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  

  110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

          411 1 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

2,600,000 0 0 2,600,000 

          412 2 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

465,400 0 0 465,400 

          414 3 Социјална давања запосленима 200,000 0 0 200,000 

          415 4 
Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

50,000 0 0 50,000 

          416 5 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

2,500,000 0 0 2,500,000 

          421 6 Стални трошкови 400,000 0 0 400,000 

          422 7 Трошкови путовања 300,000 0 0 300,000 

          423 8 Услуге по уговору 10,500,000 0 0 10,500,000 

          423 9 
Услуге по уговору - накнада за 
одборнике 

33,000,000 0 0 33,000,000 

          424 10 Специјализоване услуге  50,000 0 0 50,000 

          425 11 Текуће поправке и одржавање 50,000 0 0 50,000 

          426 12 Материјал  1,150,000 0 0 1,150,000 

          465 13 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,500,000 0 0 1,500,000 

          481 14 
Дотације невладиним 
организацијама - финансирање  
политичких странака 

3,021,000 0 0 3,021,000 

          482 15 Порези, обавезне таксе и казне 20,000 0 0 20,000 

          511 16 Зграде и грађевински објекти 1,000 0 0 1,000 

          512 17 Машине и опрема 190,000 0 0 190,000 

    
  

    621 18 
Набавка домаће финансијске 
имовине 

1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 55,957,566 0 0 55,957,566 
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из осталих 

извора 
Укупно 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

40,834 0 0 40,834 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

55,998,400 0 0 55,998,400 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
110 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

      01       Приходи из буџета 55,957,566 0 0 55,957,566 

    

  
15       

Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

40,834 0 0 40,834 

    

  

  110     

Укупно за фунционалну 
класификацију 110  Извршни 
и законодавни органи, 
финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

55,998,400 0 0 55,998,400 

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  
  160     

Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

        

    
  

    416 18/1 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

2,300,000 0 0 2,300,000 

          423 19 Услуге по уговору 4,000,000 0 0 4,000,000 

          426 20 Материјал  560,000 0 0 560,000 

    
  

    465 20/1 
Остале текуће дотације по 
закону 

120,000     120,000 

    
  

    481 21 
Дотације  невладиним 
организацијама 

2,100,000 0 0 2,100,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 9,080,000 0 0 9,080,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

9,080,000 0 0 9,080,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

        

      01       Приходи из буџета 9,080,000 0 0 9,080,000 

    

  

  160     

Укупно за фунционалну 
класификацију 160  Опште 
јавне услуге некласификоване 
на другом месту 

9,080,000 0 0 9,080,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
Програм 15: 

        

              01 Приходи из буџета 65,037,566 0 0 65,037,566 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

40,834 0 0 40,834 
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    0602         Свега за Програм 15: 65,078,400 0 0 65,078,400 

    
  

        
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 
СКУПШТИНА ГРАДА  

65,078,400 0 0 65,078,400 

2             ГРАДОНАЧЕЛНИК         

    
0602 

        ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    0602-
0001 

        

ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  

  110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

    
  

    411 22 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

8,500,000 0 0 8,500,000 

    
  

    412 23 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,521,500 0 0 1,521,500 

          414 24 Социјална давања запосленима 10,000 0 0 10,000 

    
  

    415 25 
Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

100,000 0 0 100,000 

    
  

    416 25/1 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

550,000 0 0 550,000 

          421 26 Стални трошкови 1,000,000 0 0 1,000,000 

          422 27 Трошкови путовања 300,000 0 0 300,000 

          423 28 Услуге по уговору 40,000,000 0 0 40,000,000 

          424 29 Специјализоване услуге 50,000 0 0 50,000 

          425 30 Текуће поправке и одржавање 50,000 0 0 50,000 

          426 31 Материјал 400,000 0 0 400,000 

    
  

    465 32 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,100,000 0 0 1,100,000 

          482 33 Порези,  обавезне таксе и казне 4,500,000 0 0 4,500,000 

          511 34 Зграде и грађевински објекти 1,000 0 0 1,000 

          512 35 Машине и опрема 50,000 0 0 50,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 58,132,500 0 0 58,132,500 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

58,132,500 0 0 58,132,500 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
110 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

      01       Приходи из буџета 58,132,500 0 0 58,132,500 

    

  

  110     

Укупно за фунционалну 
класификацију 110  Извршни 
и законодавни органи, 
финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

58,132,500 0 0 58,132,500 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА: 
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              01 Приходи из буџета 58,132,500 0 0 58,132,500 

    
0602 

        
Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: 

58,132,500 0 0 58,132,500 

    
  

        
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

58,132,500 0 0 58,132,500 

3             ГРАДСКО ВЕЋЕ         

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  

  110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

    
  

    411 36 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

2,000,000 0 0 2,000,000 

    
  

    412 37 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

358,000 0 0 358,000 

          414 38 Социјална давања запосленима 50,000 0 0 50,000 

    

  
    415 39 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

50,000 0 0 50,000 

    
  

    416 40 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

100,000 0 0 100,000 

          421 41 Стални трошкови 100,000 0 0 100,000 

          422 42 Трошкови путовања 250,000 0 0 250,000 

          423 43 Услуге по уговору 15,000,000 0 0 15,000,000 

          424 44 Специјализоване услуге 50,000 0 0 50,000 

          425 45 Текуће поправке и одржавање 50,000 0 0 50,000 

          426 46 Материјал 650,000 0 0 650,000 

    
  

    465 47 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,630,000 0 0 1,630,000 

          482 48 Порези,  обавезне таксе и казне 50,000 0 0 50,000 

          512 49 Машине и опрема 50,000 0 0 50,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 20,388,000 0 0 20,388,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

20,388,000 0 0 20,388,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
110 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

      01       Приходи из буџета 20,388,000 0 0 20,388,000 

    

  

  110     

Укупно за функционалну 
класификацију  110  Извршни 
и законодавни органи, 
финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

20,388,000 0 0 20,388,000 
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Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА: 

        

              01 Приходи из буџета 20,388,000 0 0 20,388,000 

    
0602 

        
Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: 

20,388,000 0 0 20,388,000 

    
  

        
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

20,388,000 0 0 20,388,000 

4             ГРАДСКА УПРАВА         

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

        130     Опште услуге         

    
  

    411 50 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

241,890,760 0 0 241,890,760 

    
  

    412 51 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

43,316,321 0 0 43,316,321 

          413 52 Накнаде у натури 300,000 0 0 300,000 

          414 53 Социјална давања запосленима  9,000,000 0 0 9,000,000 

    

  
    415 54 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

11,300,000 0 0 11,300,000 

    
  

    416 55 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

730,000 0 0 730,000 

          421 56 Стални трошкови 32,000,000 0 0 32,000,000 

          422 57 Трошкови путовања 1,500,000 0 0 1,500,000 

          423 58 Услуге по уговору 32,000,000 0 0 32,000,000 

          424 59 Специјализоване услуге 2,700,000 0 0 2,700,000 

          425 60 Текуће поправке и одржавање 10,540,000 0 0 10,540,000 

          426 61 Материјал 15,000,000 0 0 15,000,000 

    
  

    465 62 
Остале текуће дотације по 
закону 

30,900,000 0 0 30,900,000 

          482 63 Порези,обавезне таксе и казне 6,000,000 0 0 6,000,000 

    
  

    483 64 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

34,500,000 0 0 34,500,000 

    

  
    485 64/1 

Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 

30,000 0 0 30,000 

          499 65 Стална резерва 1,000,000 0 0 1,000,000 

          499 66 Текућа резерва 15,000,000 0 0 15,000,000 

          511 67 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 0 1,000,000 

          512 68 Машине и опрема             4,000,000 0 0 4,000,000 

          515 69 Нематеријална имовина  2,000,000 0 0 2,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001:   

      

              01 Приходи из буџета 494,707,081 0 0 494,707,081 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

494,707,081 0 0 494,707,081 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
130 Опште услуге 
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      01       Приходи из буџета 494,707,081 0 0 494,707,081 

    

  
  130     

Укупно за функционалну 
класификацију 130  Опште 
услуге 

494,707,081 0 0 494,707,081 

    
  

        
ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ 
ДУГА 

        

    
0602-
0003 

        
ПА - Управљање јавним дугом 

        

        170     Трансакције јавног дуга         

          441 70 Отплата домаћих камата 20,000,000 0 0 20,000,000 

          444 71 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

    611 72 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима  

40,000,000 0 0 40,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0003: 

        

              01 Приходи из буџета 61,000,000 0 0 61,000,000 

    
0602-
0003 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0003: 

61,000,000 0 0 61,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
170 Трансакције јавног дуга 

        

      01       Приходи из буџета 61,000,000 0 0 61,000,000 

    

  

  170     

Укупно за функционалну 
класификацију 170  
Трансакције везане за јавни 
дуг   

61,000,000 0 0 61,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
Програм 15: 

        

              01 Приходи из буџета 555,707,081 0 0 555,707,081 

    0602         Свега за Програм 15: 555,707,081 0 0 555,707,081 

    
0901 

        
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА 
И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

        

    
0901-
0001 

        ПА - Социјалне помоћи         

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

    
  

    472 73 
Средства за функционисање 
народне кухиње 

17,000,000 0 0 17,000,000 

    
  

    472 73/1 
Средства за функционисање 
народне кухиње 

2,554,195 0 0 2,554,195 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 17,000,000 0 0 17,000,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

2,554,195 0 0 2,554,195 

    
0901-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0001 

19,554,195 0 0 19,554,195 

    
  

        
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

        

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 
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    463 74 

Средства за редован рад  Центра 
за социјални рад града 
Зрењанина 

10,000,000 0 0 10,000,000 

    

  

    472 75 

Средства за једнократне новчане 
помоћи и трошкове сахране 
социјално угроженим лицима,  
трошкове опремања за смештај 
корисника у установе и друго 

3,000,000 0 0 3,000,000 

    

  
    472 76 

Средства за набавку огрева 
социјално угроженим лицима 

2,000,000 0 0 2,000,000 

    

  

    472 77 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - помоћ породицама 
погинулих бораца и умрлих 
војника 

715,000 0 0 715,000 

    

  
    472 78 

Средства за финансирање 
добровољног друштвеног рада - 
корисни рад 

1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 15,716,000 0 0 15,716,000 

    
0901-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0001 

15,716,000 0 0 15,716,000 

    0901-
0002 

        
ПА - Прихватилишта, 
прихватне станице и друге 
врсте смештаја 

        

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

          472 79 Сигурна кућа 7,500,000 0 0 7,500,000 

    

  

    472 80 

Дневни боравак за децу и младе 
са телесним инвалидитетом 
односно  интелектуалним 
тешкоћама - Алтернатива 

5,100,000 0 0 5,100,000 

    

  

    472 81 

Прихватилиште за одрасла и 
стара лица у кризним 
ситуацијама, бескућнике и 
просјаке 

5,500,000 0 0 5,500,000 

    
  

    472 82 
Средства за финансирање 
смештаја у прихватилиштима 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    

  
    472 83 

Средства за финансирање 
становања уз подршку младима 
који се осамостаљују 

200,000 0 0 200,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0002 

        

              01 Приходи из буџета 19,300,000 0 0 19,300,000 

    
0901-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0002 

19,300,000 0 0 19,300,000 

    
  

        
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 

35,016,000 0 0 35,016,000 

    

0901-
0012 

        

Пројекат: Помоћ избеглим, 
интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу 
Споразума о реадмисији на 
територији града Зрењанина 
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    472 84 

Набавка грађевинског 
материјала - средства 
Комесаријата за избеглице РС и 
обавеза по основу Уговора из 
2014. године 

1,000 0 0 1,000 

    

  
    472 84/1 

Помоћ избеглим и интерно 
расељеним лицима на 
територији града Зрењанина 

110,000 0 0 110,000 

    

  

    472 85 

Помоћ за покретање, развој и 
унапређење доходовних 
активности -  средства 
Комесаријата за избеглице РС и 
обавеза по основу Уговора из 
2013. и 2014. године 

1,000 0 0 1,000 

    

  

    472 86 

Помоћ за покретање, развој и 
унапређење доходовних 
активности -  средства по 
уговору из 2014 

1,992,000 0 0 1,992,000 

    

  
    472 87 

Набавка грађевинског 
материјала - обавеза по основу 
Уговора из 2014. године 

144,000 0 0 144,000 

    

  

    472 88 

Куповина сеоских кућа са 
окућницом и додатна помоћ 
намењена за грађевински 
материјал за поправку или 
адаптацију предметне сеоске 
куће са окућницом за интерно 
расељена лица - средства 
Комесаријата за избеглице и 
миграције РС и обавеза по 
основу Уговора из 2015. године 

1,260,000 0 0 1,260,000 

    

  

    472 89 

Помоћ за набавку пакета 
грађевинског материјала 
намењених решавању стамбених 
потреба избеглица које имају 
пребивалиште/боравиште на 
територији града Зрењанина - 
обавеза по Уговору из 2015. 
године 

10,800,000 0 0 10,800,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901-0012   

      

              01 Приходи из буџета 667,000 0 0 667,000 

    
  

        
15 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

13,641,000 0 0 13,641,000 

    
0901-
0012 

        Свега за проjекат 0901-0012 14,308,000 0 0 14,308,000 

    0901-
0011 

        
Пројекат: Активности 
Канцеларије за смањење 
сиромаштва 

        

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

    
  

    472 90 
Једнократне помоћи - 
Друштвено користан рад 

5,000,000 0 0 5,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0011 
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              01 Приходи из буџета 5,000,000 0 0 5,000,000 

    
0901-
0011 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0011 

5,000,000 0 0 5,000,000 

    0901-
0003 

        
ПА - Подршка социо - 
хуманитарним 
организацијама 

        

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

    
  

    481 91 
Дотације невладиним 
организацијама - по конкурсу 

12,000,000 0 0 12,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0003 

        

              01 Приходи из буџета 12,000,000 0 0 12,000,000 

    
0901-
0003 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0003 

12,000,000 0 0 12,000,000 

    
0901-
0005 

        
ПА - Активности Црвеног 
крста 

        

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

    
  

    481 92 
Дотације невладиним 
организацијама 

3,000,000 0 0 3,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0005 

        

              01 Приходи из буџета 3,000,000 0 0 3,000,000 

    
0901-
0005 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0005 

3,000,000 0 0 3,000,000 

              ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР         

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

    
0901-
0007 

        Пројекат: Помоћ у кући          

          472 93 Накнаде из буџета 5,571,000 0 0 5,571,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0007 

        

              01 Приходи из буџета 2,165,407 0 0 2,165,407 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

3,405,593 0 0 3,405,593 

    
0901-
0007 

        Свега за пројекат 0901 - 0007 5,571,000 0 0 5,571,000 

    
0901-
0008 

        
Пројекат: Клуб за одрасла и 
стара лица 

        

          472 94 Накнаде из буџета 3,360,000 0 0 3,360,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0008 

        

              01 Приходи из буџета 3,360,000 0 0 3,360,000 

    
0901-
0008 

        Свега за пројекат 0901 - 0008 3,360,000 0 0 3,360,000 

    
  

        
УКУПНО ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР 

8,931,000 0 0 8,931,000 
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    0901-
0009 

        
Пројекат: Финансирање 
градског превоза за одређене 
категорије становништва 

        

          472 95 Накнаде из буџета 10,000,000 0 0 10,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0009 

        

              01 Приходи из буџета 10,000,000 0 0 10,000,000 

    
0901-
0009 

        Свега за пројекат 0901 - 0009 10,000,000 0 0 10,000,000 

    
0901-
0006 

        ПА - Дечија заштита         

    

  
  090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

    

  
    472 96 

Накнаде породиљама за 
новорођенчад и незапосленим 
породиљама 

51,000,000 0 0 51,000,000 

          472 97 Пакети за новорођенчад 7,000,000 0 0 7,000,000 

    
  

    472 98 
Финансирање личног пратиоца 
детета 

2,554,195 0 0 2,554,195 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0006 

        

              01 Приходи из буџета 58,000,000 0 0 58,000,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

2,554,195 0 0 2,554,195 

    
0901-
0006 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0006 

60,554,195 0 0 60,554,195 

    
0901-
0010 

        
Пројекат: Вантелесна 
оплодња 

        

          472 99 Накнаде из буџета 4,000,000 0 0 4,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0010 

        

              01 Приходи из буџета 4,000,000 0 0 4,000,000 

    
0901-
0010 

        Свега за пројекат 0901 - 0010 4,000,000 0 0 4,000,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
090  Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

        

      01       Приходи из буџета 150,208,407 0 0 150,208,407 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

8,513,983 0 0 8,513,983 

    
  

15       
Пренета неутрошена средства 
из претходних година 

13,641,000 0 0 13,641,000 

    

  

  090     

Укупно за функционалну 
класификацију 090 Социјална 
заштита некласификована на 
другом месту 

172,363,390 0 0 172,363,390 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

        

              01 Приходи из буџета 150,208,407 0 0 150,208,407 
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15 Пренета неутрошена 
средства из претходних година 

13,641,000 0 0 13,641,000 

    

0901 
        

Свега за Програм 11 - 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА 

172,363,390 0 0 172,363,390 

    

1801 
        

ПРОГРАМ 12 ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

        

    1801-
0001 

        
ПА - Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите 

        

    
  

  760     
Здравство некласификовано 
на другом месту 

        

    

  
    463 100 

Трансфери осталим нивоима 
власти - средства за делатност 
примарне здравствене заштите 

12,000,000 0 0 12,000,000 

    

  
    463 101 

Утврђивање времена и узрока 
смрти ван здравствене установе 

2,000,000 0 0 2,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1801-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 14,000,000 0 0 14,000,000 

    
1801-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 1801-0001 

14,000,000 0 0 14,000,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
760 Здравство 
некласификовано на другом 
месту 

        

      01       Приходи из буџета 14,000,000 0 0 14,000,000 

    

  

  760     

Укупно за функционалну 
класификацију 760 Здравство 
некласификовано на другом 
месту 

14,000,000 0 0 14,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 12 - ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

        

              01 Приходи из буџета 14,000,000 0 0 14,000,000 

    

1801 
        

Свега за Програм 12 - 
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

14,000,000 0 0 14,000,000 

    
2002 

        
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

        

    
2002-
0001 

        
ПА - Функционисање 
основних школа 

        

        912     Основно образовање         

    
  

    463 102 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

300,000,000 0 0 300,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 2002-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 97,212,048 0 0 97,212,048 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

202,787,952 0 0 202,787,952 

    
2002-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 2002-0001 

300,000,000 0 0 300,000,000 
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    2002-
0002 

        
Пројекат: Финансирање 
трошкова превоза и смештаја 
ученика ометених у развоју 

        

    
  

    472 103 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

4,000,000 0 0 4,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 2002 - 0002 

        

              01 Приходи из буџета 4,000,000 0 0 4,000,000 

    
2002-
0002 

        Свега за пројекат  2002 - 0002 4,000,000 0 0 4,000,000 

    
2002-
0003 

        
Пројекат: Набавка школских 
торби за ђаке прваке 

        

          426 104 Услуге по уговору 1,800,000 0 0 1,800,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 2002 - 0003 

        

              01 Приходи из буџета 1,800,000 0 0 1,800,000 

    
2002-
0003 

        Свега за пројекат  2002 - 0003 1,800,000 0 0 1,800,000 

    
2002-
0004 

        

Пројекат: Изградња, поправка 
и адаптација објеката 
основних школа на територији 
града Зрењанина  

        

    
  

    463 105 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

39,600,000 0 0 39,600,000 

          511 105/1 Зграде и грађевински објекти 6,000,000 0 0 6,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 2002 - 0004 

        

              01 Приходи из буџета 45,600,000 0 0 45,600,000 

    
2002-
0004 

        Свега за пројекат  2002 - 0004 45,600,000 0 0 45,600,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
912 Основно образовање 

        

      01       Приходи из буџета 148,612,048 0 0 148,612,048 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

202,787,952 0 0 202,787,952 

    

  
  912     

Укупно за функционалну 
класификацију  912 Основно 
образовање 

351,400,000 0 0 351,400,000 

    
  

        
Извори за Програм 9 - 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

        

              01 Приходи из буџета 148,612,048 0 0 148,612,048 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

202,787,952 0 0 202,787,952 

    
2002 

        
Свега за Програм 9 - 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

351,400,000 0 0 351,400,000 

    
2003 

        
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

        

    
2003-
0001 

        
ПА - Функционисање средњих 
школа 

        

        920     Средње образовање         

    
  

    463 106 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

130,000,000 0 0 130,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за про- 
грамску активност 2003-0001 
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              01 Приходи из буџета 130,000,000 0 0 130,000,000 

    
2003-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 2003-0001 

130,000,000 0 0 130,000,000 

    
2003-
0002 

        

Пројекат: Суфинансирање 
трошкова превоза ученика 
средњих школа на територији 
града Зрењанина 

        

          422 107 Трошкови путовања 20,000,000 0 0 20,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 2003 - 0002 

        

              01 Приходи из буџета 16,598,669 0 0 16,598,669 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

3,401,331 0 0 3,401,331 

    
2003-
0002 

        Свега за пројекат  2003 - 0002 20,000,000 0 0 20,000,000 

    

2003-
0003 

        

Пројекат: Суфинансирање 
трошкова превоза ученика 
средњих школа са посебним 
потребама са територије града 
Зрењанина 

        

    
  

    472 108 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

1,500,000 0 0 1,500,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 2003 - 0003 

        

              01 Приходи из буџета 1,500,000 0 0 1,500,000 

    
2003-
0003 

        Свега за пројекат  2003 - 0003 1,500,000 0 0 1,500,000 

    2003-
0004 

        
Пројекат: Помоћ најбољим 
студентима и ученицима за 
постигнуте резултате 

        

          472 109 Накнаде из буџета 9,000,000 0 0 9,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0004 

        

              01 Приходи из буџета 9,000,000 0 0 9,000,000 

    
2003-
0004 

        Свега за пројекат 0901 - 0004 9,000,000 0 0 9,000,000 

    
2003-
0005 

        

Пројекат: Изградња, поправка 
и адаптација објеката средњих 
школа на територији града 
Зрењанина  

        

    
  

    463 110 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

20,000,000 0 0 20,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0005 

        

              01 Приходи из буџета 20,000,000 0 0 20,000,000 

    
2003-
0005 

        Свега за пројекат 0901 - 0005 20,000,000 0 0 20,000,000 

    
2003-
0006 

        
Пројекат: ''Регресирање 
превоза студената'' 

        

    
  

    422 111 
Трошкови путовања - 
међумесни саобраћај 

285,000 0 0 285,000 

    
  

    422 112 
Трошкови путовања - 
приградски саобраћај 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0006 
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              01 Приходи из буџета 1,249,804 0 0 1,249,804 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

35,196 0 0 35,196 

    
2003-
0006 

        Свега за пројекат 0901 - 0006 1,285,000 0 0 1,285,000 

    2003-
0007 

        
Пројекат: ''Подстицај 
програмима из области 
образовања и науке'' 

        

    
  

    481 113 
Дотације невладиним 
организацијама 

5,050,000 0 0 5,050,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0901 - 0007 

        

              01 Приходи из буџета 5,050,000 0 0 5,050,000 

    
2003-
0007 

        Свега за пројекат 0901 - 0007 5,050,000 0 0 5,050,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
920 Средње образовање 

        

      01       Приходи из буџета 183,398,473 0 0 183,398,473 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

3,436,527 0 0 3,436,527 

    

  
  920     

Укупно за функционалну 
класификацију  920 Средње 
образовање 

186,835,000 0 0 186,835,000 

    
  

        
Извори за Програм 10 - 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

        

              01 Приходи из буџета 183,398,473 0 0 183,398,473 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

3,436,527 0 0 3,436,527 

    
2003 

        
Свега за Програм 10  - 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

186,835,000 0 0 186,835,000 

    
          УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ 538,235,000 0 0 538,235,000 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    

  
  160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту 

        

    
0602-
0007 

        ПА - Канцеларија за младе         

          422 114 Трошкови путовања 50,000 0 0 50,000 

          423 115 Услуге по уговору 1,300,000 0 0 1,300,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0007: 

        

              01 Приходи из буџета 1,350,000 0 0 1,350,000 

    
0602-
0007 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0007: 

1,350,000 0 0 1,350,000 

    
0602-
0009 

        ПА - Бесплатна правна помоћ         

          423 116 Услуге по уговору 1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0009: 

        

              01 Приходи из буџета 1,000 0 0 1,000 
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0602-
0009 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0009: 

1,000 0 0 1,000 

    

  

        

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

        

      01       01 Приходи из буџета 1,351,000 0 0 1,351,000 

    

  

  160     

Укупно за функционалну 
класификацију 160 Опште 
јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту 

1,351,000 0 0 1,351,000 

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    
  

  320     
Услуге противпожарне 
заштите 

        

    
  

    481 117 
Средства за финансирање 
противпожарне заштите 

4,000,000 0 0 4,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 4,000,000 0 0 4,000,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

4,000,000 0 0 4,000,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
320 Услуге противпожарне 
заштите 

        

      01       01 Приходи из буџета 4,000,000 0 0 4,000,000 

    

  
  320     

Укупно за функционалну 
класификацију 320 Услуге 
противпожарне заштите 

4,000,000 0 0 4,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
Програм 15: 

        

              01 Приходи из буџета 5,351,000 0 0 5,351,000 

    0602         Свега за Програм 15: 5,351,000 0 0 5,351,000 

    
0401 

        
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

        

    0401-
0001 

        
ПА - Управљање заштитом 
животне средине и природних 
вредности 

        

        500     Заштита животне средине         

    
  

    423 118 
Фонд за заштиту животне 
средине - услуге по уговору 

250,000 0 0 250,000 

    

  
    424 119 

Фонд за заштиту животне 
средине - специјализоване 
услуге 

34,430,000 0 0 34,430,000 

    

  
    425 120 

Фонд за заштиту животне 
средине - текуће поправке и 
одржавање 

20,789,686 0 0 20,789,686 

    
  

    426 121 
Фонд за заштиту животне 
средине - материјал 

3,000,000 0 0 3,000,000 
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    481 122 

Фонд за заштиту животне 
средине - дотације невладиним 
организацијама 

4,000,000 0 0 4,000,000 

    

  
    511 123 

Фонд за заштиту животне 
средине - зграде и грађевински 
објекти 

53,370,000 0 0 53,370,000 

    
  

    512 124 
Фонд за заштиту животне 
средине - машине и опрема 

6,300,000 0 0 6,300,000 

    
  

    541 125 
Фонд за заштиту животне 
средине - земљиште 

2,281,314 0 0 2,281,314 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0401-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 74,421,000 0 0 74,421,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

50,000,000 0 0 50,000,000 

    
0401-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0401-0001 

124,421,000 0 0 124,421,000 

    
0401-
0005 

        
Пројекат: Сузбијање зоонозе - 
третирање комараца 

        

          424 126 Специјализоване услуге 24,000,000 0 0 24,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0401-0005 

        

              01 Приходи из буџета 24,000,000 0 0 24,000,000 

    
0401-
0005 

        Свега за пројекат  0401-0005 24,000,000 0 0 24,000,000 

    
0401-
0006 

        
Пројекат: Сузбијање зоонозе - 
уништавање крпеља 

        

          424 127 Специјализоване услуге 1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0401-0006 

        

              01 Приходи из буџета 1,000,000 0 0 1,000,000 

    
0401-
0006 

        Свега за пројекат  0401-0006 1,000,000 0 0 1,000,000 

    

0401-
0007 

        

Пројекат: Рекултивација 
дивљих депонија и 
пошумљавање у насељеним 
местима Лазарево, Чента и 
Ечка 

        

          424 128 Специјализоване услуге 626,400 0 0 626,400 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0401-0007 

        

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

626,400 0 0 626,400 

    
0401-
0007 

        Свега за пројекат  0401-0007 626,400 0 0 626,400 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
500 Заштита животне средине 

        

      01       01 Приходи из буџета 99,421,000 0 0 99,421,000 

    
  

13       
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  
15       

15 Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

626,400 0 0 626,400 
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  500     

Укупно за функционалну 
класификацију  500 Заштита 
животне средине 

150,047,400 0 0 150,047,400 

    

  
        

Извори за Програм 6 - 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

        

              01 Приходи из буџета 99,421,000 0 0 99,421,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

626,400 0 0 626,400 

    

0401 
        

Свега за Програм 6 - 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

150,047,400 0 0 150,047,400 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    
0602-
0001 

        
Функционисање локалне 
самоуправе 

        

        430     Гориво и енергија         

    

  
    424 129 

Накнада од експлоатације 
минералних сировина - 
специјализоване услуге 

2,655,174 0 0 2,655,174 

    

  
    425 130 

Накнада од експлоатације 
минералних сировина -текуће 
поправке и одржавање 

44,423,523 0 0 44,423,523 

    

  
    511 131 

Накнада од експлоатације 
минералних сировина - зграде и 
грађевински објекти 

77,435,045 0 0 77,435,045 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 23,959,542 0 0 23,959,542 

              01 Приходи из буџета  89,708,040 0 0 89,708,040 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

10,846,160 0 0 10,846,160 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001 

124,513,742 0 0 124,513,742 

    
0602-
0014 

        
Пројекат: Црпна станица 
Центар 

        

    

  

    451 132 

Накнада од експлоатације 
минералних сировина - 
капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима - 
изградња 

9,153,840 0 0 9,153,840 

    

  

    511 
132/

1 

Накнада од експлоатације 
минералних сировина - 
капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима - 
опремање 

3,040,458 0 0 3,040,458 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0602-0020 

        

              01 Приходи из буџета 3,040,458 0 0 3,040,458 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

9,153,840 0 0 9,153,840 
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0602-
0014 

        Свега за пројекат  0602-0020 12,194,298 0 0 12,194,298 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
430 Гориво и енергија 

        

      01       Приходи из буџета 27,000,000 0 0 27,000,000 

      01       Приходи из буџета  89,708,040 0 0 89,708,040 

    
  

13       
Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

20,000,000 0 0 20,000,000 

    

  
  430     

Укупно за  функционалну 
класификацију 430 Гориво и 
енергија 

136,708,040 0 0 136,708,040 

    
  

        
Средства за финансирање 
ванредних ситуација 

        

    
0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе 

        

    

  
  360     

Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом 
месту 

        

          423 133 Услуге по уговору 500,000 0 0 500,000 

          425 134 Текуће поправке и одржавање 2,400,000 0 0 2,400,000 

          426 135 Материјал 500,000 0 0 500,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 3,400,000 0 0 3,400,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001 

3,400,000 0 0 3,400,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
360 Јавни ред и безедност 
некласификован на другом 
месту 

        

      01       Приходи из буџета 3,400,000 0 0 3,400,000 

    

  

  360     

Укупно за функционалну 
класификацију 360 Јавни ред 
и безбедност некласификован 
на другом месту 

3,400,000 0 0 3,400,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

              01 Приходи из буџета 30,400,000 0 0 30,400,000 

              01 Приходи из буџета 89,708,040 0 0 89,708,040 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

20,000,000 0 0 20,000,000 

    
0602 

        
Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: 

140,108,040 0 0 140,108,040 

    
0701 

        
ПРОГРАМ 7: ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

        

    0701-
0001 

        
ПА - Управљање саобра- 
ћајном инфраструктуром 

        

    

  
  360     

Јавни ред и безбедност некла- 
сификован на другом месту 

        

    
  

    416 136 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

2,189,498 0 0 2,189,498 
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          423 137 Услуге по уговору 2,980,000 0 0 2,980,000 

          424 138 Специјализоване услуге 2,800,000 0 0 2,800,000 

          425 139 Текуће поправке и одржавање 33,400,000 0 0 33,400,000 

          426 140 Mатеријал 920,000 0 0 920,000 

          511 141 Зграде и грађевински објекти 22,500,000 0 0 22,500,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0701-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 15,000,000 0 0 15,000,000 

              01 Приходи из буџета 37,789,498 0 0 37,789,498 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

2,000,000 0 0 2,000,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

10,000,000 0 0 10,000,000 

    
0701-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0701-0001 

64,789,498 0 0 64,789,498 

    

  

        

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

        

      01       01 Приходи из буџета 15,000,000 0 0 15,000,000 

      01       01 Приходи из буџета  37,789,498 0 0 37,789,498 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

2,000,000 0 0 2,000,000 

    
  

13       
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

10,000,000 0 0 10,000,000 

    

  

  360     

Укупно за функционалну 
класификацију 360 Јавни ред 
и безбедност некласификован 
на другом месту 

64,789,498 0 0 64,789,498 

    
  

        
Извори за Програм 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

        

              01 Приходи из буџета 17,000,000 0 0 17,000,000 

              01 Приходи из буџета  37,789,498 0 0 37,789,498 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

10,000,000 0 0 10,000,000 

    
0701 

        
Свега за Програм 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

64,789,498 0 0 64,789,498 

    
0101 

        
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

        

    0101-
0001 

        
ПА - Унапређење услова за 
пољопривредну производњу 

        

        421     Пољопривреда         

    

  

    424 142 

Финансирање радова на 
заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног 
земљишта-Специјализоване 
услуге 

86,000,000 0 0 86,000,000 

    

  

    425 143 

Финансирање радова на 
заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног 
земљишта-Текуће поправке и 
одржавање 

140,000,000 0 0 140,000,000 
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    426 144 

Финансирање радова на 
заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног 
земљишта-Материјал 

1,000 0 0 1,000 

    

  

    511 145 

Финансирање радова на 
заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног 
земљишта-Зграде и грађевински 
објекти 

79,000,000 0 0 79,000,000 

    

  

    512 146 

Финансирање радова на 
заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног 
земљишта-Машине и опреме 

2,000,000 0 0 2,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0101-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 128,000,000 0 0 128,000,000 

              01 Приходи из буџета  152,294,643 0 0 152,294,643 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

26,706,357 0 0 26,706,357 

    
0101-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0101-0001 

307,001,000 0 0 307,001,000 

    
0101-
0002 

        
ПА - Подстицаји 
пољопривредној производњи 

        

        421     Пољопривреда         

    
  

    423 147 
Услуге по уговору - остале 
услуге пољопривреде 

15,000,000 0 0 15,000,000 

          424 148 Специјализоване услуге 300,000 0 0 300,000 

    

  

    451 149 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама и унапређење 
пољопривредне производње 

25,000,000 0 0 25,000,000 

    

  

    451 150 

Подстицаји за унапређење 
пољопривредној производњи 
младим пољопривредницима на 
селу 

1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0101-
0002 

        

              01 Приходи из буџета 40,301,000 0 0 40,301,000 

    
0101-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 0101-0002 

40,301,000 0 0 40,301,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
421 Пољопривреда 

        

      01       Приходи из буџета 102,324,385 0 0 102,324,385 

      01       Приходи из буџета  203,505,734 0 0 203,505,734 

    
  

13       
Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

41,471,881 0 0 41,471,881 

    

  
  421     

Укупно за функционалну 
класификацију 421 
Пољопривреда 

347,302,000 0 0 347,302,000 

    
  

        
Извори за Програм 5 - 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

        

              01 Приходи из буџета 102,324,385 0 0 102,324,385 
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              01 Приходи из буџета  203,505,734 0 0 203,505,734 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

41,471,881 0 0 41,471,881 

    
0101 

        
Свега за Програм 5 - РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

347,302,000 0 0 347,302,000 

    

1501 
        

ПРОГРАМ 3 : ЛОКАЛНО 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

        

    
1501-
0003 

        
ПА - Подстицаји  за развој 
предузетништва 

        

        620     Развој заједнице         

          451 151 Пословни инкубатор 1,000,000 0 0 1,000,000 

          451 151/1 Зона унапређеног пословања 261,000 0 0 261,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1501-
0003 

        

              01 Приходи из буџета 1,261,000 0 0 1,261,000 

    
1501-
0003 

        
Свега за програмску 
активност 1501-0003 

1,261,000 0 0 1,261,000 

    
1501-
0006 

        Пројекат: Регионална сарадња         

          423 152 Услуге по уговору 1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

    463 153 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

200,000 0 0 200,000 

    
  

    481 154 
Дотације невладиним 
организацијама 

2,000,000 0 0 2,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1501-0006 

        

              01 Приходи из буџета 3,200,000 0 0 3,200,000 

    
1501-
0006 

        Свега за пројекат 1501-I0006 3,200,000 0 0 3,200,000 

    
1501-
0007 

        

Пројекат: Развој 
предузетништва путем 
економског оснаживања  
жена 

        

    
  

    454 155 
Субвенције приватним 
предузећима 

1,000 0 0 1,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1501-0007 

        

              01 Приходи из буџета 1,000 0 0 1,000 

    
1501-
0007 

        Свега за пројекат 1501-0007 1,000 0 0 1,000 

    1501-
0008 

        
Пројекат: Образовањем до 
лакшег запошљавања фаза 2 – 
Средњобанатски округ 

        

          423 156 Услуге по уговору 60,000 0 0 60,000 

          426 157 Материјал 1,000 0 0 1,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1501-0008 

        

              01 Приходи из буџета 61,000 0 0 61,000 

    
1501-
0008 

        Свега за пројекат 1501-0008 61,000 0 0 61,000 

    1501-
0009 

        
Пројекат: Суфинансирање 
процеса унапређења 
енергетске ефикасности 
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    451 158 
Субвенције приватним 
предузећима 

1,000 0 0 1,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1501-0009 

        

              01 Приходи из буџета 1,000 0 0 1,000 

    
1501-
0009 

        Свега за пројекат 1501-0009 1,000 0 0 1,000 

    1501-
0010 

        
Пројекат: ''Пољопривредни 
инкубатор за младе 
предузетнике'' 

        

          425 159 Текуће поправке и одржавање 360,000 0 0 360,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0010   

      

              01 Приходи из буџета 360,000 0 0 360,000 

    
1501-
0010 

        Свега за пројекат: 0602-0010 360,000 0 0 360,000 

    
1501-
0011 

        
Пројекат: ''ИТ решење за 
запослење'' 

        

          423 159/1 Услуге по уговору 2,540,800 0 0 2,540,800 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0011   

      

              01 Приходи из буџета 90,000 0 0 90,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

2,450,800 0 0 2,450,800 

    
1501-
0011 

        Свега за пројекат: 0602-0011 2,540,800 0 0 2,540,800 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
620 Развој заједнице 

        

      01       Приходи из буџета 4,974,000 0 0 4,974,000 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

2,450,800 0 0 2,450,800 

    

  
  620     

Укупно за функционалну 
класификацију 620 Развој 
заједнице 

7,424,800 0 0 7,424,800 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 3 - ЛОКАЛНО 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

        

              01 Приходи из буџета 4,974,000 0 0 4,974,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

2,450,800 0 0 2,450,800 

    

1501 
        

Свега за Програм 3 - 
ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

7,424,800 0 0 7,424,800 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

        470     Остале делатности         

    

0602-
0012 

        

Пројекат: Средства за учешће 
у финансирању мера активне 
политике запошљавања за 
2014. и 2015. годину путем 
локалног акционог плана 

        

          423 160 Услуге по уговору 5,500,000 0 0 5,500,000 

    
  

    454 161 
Субвенције приватним 
предузећима 

8,300,000 0 0 8,300,000 
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    463 161/1 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

220,000 0 0 220,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат :0602-0012   

      

              01 Приходи из буџета 14,020,000 0 0 14,020,000 

    
0602-
0012 

        Свега за пројекат :0602-0012 14,020,000 0 0 14,020,000 

    
0602-
0015 

        
Пројекат:''Реконструкција 
Хале спортова'' 

        

          422 162 Трошкови путовања 253,272 0 0 253,272 

          423 163 Услуге по уговору 22,355,280 0 0 22,355,280 

          426 164 Материјал 707,600 0 0 707,600 

          511 165 Зграде и грађевински објекти 26,230,000 0 0 26,230,000 

          512 166 Машине и опрема 5,105,700 0 0 5,105,700 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0015   

      

              01 Приходи из буџета 54,651,852 0 0 54,651,852 

    
0602-
0015 

        Свега за пројекат: 0602-0015 54,651,852 0 0 54,651,852 

    0602-
0017 

        
Пројекат: Постављање 
инсталација грејања у великој 
сали Црвеног крста 

        

          511 167 Зграде и грађевински објекти 1,000 0 0 1,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0017   

      

              01 Приходи из буџета 1,000 0 0 1,000 

    
0602-
0017 

        Свега за пројекат: 0602-0017 1,000 0 0 1,000 

    0602-
0018 

        
Пројекат: ''Извођење радова 
на изградњи и реконструкцији 
улица у граду Зрењанину''  

        

          511 168 Зграде и грађевински објекти 1,985,500 0 0 1,985,500 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0018   

      

              01 Приходи из буџета 1,985,500 0 0 1,985,500 

    
0602-
0018 

        Свега за пројекат: 0602-0018 1,985,500 0 0 1,985,500 

    0602-
0019 

        
Пројекат: ''Реконструкција 
објекта у Тиршовој улици''  

        

          511 169 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0019   

      

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    
0602-
0019 

        Свега за пројекат: 0602-0019 1,000,000 0 0 1,000,000 

    

0602-
0020 

        

Пројекат: ''Израда студије 
изводљивости са идејним 
пројектом са Спортско-
рехабилитациони коњички 
центар у Зрењанину''  

        

          511 170 Зграде и грађевински објекти 588,000 0 0 588,000 
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Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0020   

      

              01 Приходи из буџета 588,000 0 0 588,000 

    
0602-
0020 

        Свега за пројекат: 0602-0020 588,000 0 0 588,000 

    0602-
0022 

        
Пројекат: ''Заједничко 
управљање ризицима од 
поплава''  

        

          423 170/1 Услуге по уговору 23,000,000 0 0 23,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0022 

        

              01 Приходи из буџета 23,000,000 0 0 23,000,000 

    
0602-
0022 

        Свега за пројекат: 0602-0022 23,000,000 0 0 23,000,000 

    

0602-
0023 

        

Пројекат: ''Израда идејног 
решења са студијом 
изводљивости за постављање 
плутајућег објекта - понтона 
за путнички брод на каналу 
Бегеј км 26+600''  

        

          511 170/2 Зграде и грађевински објекти 588,000 0 0 588,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0023 

        

              01 Приходи из буџета 588,000 0 0 588,000 

    
0602-
0023 

        Свега за пројекат: 0602-0023 588,000 0 0 588,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
470 Остале делатности 

        

      01       Приходи из буџета 94,834,352 0 0 94,834,352 

    

  
15       

Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    

  
  470     

Укупно за функционалну 
класификацију 470 Остале 
делатности 

95,834,352 0 0 95,834,352 

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  
  860     

Рекреација, спорт, култура и 
вере некласификовано на 
другом месту 

        

    

  
    481 171 

Дотације невладиним 
организацијама - верским 
заједницама 

10,000,000 0 0 10,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 10,000,000 0 0 10,000,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

10,000,000 0 0 10,000,000 

    
0602-
0008 

        
ПА - Програми националних 
мањина 

        

    

  
  860     

Рекреација, спорт, култура и 
вере некласификовано на 
другом месту 
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    481 172 
Дотације невладиним 
организацијама 

100,000 0 0 100,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0008: 

        

              01 Приходи из буџета 100,000 0 0 100,000 

    
0602-
0008 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0008: 

100,000 0 0 100,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
860 Рекреација, спорт, култура 
и вере некласификовано на 
другом месту 

        

      01       Приходи из буџета 10,100,000 0 0 10,100,000 

    

  

  860     

Укупно за функционалну 
класификацију 860 
Рекреација, спорт, култура и 
вере некласификовано на 
другом месту  

10,100,000 0 0 10,100,000 

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  
  490     

Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

        

    

  
    463 173 

Трансфер средстава 
самодоприноса за изградњу 
болнице 

100,000 0 0 100,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

        

              01 Приходи из буџета 100,000 0 0 100,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

100,000 0 0 100,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
490 Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

        

      01       Приходи из буџета 100,000 0 0 100,000 

    

  

  490     

Укупно за функционалну 
класификацију 490 Економски 
послови некласификовани на 
другом месту 

100,000 0 0 100,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

              01 Приходи из буџета 105,034,352 0 0 105,034,352 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    
0602 

        
Укупно за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

106,034,352 0 0 106,034,352 

    
1502 

        
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

        

    1502-
0003 

        
Пројекат: Средства за 
финансирање манифестација 
од значаја за град Зрењанин 
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        473     Развој туризма         

          421 174 Стални трошкови 1,500,000 0 0 1,500,000 

          423 175 Услуге по уговору 20,000,000 0 0 20,000,000 

          424 176 Специјализоване услуге 30,000,000 0 0 30,000,000 

          426 177 Материјал 1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

    481 178 
Дотације невладиним 
организацијама 

10,000,000 0 0 10,000,000 

          482 179 Порези, обавезне таксе и казне 50,000 0 0 50,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-XVI   

      

              01 Приходи из буџета 62,250,000 0 0 62,250,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

300,000 0 0 300,000 

    
1502-
0003 

        Свега за пројекат: 0602-XVI 62,550,000 0 0 62,550,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
473 Развој туризма 

        

      01       Приходи из буџета 62,250,000 0 0 62,250,000 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

300,000 0 0 300,000 

    

  
  473     

Укупно за функционалну 
класификацију 473 Развој 
туризма 

62,550,000 0 0 62,550,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 4 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

        

              01 Приходи из буџета 62,250,000 0 0 62,250,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

300,000 0 0 300,000 

    
1502 

        
Укупно за Програм 4 - 
РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

62,550,000 0 0 62,550,000 

    
1201 

        
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 

        

        820     Услуге културе         

  4.
01   

        
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ  
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' 

        

    1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 180 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

49,082,000 0 0 49,082,000 

    
  

    412 181 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

8,786,000 0 0 8,786,000 

          413 182 Накнаде у натури 280,000 0 0 280,000 

          414 183 Социјална давања запосленима 900,000 100,000 0 1,000,000 

    

  
    415 184 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

2,000,000 50,000 0 2,050,000 

    
  

    416 185 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

2,120,000 0 0 2,120,000 

          421 186 Стални трошкови  6,790,000 250,000 0 7,040,000 

          423 187 Услуге по уговору                1,720,000 250,000 0 1,970,000 

          424 187/1 Специјализоване услуге 80,000 70,000 0 150,000 

          425 188 Текуће поправке и одржавање 500,000 50,000 54,000 604,000 
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          426 189 Материјал 450,000 150,000 0 600,000 

    
  

    465 190 
Остале текуће дотације по 
закону 

5,150,000 0 0 5,150,000 

          482 191 Порези, обавезне таксе и казне 300,000 40,000 0 340,000 

    
  

    483 192 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

3,050,000 0 0 3,050,000 

          512 193 Машине и опрема  50,000 20,000 0 70,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 81,258,000 0 0 81,258,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 980,000 0 980,000 

    
  

        
08 Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 54,000 54,000 

    1201-
0001 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

81,258,000 980,000 54,000 82,292,000 

    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          421 193/1 Стални трошкови 0 200,000 0 200,000 

          422 194 Трошкови путовања 490,000 600,000 0 1,090,000 

          423 195 Услуге по уговору 7,560,000 1,400,000 376,000 9,336,000 

          424 196 Специјализоване услуге 750,000 350,000 0 1,100,000 

          426 197 Материјал 1,040,000 250,000 0 1,290,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 8,840,000 0 0 8,840,000 

    
  

        
04 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 2,800,000 0 2,800,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    

  
        

08 Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 376,000 376,000 

    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

9,840,000 2,800,000 376,000 13,016,000 

    1201-
0004 

        
Пројекат: ''Рестаурација и 
конверзација најстарије 
позоришне сале'' 

        

          511 198 Зграде и грађевински објекти 0 0 1,398,160 1,398,160 

    

  

        

Извори финанасирања за П - 
Радови на обнови зграде која 
се налази у делу 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

        

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,398,160 1,398,160 

    1201-
0004 

        
Укупно за  П - ''Рестаурација 
и конверзација најстарије 
позоришне сале'' 

0 0 1,398,160 1,398,160 

    

  
        

Извори финансирања за главу 
4.01 - Народно позориште  
''Тоша Јовановић'' 
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О П И С 
Средства 
из буџета 

Средства 
из 

сопствених 
извора  

Средства 
из осталих 

извора 
Укупно 

              01 Приходи из буџета 90,098,000 0 0 90,098,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 3,780,000 0 3,780,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

1,000,000 0 0 1,000,000 

    
  

        
08 Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 430,000 430,000 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,398,160 1,398,160 

    

  
        

Укупно за главу 4.01 - 
Народно позориште  ''Тоша 
Јовановић'' 

91,098,000 3,780,000 1,828,160 96,706,160 

  4.
02 

  
        

ГРАДСКА НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА  ''ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН'' 

        

    
1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 199 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

21,900,000 0 0 21,900,000 

    
  

    412 200 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3,920,100 0 0 3,920,100 

          413 201 Накнаде у натури 205,000 30,000 0 235,000 

          414 202 Социјална давања запосленима 370,000 50,000 0 420,000 

    

  
    415 203 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

800,000 0 0 800,000 

    
  

    416 204 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1,500,000 0 0 1,500,000 

          421 205 Стални трошкови  2,273,306 250,000 0 2,523,306 

          422 205/1 Трошкови путовања 0 70,000 0 70,000 

          423 206 Услуге по уговору               2,290,000 600,000 8,000 2,898,000 

          424 207 Специјализоване услуге  35,000 650,000 13,000 698,000 

          425 208 Текуће поправке и одржавање 104,600 250,000 0 354,600 

          426 209 Материјал 466,094 400,000 0 866,094 

    
  

    465 210 
Остале текуће дотације по 
закону 

2,700,000 0 0 2,700,000 

          482 211 Порези, обавезне таксе и казне 0 60,000 0 60,000 

    
  

    483 211/1 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

0 17,000 0 17,000 

          512 212 Машине и опрема  450,000 50,000 0 500,000 

          522 213 Залихе производње 0 700,000 66,000 766,000 

          523 214 Залихе робе за даљу продају 0 600,000 0 600,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 36,974,100 0 0 36,974,100 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 3,727,000 0 3,727,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

40,000 0 0 40,000 

    

  
        

13 Пренета неутрошена 
средства из претходних година 

0 0 87,000 87,000 

    1201-
0001 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

37,014,100 3,727,000 87,000 40,828,100 
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    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          421 215 Стални трошкови 70,000 0 0 70,000 

          422 216 Трошкови путовања 70,000 70,000 0 140,000 

          423 217 Услуге по уговору 530,000 350,000 180,000 1,060,000 

          424 218 Специјализоване услуге 1,051,000 300,000 21,000 1,372,000 

          426 219 Материјал 210,000 20,000 0 230,000 

          515 220 Нематеријална имовина 1,000,000 50,000 0 1,050,000 

          522 221 Залихе производње 500,000 200,000 20,000 720,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 3,131,000 0 0 3,131,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 990,000 0 990,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

300,000 0 0 300,000 

    
  

        
08 Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 210,000 210,000 

    

  
        

13 Пренета неутрошена 
средства из претходних година 

0 0 11,000 11,000 

    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА - Подстицаји 
културном и уметничком 
стваралаштву 

3,431,000 990,000 221,000 4,642,000 

    

  

        

Извори финансирања за главу 
4.02 - Градска народна 
библиотека  ''Жарко 
Зрењанин'' 

        

              01 Приходи из буџета 40,105,100 0 0 40,105,100 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 4,717,000 0 4,717,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

340,000 0 0 340,000 

    
  

        
08 Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 210,000 210,000 

    

  
        

13 Пренета неутрошена 
средства из претходних година 

0 0 98,000 98,000 

    

  
        

Укупно за главу 4.02 - Градска 
народна библиотека  ''Жарко 
Зрењанин'' 

40,445,100 4,717,000 308,000 45,470,100 

  4.
03           НАРОДНИ МУЗЕЈ          

    1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 222 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

29,650,000 0 0 29,650,000 

    
  

    412 223 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5,308,500 0 0 5,308,500 

          413 224 Накнаде у натури 130,000 0 0 130,000 

          414 225 Социјална давања запосленима 1,830,511 0 0 1,830,511 

    

  
    415 226 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

1,130,000 0 0 1,130,000 

    
  

    416 227 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

300,000 30,000 0 330,000 
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О П И С 
Средства 
из буџета 
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из 

сопствених 
извора  

Средства 
из осталих 

извора 
Укупно 

          421 228 Стални трошкови  6,000,000 120,000 0 6,120,000 

          422 229 Трошкови путовања 0 50,000 0 50,000 

          423 230 Услуге по уговору                1,615,000 90,000 0 1,705,000 

          424 231 Специјализоване услуге  50,000 0 0 50,000 

          425 232 Текуће поправке и одржавање 250,000 100,000 0 350,000 

          426 233 Материјал 290,000 400,000 0 690,000 

    
  

    465 234 
Остале текуће дотације по 
закону 

2,800,000 0 0 2,800,000 

          482 235 Порези, обавезне таксе и казне 30,000 10,000 0 40,000 

    
  

    483 236 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

94,000 0 0 94,000 

          512 237 Машине и опрема 50,000 0 0 50,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 49,528,011 0 0 49,528,011 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 800,000 0 800,000 

    1201-
0001 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

49,528,011 800,000 0 50,328,011 

    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          422 238 Трошкови путовања 0 100,000 0 100,000 

          423 239 Услуге по уговору 705,000 300,000 0 1,005,000 

          424 240 Специјализоване услуге 200,000 120,000 0 320,000 

          426 241 Материјал 60,000 290,000 0 350,000 

          512 242 Машине и опрема 50,000 70,000 0 120,000 

          515 243 Нематеријална имовина 0 50,000 0 50,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 1,015,000 0 0 1,015,000 

    
  

        
04 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 930,000 0 930,000 

    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

1,015,000 930,000 0 1,945,000 

    
1201-
0003 

        
Пројекат: ''Пољопривредни 
музеј'' 

        

          511 244 Зграде и грађевински објекти 0 0 6,653,000 6,653,000 

    

  

        

Извори финанасирања за П - 
Радови на обнови зграде која 
се налази у делу 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

        

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 6,653,000 6,653,000 

    
1201-
0003 

        
Укупно за  пројекат: 
''Пољопривредни музеј'' 

0 0 6,653,000 6,653,000 

    

  
        

Извори финансирања за главу 
4.03 - Народни музеј 

        

              01 Приходи из буџета 50,543,011 0 0 50,543,011 
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04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 1,730,000 0 1,730,000 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 6,653,000 6,653,000 

    
  

        
Укупно за главу 4.03 - 
Народни музеј 

50,543,011 1,730,000 6,653,000 58,926,011 

  4.
04           САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА          

    1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 245 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

10,500,000 0 0 10,500,000 

    
  

    412 246 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,870,000 0 0 1,870,000 

          413 247 Накнаде у натури 50,000 0 0 50,000 

          414 248 Социјална давања запосленима 100,000 0 0 100,000 

    

  
    415 249 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

550,000 0 0 550,000 

          421 250 Стални трошкови  1,170,000 10,000 0 1,180,000 

          422 251 Трошкови путовања 80,000 200,000 0 280,000 

          423 252 Услуге по уговору                2,760,000 140,000 0 2,900,000 

          424 253 Специјализоване услуге  330,000 150,000 0 480,000 

          425 254 Текуће поправке и одржавање 450,000 0 0 450,000 

          426 255 Материјал 420,000 100,000 0 520,000 

    
  

    465 256 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,400,000 0 0 1,400,000 

          482 257 Порези, обавезне таксе и казне 0 20,000 0 20,000 

    
  

    483 257/1 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

55,000 0 0 55,000 

          512 258 Машине и опрема  100,000 0 0 100,000 

          515 259 Нематеријална улагања 50,000 0 0 50,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 19,885,000 0 0 19,885,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 620,000 0 620,000 

    1201-
0001 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

19,885,000 620,000 0 20,505,000 

    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          422 260 Трошкови путовања 80,000 0 0 80,000 

          423 261 Услуге по уговору 1,090,000 0 0 1,090,000 

          424 262 Специјализоване услуге 400,000 0 0 400,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 1,470,000 0 0 1,470,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

100,000 0 0 100,000 

    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

1,570,000 0 0 1,570,000 
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Извори финансирања за главу 
4.04 - Савремена галерија 

        

              01 Приходи из буџета 21,355,000 0 0 21,355,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 620,000 0 620,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

100,000 0 0 100,000 

    
  

        
Укупно за главу 4.04 - 
Савремена галерија 

21,455,000 620,000 0 22,075,000 

  4.
05           КУЛТУРНИ ЦЕНТАР         

    1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 263 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

19,500,000 0 0 19,500,000 

    
  

    412 264 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3,490,500 0 0 3,490,500 

          413 265 Накнаде у натури 40,000 20,000 0 60,000 

          414 266 Социјална давања запосленима 418,000 0 0 418,000 

    

  
    415 267 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

910,000 0 0 910,000 

    
  

    416 268 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

775,000 0 0 775,000 

          421 269 Стални трошкови  8,500,000 770,000 0 9,270,000 

          423 269/1 Услуге по уговору 1,200,000 0 0 1,200,000 

          425 270 Текуће поправке и одржавање 260,000 400,000 0 660,000 

          426 271 Материјал 0 400,000 0 400,000 

    
  

    465 272 
Остале текуће дотације по 
закону 

2,385,000 0 0 2,385,000 

          482 273 Порези, обавезне таксе и казне 0 50,000 0 50,000 

          512 274 Машине и опрема  50,000 150,000 0 200,000 

          523 275 Залихе робе за даљу продају 0 200,000 0 200,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 37,528,500 0 0 37,528,500 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 1,990,000 0 1,990,000 

    1201-
0001 

        
Укупно за ПА – Функциониса- 
ње локалних установа културе 

37,528,500 1,990,000 0 39,518,500 

    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          422 276 Трошкови путовања 0 300,000 0 300,000 

          423 277 Услуге по уговору 3,348,200 910,000 0 4,258,200 

          424 278 Специјализоване услуге 3,909,406 800,000 0 4,709,406 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 7,257,606 0 0 7,257,606 

    
  

        
04 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 2,010,000 0 2,010,000 

    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА – 
Функционисање локалних 
установа културе 

7,257,606 2,010,000 0 9,267,606 
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Извори финансирања за главу 
4.05 - Културни центар 

        

              01 Приходи из буџета 44,786,106 0 0 44,786,106 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 4,000,000 0 4,000,000 

    
  

        
Укупно за главу 4.05 - 
Културни центар 

44,786,106 4,000,000 0 48,786,106 

  4.
06           ИСТОРИЈСКИ АРХИВ         

    1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 279 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

16,300,000 1,900,000 120,000 18,320,000 

    
  

    412 280 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,917,700 565,000 25,000 3,507,700 

          413 281 Накнаде у натури 40,000 0 0 40,000 

          414 282 Социјална давања запосленима 0 100,000 0 100,000 

    

  
    415 283 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

500,000 20,000 0 520,000 

    
  

    416 284 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

994,000 0 0 994,000 

          421 285 Стални трошкови 649,000 235,000 10,000 894,000 

          422 286 Трошкови путовања 0 60,000 0 60,000 

          423 287 Услуге по уговору                1,205,000 80,000 50,000 1,335,000 

          424 288 Специјализоване услуге 150,000 100,000 70,000 320,000 

          425 289 Текуће поправке и одржавање 320,000 140,000 0 460,000 

          426 290 Материјал 160,000 320,000 90,000 570,000 

    
  

    465 291 
Остале текуће донације по 
закону 

1,750,000 0 0 1,750,000 

          482 292 Порези обавезне таксе и казне 0 10,000 0 10,000 

          512 293 Машине и опрема 0 150,000 50,000 200,000 

          515 294 Нематеријална имовина 0 20,000 0 20,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 24,985,700 0 0 24,985,700 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 3,700,000 0 3,700,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 240,000 240,000 

    

  
        

13 Пренета неутрошена 
средства из претходних година 

0 0 175,000 175,000 

    1201-
0001 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

24,985,700 3,700,000 415,000 29,100,700 

    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          423 295 Услуге по уговору 0 110,000 0 110,000 

          426 296 Материјал 0 20,000 0 20,000 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

    
  

        
04 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 130,000 0 130,000 
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    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

0 130,000 0 130,000 

    

  
        

Извори финансирања за главу 
4.06 - Историјски архив 

        

              01 Приходи из буџета 24,985,700 0 0 24,985,700 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 3,830,000 0 3,830,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 240,000 240,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 175,000 175,000 

    
  

        
Укупно за главу 4.06 - 
Историјски архив 

24,985,700 3,830,000 415,000 29,230,700 

  4.
07   

        
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

        

    1201-
0001 

        
ПА - Функционисање 
локалних установа културе 

        

    
  

    411 297 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

8,800,000 200,000 0 9,000,000 

    
  

    412 298 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,576,000 31,000 0 1,607,000 

          413 299 Накнаде у натури 20,000 0 0 20,000 

          414 300 Социјална давања запосленима 440,000 80,000 157,131 677,131 

    

  
    415 301 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

290,000 25,000 0 315,000 

    
  

    416 302 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

625,000 0 0 625,000 

          421 303 Стални трошкови 1,032,000 56,000 218,000 1,306,000 

          422 304 Трошкови путовања 60,000 300,000 99,933 459,933 

          423 305 Услуге по уговору 2,958,000 101,000 207,343 3,266,343 

          424 306 Специјализоване услуге 22,000 18,000 0 40,000 

          425 307 Текуће поправке и одржавање 90,000 50,000 25,000 165,000 

          426 308 Материјал 302,000 101,000 115,637 518,637 

    
  

    465 309 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,170,000 20,000 0 1,190,000 

          482 310 Порези, обавезне таксе и казне 12,000 7,000 0 19,000 

          512 310/1 Машине и опрема 0 0 38,500 38,500 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

              01 Приходи из буџета 17,397,000 0 0 17,397,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 989,000 0 989,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 500,000 500,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 361,544 361,544 

    1201-
0001 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

17,397,000 989,000 861,544 19,247,544 

    1201-
0002 

        
ПА - Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

        

          421 310/2 Стални трошкови 0 0 953 953 
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          422 311 Трошкови путовања 0 0 78,100 78,100 

          423 312 Услуге по уговору 500,000 0 167,080 667,080 

          424 313 Специјализоване услуге 0 0 0 0 

          426 314 Материјал 0 0 49,550 49,550 

    

  
        

Извори финанасирања за ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

        

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

500,000 0 0 500,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 295,683 295,683 

    1201-
0002 

        
Укупно за  ПА - 
Функционисање локалних 
установа културе 

500,000 0 295,683 795,683 

    
1201-
0005 

        

Пројекат: Радови на обнови 
зграде која се налази у делу 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

        

          421 315 Стални трошкови 0 0 17,622 17,622 

          423 316 Услуге по уговору 0 0 150,000 150,000 

          424 317 Специјализоване услуге 0 0 15,000 15,000 

          425 318 Текуће поправке и одржавање 0 0 6,933,707 6,933,707 

          426 319 Материјал 0 0 44,834 44,834 

          512 320 Машине и опрема 0 0 59,400 59,400 

    

  

        

Извори финанасирања за 
пројекат Радови на обнови 
зграде која се налази у делу 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

        

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 7,220,563 7,220,563 

    

1201-
0005 

        

Укупно за  пројекат: Радови 
на обнови зграде која се 
налази у делу 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

0 0 7,220,563 7,220,563 

    
1201-
0007 

        

Пројекат: Радови на обнови 
споменика из Првог светског 
рата у Ченти, Јарковцу и 
Фаркаждину 

        

          421 320/1 Стални трошкови 0 0 15,200 15,200 

          422 320/2 Трошкови путовања 0 0 129,800 129,800 

          425 320/3 Текуће поправке и одржавање 0 0 1,104,000 1,104,000 

          426 320/4 Материјал 0 0 125,000 125,000 

    

  

        

Извори финанасирања за 
пројекат  Радови на обнови 
споменика из Првог светског 
рата у Ченти, Јарковцу и 
Фаркаждину 

        

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,374,000 1,374,000 

    
1201-
0007 

        

Укупно за  пројекат: Радови 
на обнови споменика из Првог 
светског рата у Ченти, 
Јарковцу и Фаркаждину 

0 0 1,374,000 1,374,000 
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    1201-
0008 

        
Пројекат: Обнова ентеријера 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

        

          421 320/5 Стални трошкови 15,000 0 0 15,000 

          422 320/6 Трошкови путовања 30,000 0 0 30,000 

          423 320/7 Услуге по уговору 155,000 0 0 155,000 

          425 320/8 Текуће поправке и одржавање 6,017,386 0 0 6,017,386 

          426 320/9 Материјал 10,000 0 0 10,000 

          512 320/10 Машине и опрема 1,572,614 0 0 1,572,614 

    

  

        

Извори финанасирања за 
пројекат Обнова ентеријера 
Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

        

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

7,800,000 0 0 7,800,000 

    1201-
0008 

        
Укупно за  пројекат: Обнова 
ентеријера Великобечкеречке 
штедионице Зрењанин 

7,800,000 0 0 7,800,000 

    

  
        

Извори финансирања за главу 
4.07 - Завод за заштиту 
споменика културе 

        

              01 Приходи из буџета 17,397,000 0 0 17,397,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 989,000 0 989,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

8,300,000 0 1,874,000 10,174,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 657,227 657,227 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 7,220,563 7,220,563 

    

  
        

Укупно за главу 4.07 - Завод за 
заштиту споменика културе 

25,697,000 989,000 9,751,790 36,437,790 

    
1201-
0006 

        

Пројекат: ''Подстицање 
аматерског културног и 
уметничког стваралаштва - по 
конкурсу'' 

        

    
  

    481 321 
Дотације невладиним 
организацијама 

15,600,000 0 0 15,600,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1201-0006 

        

              01 Приходи из буџета 15,600,000 0 0 15,600,000 

    
1201-
0006 

        Укупно за пројекат 1201-0006 15,600,000 0 0 15,600,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
820 Услуге културе 

        

      01       Приходи из буџета 304,869,917 0 0 304,869,917 

    
  

04       
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

0 19,666,000 0 19,666,000 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

9,740,000 0 2,114,000 11,854,000 

    

  
08       

Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 640,000 640,000 

    

  
13       

Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

0 0 930,227 930,227 
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Укупно 

    

  
15       

Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 15,271,723 15,271,723 

    

  
  820     

Укупно за функционалну 
класификацију 820 Услуге 
културе 

314,609,917 19,666,000 18,955,950 353,231,867 

    

  
        

Извори финансирања за 
програм 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 

        

              01 Приходи из буџета 304,869,917 0 0 304,869,917 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 19,666,000 0 19,666,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

9,740,000 0 2,114,000 11,854,000 

    
  

        
08 Донације невладиних 
организација и појединаца 

0 0 640,000 640,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 930,227 930,227 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 15,271,723 15,271,723 

    
1201 

        
Укупно за за програм 13 - 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

314,609,917 19,666,000 18,955,950 353,231,867 

    

1301 
        

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

        

    
1301-
0003 

        
ПА - Одржавање спортске 
инфраструктуре 

        

        810     Услуге рекреације и спорта         

  4.
08 

  
        

ЈАВНА УСТАНОВА 
"СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" 
ЗРЕЊАНИН 

        

    
  

    411 322 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

35,000,000 0 0 35,000,000 

    
  

    412 323 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

6,265,000 0 0 6,265,000 

          413 324 Накнаде у натури 90,000 0 0 90,000 

          414 325 Социјална давања запосленима 200,000 150,000 0 350,000 

          415 326 Накнаде трошкова за запослене 1,700,000 0 0 1,700,000 

    
  

    416 327 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

500,000 0 0 500,000 

          421 328 Стални трошкови 44,149,000 800,000 0 44,949,000 

          422 329 Трошкови путовања 0 150,000 0 150,000 

          423 330 Услуге по уговору 2,100,000 1,400,000 0 3,500,000 

          424 331 Специјализоване услуге  1,100,000 500,000 0 1,600,000 

          425 332 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 2,000,000 0 4,500,000 

          426 333 Материјал 1,461,000 1,500,000 0 2,961,000 

    
  

    465 334 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,850,000 0 0 1,850,000 

          482 335 Порези обавезне таксе и казне 0 1,100,000 0 1,100,000 

    
  

    483 336 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

0 0 0 0 

          511 337 Зграде и грађевински објекти 500,000 1,600,000 0 2,100,000 

          512 338 Машине и опрема 0 500,000 0 500,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1301-
0003 
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Укупно 

              01 Приходи из буџета 97,415,000 0 0 97,415,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 9,700,000 0 9,700,000 

    
1301-
0003 

        
Укупно за пројектну 
активност 1301-0003 

97,415,000 9,700,000 0 107,115,000 

    
1301-
0004 

        
Пројекат: ''Соларни 
колектори'' 

        

          511 339 Зграде и грађевински објекти 0 0 1,100,000 1,100,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1301-0004 

        

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,100,000 1,100,000 

    
1301-
0004 

        Укупно за пројекат 1301-0004 0 0 1,100,000 1,100,000 

    
  

        
Извори финансирања за Главу 
4.08: 

        

              01 Приходи из буџета 97,415,000 0 0 97,415,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 9,700,000 0 9,700,000 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,100,000 1,100,000 

              Укупно за  Главу 4.08: 97,415,000 9,700,000 1,100,000 108,215,000 

    

  
        

УКУПНО ЗА ЈАВНУ 
УСТАНОВУ "СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН 

97,415,000 9,700,000 1,100,000 108,215,000 

    1301-
0001 

        
ПА - Подршка локалним 
спортским организацијама 
удружењима и савезима 

        

    
  

    481 340 
Дотације невладиним 
организацијама 

85,000,000 0 0 85,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за про- 
грамску активност 1301-0001 

        

              01 Приходи из буџета 85,000,000 0 0 85,000,000 

    
1301-
0001 

        
Укупно за  програмску 
активност 1301-0001 

85,000,000 0 0 85,000,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
810 Услуге рекреације и 
спорта 

        

      01       Приходи из буџета 182,415,000 0 0 182,415,000 

    
  

04       
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

0 9,700,000 0 9,700,000 

    

  
15       

Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,100,000 1,100,000 

    

  
  810     

Укупно за функционалну 
класификацију 810 Услуге 
рекреације и спорта 

182,415,000 9,700,000 1,100,000 193,215,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програм 14 - РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

        

              01 Приходи из буџета 182,415,000 0 0 182,415,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 9,700,000 0 9,700,000 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,100,000 1,100,000 
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1301 
        

Укупно за програм 14 - 
РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

182,415,000 9,700,000 1,100,000 193,215,000 

    

2001 
        

ПРОГРАМ 8: 
ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

        

    
2001-
0001 

        
ПА - Функционисање 
предшколских установа 

        

        911     Предшколско образовање         

  4.
09   

        
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ  

        

    
  

    411 341 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

195,208,000 0 0 195,208,000 

    
  

    412 342 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

34,950,000 0 0 34,950,000 

          413 343 Накнаде у натури 1,222,000 321,000 0 1,543,000 

          414 344 Социјална давања запосленима 1,688,000 200,000 917,000 2,805,000 

    

  
    415 345 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

7,000,000 5,670,000 0 12,670,000 

    
  

    416 346 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1,818,000 0 0 1,818,000 

          421 347 Стални трошкови 10,100,000 4,080,000 12,546,000 26,726,000 

          422 348 Трошкови путовања 0 632,000 0 632,000 

          423 349 Услуге по уговору 200,000 2,484,000 0 2,684,000 

          424 350 Специјализоване услуге 300,000 4,666,000 0 4,966,000 

          425 351 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 4,780,000 0 5,780,000 

          426 352 Материјал 300,000 32,831,000 4,515,000 37,646,000 

    
  

    465 353 
Остале текуће дотације по 
закону 

17,679,000 0 0 17,679,000 

          482 354 Порези, обавезне таксе и казне  0 494,000 0 494,000 

    
  

    483 355 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

0 100,000 0 100,000 

          512 356 Машине и опрема 1,000,000 4,489,000 0 5,489,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 2001-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 272,465,000 0 0 272,465,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 60,747,000 0 60,747,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 17,578,000 17,578,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 400,000 400,000 

    
2001-
0001 

        
Укупно за  за програмску 
активност 2001-0001 

272,465,000 60,747,000 17,978,000 351,190,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
911 Предшколско образовање 

        

      01       Приходи из буџета 272,465,000 0 0 272,465,000 

    
  

04       
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

0 60,747,000 0 60,747,000 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 17,578,000 17,578,000 

    
  

13       
Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

0 0 400,000 400,000 
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из осталих 

извора 
Укупно 

    

  
  911     

Укупно за функционалну 
класификацију 911  
Предшколско образовање 

272,465,000 60,747,000 17,978,000 351,190,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

        

              01 Приходи из буџета 272,465,000 0 0 272,465,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 60,747,000 0 60,747,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 17,578,000 17,578,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 400,000 400,000 

    

2001 
        

Укупно за програм 8 - 
ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

272,465,000 60,747,000 17,978,000 351,190,000 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.09 - Предшколско 
образовање 

        

              01 Приходи из буџета 272,465,000 0 0 272,465,000 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 60,747,000 0 60,747,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 17,578,000 17,578,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 400,000 400,000 

    

  
        

Укупно за Главу 4.09 - 
Предшколско образовање 

272,465,000 60,747,000 17,978,000 351,190,000 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    
0602-
0002 

        ПА - Месне заједнице         

    

  
  160     

Опште услуге које нису нису 
класификоване на другом 
месту 

        

  4.
10 

  
        

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
БУЏЕТА 

        

    
  

    411 357 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

20,680,000 0 0 20,680,000 

    
  

    412 358 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3,718,000 0 0 3,718,000 

          413 359 Накнаде у натури 16,000 0 0 16,000 

          414 360 Социјална давања запосленима  250,000 0 0 250,000 

    

  
    415 361 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

427,000 0 1,000 428,000 

          421 362 Стални трошкови 17,025,000 0 483,873 17,508,873 

          422 363 Трошкови путовања  333,000 0 100,000 433,000 

          423 364 Услуге по уговору 10,716,000 0 1,548,000 12,264,000 

          424 365 Специјализоване услуге 1,965,000 0 1,110,000 3,075,000 

          425 366 Текуће поправке и одржавање 8,486,863 0 12,970,000 21,456,863 

          426 367 Материјал 3,550,000 0 963,000 4,513,000 

    
  

    465 368 
Остале текуће дотације по 
закону 

2,241,000 0 0 2,241,000 
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Укупно 

    
  

    481 369 
Дотације невладиним 
организацијама  

0 0 1,330,000 1,330,000 

          482 370 Порези, обавезне таксе и казне 1,479,000 0 200,000 1,679,000 

    
  

    483 371 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

6,076,222 0 0 6,076,222 

          511 372 Зграде и грађевински објекти 1,500,000 0 1,400,000 2,900,000 

          512 373 Машине и опрема  135,000 0 760,000 895,000 

          514 374 Култивисана имовина 0 0 400,000 400,000 

          541 375 Земљиште 0 0 3,680,000 3,680,000 

    
  

        
УКУПНО МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

78,598,085 0 24,945,873 103,543,958 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.10 - Месне заједнице - текући 
приходи буџета 

        

              01 Приходи из буџета 76,081,222 0 0 76,081,222 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

275,000 0 0 275,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

0 0 21,265,873 21,265,873 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

2,241,863 0 3,680,000 5,921,863 

    

  
        

Укупно за Главу 4.10 - Месне 
заједнице - текући приходи 
буџета 

78,598,085 0 24,945,873 103,543,958 

  4.
11   

        
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - 
САМОДОПРИНОС 

        

    
  

    416 376 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

250,000 0 0 250,000 

          422 377 Трошкови путовања  260,000 0 0 260,000 

          423 378 Услуге по уговору 3,813,936 0 0 3,813,936 

          424 379 Специјализоване услуге 2,836,000 0 0 2,836,000 

          425 380 Текуће поправке и одржавање 11,037,414 0 0 11,037,414 

          426 381 Материјал 6,036,374 0 0 6,036,374 

    
  

    472 382 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

915,000 0 0 915,000 

    
  

    481 383 
Дотације невладиним 
организацијама  

16,087,000 0 0 16,087,000 

          482 384 Порези, обавезне таксе и казне 255,000 0 0 255,000 

    
  

    483 385 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1,455,000 0 0 1,455,000 

          511 386 Зграде и грађевински објекти 11,135,199 0 0 11,135,199 

          512 387 Машине и опрема 2,954,412 0 0 2,954,412 

    

  
        

УКУПНО МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ - 
САМОДОПРИНОС 

57,035,335 0 0 57,035,335 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.11 - Месне заједнице - 
самодопринос 

        

              01 Приходи из буџета 48,020,000 0 0 48,020,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

9,015,335 0 0 9,015,335 

    

  
        

Укупно за Главу 4.11 - Месне 
заједнице - самодопринос 

57,035,335 0 0 57,035,335 
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СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

        

          425 388 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 0 0 1,000,000 

          511 389 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 0 1,000,000 

          512 390 Машине и опрема 500,000 0 0 500,000 

    

  
        

УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 
РАЗВОЈ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

2,500,000 0 0 2,500,000 

    

  
        

Извори финансирања за про- 
грамску активност 0602-0002: 

        

              01 Приходи из буџета 126,601,222 0 0 126,601,222 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

275,000 0 0 275,000 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

9,015,335 0 21,265,873 30,281,208 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из рнијих година 

2,241,863 0 3,680,000 5,921,863 

    
0602-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0002: 

138,133,420 0 24,945,873 163,079,293 

    

0602-
0016 

        

Пројекат: "Главни пројекат 
уређења спортског травнатог 
терена са предвиђеним 
пратећим садржајем" за МЗ 
'''Томашевац'' 

        

          511 391 Зграде и грађевински објекти 0 0 1,280,000 1,280,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0016 

        

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

0 0 1,280,000 1,280,000 

    
0602-
0016 

        Свега за пројекат: 0602-0016 0 0 1,280,000 1,280,000 

    
0602-
0021 

        
Пројекат: "Партиципативно 
буџетирање" 

        

          424 392 Специјализоване услуге 100,000 0 0 100,000 

          425 393 Текуће поправке и одржавање 17,355,000 0 0 17,355,000 

    
  

    463 393/1 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

3,200,000 0 0 3,200,000 

          511 394 Зграде и грађевински објекти 10,200,000 0 0 10,200,000 

          512 394/1 Машине и опрема 1,145,000 0 0 1,145,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат: 0602-0021 

        

              01 Приходи из буџета 32,000,000 0 0 32,000,000 

    
0602-
0021 

        Свега за пројекат: 0602-0021 32,000,000 0 0 32,000,000 

    

  

        

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

        

      01       Приходи из буџета 158,601,222 0 0 158,601,222 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

275,000 0 0 275,000 
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13       
Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

9,015,335 0 21,265,873 30,281,208 

    
  

15       
Неутрошена средства 
донација из ранијих година 

2,241,863 0 4,960,000 7,201,863 

    

  

  160     

Укупно за функционалну 
класификацију 160  Опште 
услуге које нису нису 
класификоване на другом 
месту 

170,133,420 0 26,225,873 196,359,293 

    
  

        
Извори за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

        

              01 Приходи из буџета 158,601,222 0 0 158,601,222 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

9,015,335 0 21,265,873 30,281,208 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из рнијих година 

2,241,863 0 4,960,000 7,201,863 

    
0602 

        
Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: 

170,133,420 0 26,225,873 196,359,293 

              ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА          

  4.
12 

  
        

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" 

        

    

1101 
        

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

        

    1101-
0001 

        
ПА - Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање 

        

        620     Развој заједнице         

    
  

    411 395 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

55,600,000 0 0 55,600,000 

    
  

    412 396 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

9,952,400 0 0 9,952,400 

          413 397 Накнаде у натури 150,000 0 0 150,000 

          414 398 Социјална давања запосленима  2,700,000 0 1,500,000 4,200,000 

    

  
    415 399 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

1,958,000 0 0 1,958,000 

    
  

    416 400 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

756,500 0 0 756,500 

          421 401 Стални трошкови 19,820,000 0 0 19,820,000 

          422 402 Трошкови путовања 20,000 0 0 20,000 

          423 403 Услуге по уговору 30,250,000 0 0 30,250,000 

          424 404 Специјализоване услуге 1,450,000 0 0 1,450,000 

          425 405 Текуће поправке и одржавање 1,800,000 0 0 1,800,000 

          426 406 Материјал 7,100,000 0 0 7,100,000 

    
  

    465 407 
Остале текуће дотације по 
закону 

4,995,000 0 0 4,995,000 

          482 408 Порези, обавезне таксе и казне 2,800,000 0 0 2,800,000 

                                                                                                                                                                                    

  
    483 409 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

200,000 0 0 200,000 

          512 410 Машине и опрема             1,705,000 0 0 1,705,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1101-
0001   

      

              01 Приходи из буџета 141,256,900 0 0 141,256,900 
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07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,500,000 1,500,000 

    
1101-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 1101-0001 

141,256,900 0 1,500,000 142,756,900 

    
1101-
0002 

        
ПА - Уређивање грађевинског 
земљишта 

        

        620     Развој заједнице         

          423 411 Услуге по уговору 300,000 0 0 300,000 

          424 412 Специјализоване услуге 7,000,000 0 0 7,000,000 

          425 413 Текуће поправке и одржавање 22,000,000 0 0 22,000,000 

    

  
    483 414 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

12,000,000 0 0 12,000,000 

          511 415 Зграде и грађевински објекти 1,100,000 0 0 1,100,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1101-
0002   

      

              01 Приходи из буџета 42,400,000 0 0 42,400,000 

    
1101-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 1101-0002 

42,400,000 0 0 42,400,000 

    
1101-
0003 

        
Пројекат: Уређење пешачке 
зоне 

        

        620     Развој заједнице         

          511 416 Зграде и грађевински објекти 28,700,000 0 0 28,700,000 

          512 417 Машине и опрема 1,320,000 0 0 1,320,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1101-0003 

        

              01 Приходи из буџета 14,335,177 0 0 14,335,177 

              10 Примања од задуживања 15,684,823 0 0 15,684,823 

    
1101-
0003 

        Укупно за пројекат 1101-0003 30,020,000 0 0 30,020,000 

    
1101-
0006 

        Пројекат: Аквапарк         

        620     Развој заједнице         

          511 418 Зграде и грађевински објекти 1,000 0 0 1,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1101-0006 

        

              01 Приходи из буџета 1,000 0 0 1,000 

    
1101-
0006 

        Укупно за пројекат 1101-0006 1,000 0 0 1,000 

    
1101-
0004 

        
Пројекат: Изградња трафо 
станица 

        

        620     Развој заједнице         

          511 419 Зграде и грађевински објекти 22,800,000 0 0 22,800,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1101-0004 

        

              01 Приходи из буџета 22,800,000 0 0 22,800,000 

    
1101-
0004 

        Укупно за пројекат 1101-0004 22,800,000 0 0 22,800,000 

    
1101-
0005 

        
Пројекат: Реконструкција 
Таковске улице 

        

        620     Развој заједнице         
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          511 420 Зграде и грађевински објекти 72,973,175 0 0 72,973,175 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 1101-0005 

        

              01 Приходи из буџета 13,700,000 0 0 13,700,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

27,273,175 0 0 27,273,175 

              10 Примања од задуживања 32,000,000 0 0 32,000,000 

    
1101-
0005 

        Укупно за пројекат 1101-0005 72,973,175 0 0 72,973,175 

    

  

        

Извори финансирања за 
Програм 1 - ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

        

              01 Приходи из буџета 234,493,077 0 0 234,493,077 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

27,273,175 0 1,500,000 28,773,175 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

47,684,823 0 0 47,684,823 

    

1101 
        

Свега за Програм 1 - 
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

309,451,075 0 1,500,000 310,951,075 

    
0601 

        
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

        

        620     Развој заједнице         

    
0601-
0002 

        
ПА - Управљање отпадним 
водама 

        

          424 421 Специјализоване услуге 2,032,000 0 0 2,032,000 

          425 422 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 0 0 1,500,000 

          511 423 Зграде и грађевински објекти 1,268,000 0 0 1,268,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0002   

      

              01 Приходи из буџета 4,800,000 0 0 4,800,000 

    
0601-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0002 

4,800,000 0 0 4,800,000 

    
0601-
0010 

        ПА - Јавна расвета         

          421 424 Стални трошкови 90,000,000 0 0 90,000,000 

          424 425 Специјализоване услуге 1,000 0 0 1,000 

          425 426 Текуће поправке и одржавање 36,700,000 0 0 36,700,000 

          512 427 Машине и опрема 1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0010 

        

              01 Приходи из буџета 126,702,000 0 0 126,702,000 

    
0601-
0010 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0010 126,702,000 

0 0 126,702,000 

    
0601-
0016 

        

Пројекат: Замена осветљења у 
улицама Гимназијској, 
Скерлићевој и Светозара 
Марковића 

        

        620     Развој заједнице         

          511 429 Зграде и грађевински објекти 3,156,000 0 0 3,156,000 
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Извори финансирања за 
пројекат 0601-0016 

        

              01 Приходи из буџета 606,540 0 0 606,540 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 2,549,460 

0 0 2,549,460 

    
0601-
0016 

        Укупно за пројекат 0601-0016 3,156,000 0 0 3,156,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
Програм 2 

        

              01 Приходи из буџета 132,108,540 0 0 132,108,540 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

2,549,460 0 0 2,549,460 

    0601         Свега за Програм 2 134,658,000 0 0 134,658,000 

    
0701 

        
ПРОГРАМ 7: ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

        

    0701-
0001 

        
ПА -  Управљање 
саобраћајном 
инфраструктуром 

        

          421 430 Стални трошкови 1,800,000 0 0 1,800,000 

          424 431 Специјализоване услуге 1,000,000 0 0 1,000,000 

          425 432 Текуће поправке и одржавање 25,000,000 0 0 25,000,000 

          511 433 Зграде и грађевински објекти 1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0701-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 27,801,000 0 0 27,801,000 

    
0701-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0701-0001 

27,801,000 0 0 27,801,000 

    
0701-
0002 

        ПА - Одржавање путева         

          424 434 Специјализоване услуге 7,200,000 0 0 7,200,000 

          425 435 Текуће поправке и одржавање 161,300,000 0 0 161,300,000 

          511 436 Зграде и грађевински објекти 14,200,000 0 0 14,200,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0701-
0002 

        

              01 Приходи из буџета 182,700,000 0 0 182,700,000 

    
0701-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 0701-0002 

182,700,000 0 0 182,700,000 

    
0701-
0003 

        Пројекат: Обилазница         

        620     Развој заједнице         

          482 437 Порези, обавезне таксе и казне 50,000 0 0 50,000 

          511 438 Зграде и грађевински објекти 6,314,000 0 0 6,314,000 

          541 439 Земљиште 8,144,620 0 0 8,144,620 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0003 

        

              01 Приходи из буџета 8,301,411 0 0 8,301,411 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

6,207,209 0 0 6,207,209 

    
0701-
0003 

        Укупно за пројекат 0701-0003 14,508,620 0 0 14,508,620 
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    0701-
0004 

        
Пројекат: Изградња тротоара 
и бициклистичких стаза 

        

        620     Развој заједнице         

          511 440 Зграде и грађевински објекти 52,000,000 0 0 52,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0004 

        

              01 Приходи из буџета 11,703,756 0 0 11,703,756 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 40,296,244 

0 0 40,296,244 

    
0701-
0004 

        Укупно за пројекат 0701-0004 52,000,000 0 0 52,000,000 

    0701-
0005 

        
Пројекат: Изградња путева и 
улица на територији града 
Зрењанина 

        

        620     Развој заједнице         

          511 441 Зграде и грађевински објекти 110,196,145 0 0 110,196,145 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0005 

        

              01 Приходи из буџета 48,605,699 0 0 48,605,699 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 61,590,446 

0 0 61,590,446 

    
0701-
0005 

        Укупно за пројекат 0701-0005 110,196,145 0 0 110,196,145 

    0701-
0006 

        
Пројекат: Појачано 
одржавање коловоза у улици 
Милоша Црњанског у Ченти'' 

        

          511 441/1 Зграде и грађевински објекти 21,339,068 0 0 21,339,068 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0006 

        

              01 Приходи из буџета 1,839,921 0 0 1,839,921 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

19,499,147 0 0 19,499,147 

    
0701-
0006 

        Укупно за пројекат 0701-0006 21,339,068 0 0 21,339,068 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

        

              01 Приходи из буџета 280,951,787 0 0 280,951,787 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

19,499,147 0 0 19,499,147 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

108,093,899 0 0 108,093,899 

    

0701 
        

Свега за Програм 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

408,544,833 0 0 408,544,833 

    
2001 

        
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКО- 
ЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

        

    
2001-
0002 

        
Пројекат: Изградња два 
вртића 

        

          511 442 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 0 3,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 2001-0002 

        

              01 Приходи из буџета 3,000,000 0 0 3,000,000 

    
2001-
0002 

        Свега за пројекат 2001-0002 3,000,000 0 0 3,000,000 
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Извори финансирања за 
Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

        

              01 Приходи из буџета 3,000,000 0 0 3,000,000 

    

2001 
        

Свега за Програм 8 - 
ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

3,000,000 0 0 3,000,000 

    
2002 

        
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

        

    
2002-
0005 

        
Пројекат: Изградња 
фискултурних сала 

        

          511 443 Зграде и грађевински објекти 25,000,000 0 12,390,000 37,390,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 2002-
0005 

        

              01 Приходи из буџета 25,000,000 0 0 25,000,000 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

0 0 12,390,000 12,390,000 

    
2002-
0005 

        
Свега за програмску 
активност 2002-0005 25,000,000 0 12,390,000 

37,390,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 9  - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

        

              01 Приходи из буџета 25,000,000 0 0 25,000,000 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

0 0 12,390,000 12,390,000 

    
2002 

        
Свега за Програм 9 - 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

25,000,000 0 12,390,000 37,390,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
620 

        

      01       Приходи из буџета 675,553,404 0 0 675,553,404 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

46,772,322 0 1,500,000 48,272,322 

    
  

10       
Примања од домаћег 
задуживања 

158,328,182 0 0 158,328,182 

    

  
15       

Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

0 0 12,390,000 12,390,000 

    

  
  620     

Укупно за функционалну 
класификацију 620 Развој 
заједнице  

880,653,908 0 13,890,000 894,543,908 

    

  

        

Извори финансирања за Главу 
4.12 - ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града 
Зрењанина'' 

        

              01 Приходи из буџета 675,553,404 0 0 675,553,404 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

46,772,322 0 1,500,000 48,272,322 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

158,328,182 0 0 158,328,182 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

0 0 12,390,000 12,390,000 
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Укупно за Главу 4.12 - ЈП 
''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

880,653,908 0 13,890,000 894,543,908 

    
0601 

        
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

        

    
  

        
 ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

        

    
0601-
0001 

        ПА -  Водоснабдевање         

        630     Водоснабдевање         

          451 444 Текуће субвенције 55,000,000 0 0 55,000,000 

          423 445 Услуге по уговору  20,000,000 0 0 20,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 75,000,000 0 0 75,000,000 

    
0601-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0001 

75,000,000 0 0 75,000,000 

    0601-
0017 

        
Пројекат: Изградња јавне 
водоводне мреже у делу 
насеља Шумица 

        

          511 446 Зграде и грађевински објекти 16,526,721 0 0 16,526,721 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0017 

        

              01 Приходи из буџета 2,754,454 0 0 2,754,454 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

4,900,000 0 0 4,900,000 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

6,772,267 0 0 6,772,267 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

2,100,000 0 0 2,100,000 

    
0601-
0017 

        Свега за пројекат 0601-0017 16,526,721 0 0 16,526,721 

    0601-
0018 

        
Пројекат: Изградња 
водоторња и дела водоводне 
мреже насеља Томашевац 

        

          511 447 Зграде и грађевински објекти 32,568,360 0 0 32,568,360 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0018 

        

              01 Приходи из буџета 17,568,360 0 0 17,568,360 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

10,500,000 0 0 10,500,000 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

4,500,000 0 0 4,500,000 

    
0601-
0018 

        Свега за пројекат 0601-0018 32,568,360 0 0 32,568,360 

    
0601-
0019 

        

Пројекат: Завршетак 
изградње заједничког 
водоводног система МЗ 
Михајлово и МЗ Јанков Мост 

        

          511 448 Зграде и грађевински објекти 7,232,309 0 0 7,232,309 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0019 

        

              01 Приходи из буџета 1,205,385 0 0 1,205,385 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

1,750,000 0 0 1,750,000 
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10 Примања од домаћег 
задуживања 

3,526,924 0 0 3,526,924 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

750,000 0 0 750,000 

    
0601-
0019 

        Свега за пројекат 0601-0019 7,232,309 0 0 7,232,309 

    0601-
0020 

        
Пројекат: Изградња 
атмосферске канализције у 
улици Пере Добриновића 

        

          511 449 Зграде и грађевински објекти 5,779,527 0 0 5,779,527 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0020 

        

              01 Приходи из буџета 963,254 0 0 963,254 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

2,697,100 0 0 2,697,100 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

963,273 0 0 963,273 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

1,155,900 0 0 1,155,900 

    
0601-
0020 

        Свега за пројекат 0601-0020 5,779,527 0 0 5,779,527 

    
0601-
0021   

      

Пројекат: Изградња 
санитарне канализације 
''Клек I фаза'' - завршетак 
изградње 

        

          511 450 Зграде и грађевински објекти 10,741,200 0 0 10,741,200 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0021 

        

              01 Приходи из буџета 1,790,200 0 0 1,790,200 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

4,515,700 0 0 4,515,700 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

2,500,000 0 0 2,500,000 

    
  

        
15 Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

1,935,300 0 0 1,935,300 

    
0601-
0021 

        Свега за пројекат 0601-0021 10,741,200 0 0 10,741,200 

    0601-
0022   

      
Пројекат: Изградња потисног 
фекалног цевовода Лазарево - 
Клек 

        

          511 451 Зграде и грађевински објекти 18,695,786 0 0 18,695,786 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0022 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

18,695,786 0 0 18,695,786 

    
0601-
0022 

        Свега за пројекат 0601-0022 18,695,786 0 0 18,695,786 

    0601-
0023   

      
Пројекат: Изградња 
канализације у насељеном 
месту Клек 

        

          511 452 Зграде и грађевински објекти 27,805,271 0 0 27,805,271 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0023 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

27,805,271 0 0 27,805,271 

    
0601-
0023 

        Свега за пројекат 0601-0023 27,805,271 0 0 27,805,271 
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    0601-
0024   

      
Пројекат: Изградња 
канализације у насељеном 
месту Ечка 

        

          511 453 Зграде и грађевински објекти 34,077,150 0 0 34,077,150 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0024 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

34,077,150 0 0 34,077,150 

    
0601-
0024 

        Свега за пројекат 0601-0024 34,077,150 0 0 34,077,150 

    0601-
0025   

      
Пројекат: Изградња 
канализације у насељеном 
месту Стајићево 

        

          511 454 Зграде и грађевински објекти 15,000,000 0 0 15,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0025 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

15,000,000 0 0 15,000,000 

    
0601-
0025 

        Свега за пројекат 0601-0025 15,000,000 0 0 15,000,000 

    0601-
0026   

      
Пројекат: Изградња 
канализације у насељеном 
месту Лукићево 

        

          511 455 Зграде и грађевински објекти 12,000,000 0 0 12,000,000 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0026 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

12,000,000 0 0 12,000,000 

    
0601-
0026 

        Свега за пројекат 0601-0026 12,000,000 0 0 12,000,000 

    
0601-
0027   

      
Пројекат: Опремање Црпне 
станице Центар 

        

          511 456 Зграде и грађевински објекти 2,226,920 0 0 2,226,920 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0027 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

2,226,920 0 0 2,226,920 

    
0601-
0027 

        Свега за пројекат 0601-0027 2,226,920 0 0 2,226,920 

    
0601-
0028   

      
Пројекат: Мокро поље 
Меленци 

        

          511 457 Зграде и грађевински објекти 16,537,904 0 0 16,537,904 

    
  

        
Извори финансирања за 
пројекат 0601-0028 

        

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

16,537,904 0 0 16,537,904 

    
0601-
0028 

        Свега за пројекат 0601-0028 16,537,904 0 0 16,537,904 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
630  Водоснабдевање 

        

      01       Приходи из буџета 99,281,653 0 0 99,281,653 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

24,362,800 0 0 24,362,800 

    
  

10       
Примања од домаћег 
задуживања 

140,105,495 0 0 140,105,495 
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15       

Неутрошена средства 
донација из осталих извора 

10,441,200 0 0 10,441,200 

    

  
  630     

Укупно за функционалну 
класификацију 630 
Водоснабдевање  

274,191,148 0 0 274,191,148 

    
  

        
ЈКП "ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО" 

        

    
0601-
0008 

        ПА - Јавна хигијена         

        510     Управљање отпадом         

    
  

    424 458 
Одржавање јавно прометних 
површина 

18,600,284 0 0 18,600,284 

    
  

    424 459 
Одржавање јавно прометних 
површина 

25,000,000 0 0 25,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0008 

        

              01 Приходи из буџета 43,600,284 0 0 43,600,284 

    
0601-
0008 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0008 

43,600,284 0 0 43,600,284 

    
0601-
0009 

        
ПА - Уређење и одржавање 
зеленила 

        

    
  

    424 460 
Одржавање јавних зелених 
површина 

10,057,542 0 0 10,057,542 

    
  

    424 461 
Одржавање јавних зелених 
површина 

15,000,000 0 0 15,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0009 

        

              01 Приходи из буџета 25,057,542 0 0 25,057,542 

    
0601-
0009 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0009 

25,057,542 0 0 25,057,542 

    
0601-
0011 

        
ПА - Одржавање гробаља и 
погребне услуге 

        

          424 462 Одржавање гробаља 5,110,481 0 0 5,110,481 

          424 463 Одржавање гробаља 7,000,000 0 0 7,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0010 

        

              01 Приходи из буџета 12,110,481 0 0 12,110,481 

    
0601-
0011 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0010 

12,110,481 0 0 12,110,481 

    
0601-
0014 

        ПА - Остале комуналне услуге         

          424 464 Зимска служба 600,000 0 0 600,000 

    
  

    424 465 
Комунална хигијена по 
насељеним местима 

4,652,840 0 0 4,652,840 

    
  

    424 466 
Комунална хигијена по 
насељеним местима 

9,308,876 0 0 9,308,876 

    

  
    424 467 

Средства за функционисање 
прихватилиште за псе и мачке 

6,625,356 0 0 6,625,356 

    

  
    424 468 

Средства за функционисање 
прихватилиште за псе и мачке 

5,000,000 0 0 5,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за про- 
грамску активност 0601-0014 
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              01 Приходи из буџета 26,187,072 0 0 26,187,072 

    
0601-
0014 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0014 

26,187,072 0 0 26,187,072 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
510 Управљање отпадом 

        

      01       Приходи из буџета 106,955,379 0 0 106,955,379 

    

  
  510     

Укупно за функционалну 
класификацију 510 
Управљање отпадом   

106,955,379 0 0 106,955,379 

  4.
13   

        
ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ 
" ЗРЕЊАНИН 

        

    
0601-
0007 

        
Уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца 

        

    

  
  660     

ПА - Стамбени развој и развој 
заједнице некласификован на 
другом месту 

        

    
  

    411 469 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

47,604,000 0 0 47,604,000 

    
  

    412 470 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

8,521,000 0 0 8,521,000 

          413 471 Накнаде у натури 250,000 0 0 250,000 

          414 472 Социјална давања запосленима 4,785,000 0 200,000 4,985,000 

    
  

    415 473 
Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

3,185,000 0 0 3,185,000 

    
  

    416 474 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

630,000 0 0 630,000 

          421 475 Стални трошкови 5,000,000 0 0 5,000,000 

          422 476 Трошкови путовања 100,000 0 0 100,000 

          423 477 Услуге по уговору 5,000,000 0 0 5,000,000 

          424 478 Специјализоване услуге 450,000 0 0 450,000 

          425 479 Текуће поправке и одржавање 1,775,000 0 0 1,775,000 

          426 480 Материјал 3,975,000 0 0 3,975,000 

          441 481 Отплата домаћих камата 30,000 0 0 30,000 

          444 482 Пратећи трошкови задуживања 50,000 0 0 50,000 

    
  

    465 483 
Остале текуће дотације по 
закону 

2,440,000 0 0 2,440,000 

          482 484 Порези, обавезне таксе и казне 7,619,000 0 0 7,619,000 

    
  

    483 484/1 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

200,000 0 0 200,000 

          511 485 Зграде и грађевински објекти 10,448,787 0 0 10,448,787 

          512 486 Машине и опрема 300,000 0 0 300,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0007 

        

              01 Приходи из буџета 91,914,000 0 0 91,914,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 200,000 200,000 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживањa 

10,448,787 0 0 10,448,787 

    
0601-
0007 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0007 

102,362,787 0 200,000 102,562,787 
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Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
660 - Стамбени развој и развој 
заједнице некласификован на 
другом месту 

        

      01       Приходи из буџета 91,914,000 0 0 91,914,000 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 200,000 200,000 

    
  

10       
Примања од домаћег 
задуживања 

10,448,787 0 0 10,448,787 

    

  

  660     

Укупно за функционалну 
класификацију 660 Стамбени 
развој и развој заједнице 
некласификован на другом 
месту  

102,362,787 0 200,000 102,562,787 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.13 - ЈП ''Пијаце и паркинзи'' 

        

              01 Приходи из буџета 91,914,000 0 0 91,914,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 200,000 200,000 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

10,448,787 0 0 10,448,787 

    
  

        
Укупно за Главу 4.13 - ЈП 
''Пијаце и паркинзи'' 

102,362,787 0 200,000 102,562,787 

  4.
14   

        
ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА 
АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН 

        

    
0601 

        
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

        

    
0601-
0014 

        ПА - Остале комуналне услуге         

        610     Стамбени развој         

    
  

    411 487 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

15,185,840 0 0 15,185,840 

    
  

    412 488 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,718,290 0 0 2,718,290 

          413 489 Накнаде у натури 90,000 0 0 90,000 

          414 490 Социјална давања запосленима 180,000 0 400,000 580,000 

    

  
    415 491 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

470,000 0 0 470,000 

    
  

    416 492 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

280,000 0 0 280,000 

          421 493 Стални трошкови 6,000,000 0 0 6,000,000 

          422 494 Трошкови путовања 30,000 0 0 30,000 

          423 495 Услуге по уговору  4,000,000 0 0 4,000,000 

          424 496 Специјализоване услуге 600,000 0 0 600,000 

          425 497 Текуће поправке и одржавање 5,740,000 0 0 5,740,000 

          426 498 Материјал 1,032,000 0 0 1,032,000 

    
  

    465 499 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,400,000 0 0 1,400,000 

          482 500 Порези, обавезне таксе и казне 14,985,000 0 0 14,985,000 

    
  

    483 501 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1,424,000 0 0 1,424,000 

          511 502 Зграде и грађевински објекти 10,500,000 0 0 10,500,000 

          512 503 Машине и опрема 200,000 0 0 200,000 
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Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0014 

        

              01 Приходи из буџета 64,835,130 0 0 64,835,130 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 400,000 400,000 

    
0601-
0014 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0014 

64,835,130 0 400,000 65,235,130 

    
0601-
0012 

        
ПА - Одржавање стамбених 
зграда 

        

          511 504 Зграде и грађевински објекти 1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0012 

        

              01 Приходи из буџета 1,000 0 0 1,000 

    
0601-
0012 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0012 

1,000 0 0 1,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
610 Стамбени развој 

        

      01       Приходи из буџета 64,836,130 0 0 64,836,130 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 400,000 400,000 

    

  
  610     

Укупно за функционалну 
класификацију 610 Стамбени 
развој  

64,836,130 0 400,000 65,236,130 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.14 - ЈП ''Градска стамбена 
агенција'' 

        

              01 Приходи из буџета 64,836,130 0 0 64,836,130 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 400,000 400,000 

    

  
        

Укупно за Главу 4.14 - ЈП 
''Градска стамбена агенција'' 

64,836,130 0 400,000 65,236,130 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

        

              01 Приходи из буџета 362,987,162 0 0 362,987,162 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

24,362,800 0 600,000 24,962,800 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

150,554,282 0 0 150,554,282 

    

0601 
        

Свега за Програм 2 - 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

548,345,444 0 600,000 548,945,444 

  4.
15   

        
ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" 

        

    
1502 

        
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

        

    
1502-
0001 

        
ПА - Управљање развојем 
туризма  

        

        473     Туризам         

    
  

    411 505 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

21,840,000 0 0 21,840,000 

    
  

    412 506 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3,910,000 0 0 3,910,000 
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          413 507 Накнаде у натури 68,000 0 0 68,000 

          414 508 Социјална давања запосленима 234,000 0 1,000,000 1,234,000 

    

  
    415 509 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

1,500,000 0 0 1,500,000 

    
  

    416 509/1 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

350,000 0 0 350,000 

          421 510 Стални трошкови 4,900,000 0 0 4,900,000 

          422 511 Трошкови путовања 235,000 0 0 235,000 

          423 512 Услуге по уговору 7,223,000 0 0 7,223,000 

          424 513 Специјализоване услуге 310,000 0 0 310,000 

          425 514 Текуће поправке и одржавање 550,000 0 0 550,000 

          426 515 Материјал 2,175,000 0 0 2,175,000 

    
  

    465 516 
Остале текуће дотације по 
закону 

1,800,000 0 0 1,800,000 

          482 517 Порези, обавезне таксе и казне  1,000,000 0 0 1,000,000 

          512 518 Машине и опрема 750,000 0 0 750,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1502-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 46,845,000 0 0 46,845,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,000,000 1,000,000 

    
1502-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 1502-0001 

46,845,000 0 1,000,000 47,845,000 

    
1502-
0002 

        ПА - Туристичка промоција         

        473     Туризам         

          421 519 Стални трошкови 284,675 0 0 284,675 

          422 520 Трошкови путовања 150,000 0 0 150,000 

          423 521 Услуге по уговору 1,870,000 0 0 1,870,000 

          424 522 Специјализоване услуге 328,000 0 0 328,000 

          426 522/1 Материјал 28,000 0 0 28,000 

          523 523 Залихе робе за даљу продају 3,000,000 0 0 3,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 1502-
0002 

        

              01 Приходи из буџета 5,660,675 0 0 5,660,675 

    
1502-
0002 

        
Свега за програмску 
активност 1502-0002 

5,660,675 0 0 5,660,675 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
473 Туризам 

        

      01       Приходи из буџета 52,505,675 0 0 52,505,675 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,000,000 1,000,000 

    

  
  473     

Укупно за функционалну 
класификацију 473 Туризам  

52,505,675 0 1,000,000 53,505,675 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.15 - ЈП ''Туристички центар 
града Зрењанина'' 

        

              01 Приходи из буџета 52,505,675 0 0 52,505,675 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,000,000 1,000,000 
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Укупно за Главу 4.15 - ЈП 
''Туристички центар града 
Зрењанина'' 

52,505,675 0 1,000,000 53,505,675 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 3 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

        

              01 Приходи из буџета 52,505,675 0 0 52,505,675 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,000,000 1,000,000 

    
1502 

        
Свега за Програм 3 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

52,505,675 0 1,000,000 53,505,675 

  4.
16   

        
ЈП ''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ 
ЗРЕЊАНИНА'' 

        

    
0401 

        
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

        

    
0401-
0004 

        

ПА - Заштита природних 
вредности и унапређење 
подручја са природним 
својствима 

        

        500     Заштита животне средине         

    
  

    411 524 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

12,168,000 0 1,416,000 13,584,000 

    
  

    412 525 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,178,000 0 314,000 2,492,000 

          413 526 Накнаде у натури 16,000 0 0 16,000 

          414 527 Социјална давања запосленима 50,000 0 0 50,000 

    
  

    415 528 
Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

410,000 0 0 410,000 

          421 529 Стални трошкови 900,000 0 412,000 1,312,000 

          422 530 Трошкови путовања 55,000 0 0 55,000 

          423 531 Услуге по уговору  10,630,000 0 570,000 11,200,000 

          424 531/1 Специјализоване услуге 500,000 0 600,000 1,100,000 

          425 532 Текуће поправке и одржавање 100,000 0 600,000 700,000 

          426 533 Материјал  700,000 0 260,000 960,000 

    
  

    465 534 
Остале текуће дотације по 
закону 

800,000 0 0 800,000 

          482 535 Порези, обавезне таксе и казне 100,000 0 0 100,000 

          512 535/1 Машине и опрема 49,000 0 1,380,500 1,429,500 

          511 535/2 Зграде и грађевински објекти 0 0 250,000 250,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0401-
0004 

        

              01 Приходи из буџета 28,656,000 0 0 28,656,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 5,802,500 5,802,500 

    
0401-
0004 

        
Свега за програмску 
активност 0401-0004 

28,656,000 0 5,802,500 34,458,500 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију   
500 

        

      01       Приходи из буџета 28,656,000 0 0 28,656,000 

    
  

07       
Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 5,802,500 5,802,500 
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  500     

Укупно за функционалну 
класификацију 500 Заштита 
животне средине 

28,656,000 0 5,802,500 34,458,500 

    

  
        

Извори финансирања за Главу 
4.16 - ЈП ''Резервати природе'' 

        

              01 Приходи из буџета 28,656,000 0 0 28,656,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 5,802,500 5,802,500 

    
  

        
Укупно за Главу 4.16 - ЈП 
''Резервати природе'' 

28,656,000 0 5,802,500 34,458,500 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

        

              01 Приходи из буџета 28,656,000 0 0 28,656,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 5,802,500 5,802,500 

    

0401 
        

Свега за Програм 6 - 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

28,656,000 0 5,802,500 34,458,500 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    
0602-
0006 

        ПА - Информисање         

        830     Јавно информисање         

          423 536 Услуге по уговору 10,000,000 0 0 10,000,000 

    
  

    451 536/1 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 

5,600,000 0 0 5,600,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0006 

        

              01 Приходи из буџета 15,600,000 0 0 15,600,000 

    
0602-
0006 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0006 

15,600,000 0 0 15,600,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
830 Јавно информисање 

        

      01       Приходи из буџета 15,600,000 0 0 15,600,000 

    

  
  830     

Укупно за функционалну 
класификацију 830 Јавно 
информисање 

15,600,000 0 0 15,600,000 

    0602-
0001 

        
ПА - Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

        

    

  
  490     

Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

        

    
    

  451 537 
ЈKП "Зрењанинска обједињена 
наплата" Зрењанин 

29,432,000 0 0 29,432,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001 

        

              01 Приходи из буџета 29,432,000 0 0 29,432,000 

    
0602-
0001 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001 

29,432,000 0 0 29,432,000 
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Извори финансирања за 
функционалну класификацију 
490 Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

        

      01       Приходи из буџета 29,432,000 0 0 29,432,000 

    

  

  490     

Укупно за функционалну 
класификацију  490 
Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

29,432,000 0 0 29,432,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

              01 Приходи из буџета 45,032,000 0 0 45,032,000 

    

0602 
        

Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

45,032,000 0 0 45,032,000 

              ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"         

    
0601 

        
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

        

    
0601-
0004 

        ПА - Даљинско грејање         

        436     Остала енергија         

          451 538 ЈКП "Градска топлана" 50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0601-
0004 

        

              01 Приходи из буџета 50,000,000 0 0 50,000,000 

    
0601-
0004 

        
Свега за програмску 
активност 0601-0004 

50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију   
436 Остала енергија 

        

      01       Приходи из буџета 50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  
  436     

Укупно за функционалну 
класификацију 436 Остала 
енергија   

50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

        

              01 Приходи из буџета 50,000,000 0 0 50,000,000 

    

0601 
        

Свега за Програм 2 - 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

50,000,000 0 0 50,000,000 

    

  

        

Извори финансирања за 
функционалне 
класификације: 620, 630, 510, 
660, 610, 473,  500, 830 и 436 

        

              01 Приходи из буџета 1,214,734,241 0 0 1,214,734,241 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

71,135,122 0 8,902,500 80,037,622 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

308,882,464 0 0 308,882,464 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

10,441,200 0 12,390,000 22,831,200 
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УКУПНО ЗА ЈАВНA 
ПРЕДУЗЕЋA 

1,605,193,027 0 21,292,500 1,626,485,527 

    

  
        

Извори финансирања за 
Раздео 4 - Градска управа 

        

              01 Приходи из буџета 3,609,766,126 0 0 3,609,766,126 

              01 Приходи из буџета  331,003,272 0 0 331,003,272 

    
  

        
04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 90,113,000 0 90,113,000 

    
  

        
07 Донације од осталих нивоа 
власти 

300,639,384 0 28,594,500 329,233,884 

    

  
        

08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 640,000 640,000 

    
  

        
10 Примања од домаћег 
задуживања 

308,882,464 0 0 308,882,464 

    
  

        
13 Пренета неутрошена 
средства из ранијих година 

130,487,216 0 22,596,100 153,083,316 

    

  
        

15 Неутрошена средства 
донација из предходних 
година 

27,950,463 0 33,721,723 61,672,186 

    
  

        
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 
ГРАДСКА УПРАВА 

4,708,728,925 90,113,000 85,552,323 4,884,394,248 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    
0602-
0004 

        
ПА - Општинско јавно 
правобранилаштво 

        

5   

  
        

ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

        

        330     Судови         

    
  

    411 539 
Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

7,500,000 0 0 7,500,000 

    
  

    412 540 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,342,500 0 0 1,342,500 

          413 541 Накнаде у натури 250,000 0 0 250,000 

          414 542 Социјална давања запосленима  100,000 0 0 100,000 

    
  

    415 543 
Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

150,000 0 0 150,000 

          421 544 Стални трошкови 195,000 0 0 195,000 

          422 545 Трошкови путовања 300,000 0 0 300,000 

          423 546 Услуге по уговору  560,000 0 0 560,000 

          425 547 Текуће поправке и одржавање 195,000 0 0 195,000 

          426 548 Материјал 570,000 0 0 570,000 

    
  

    465 549 
Остале текуће дотације по 
закону 

780,000 0 0 780,000 

          512 550 Машине и опрема 350,000 0   350,000 

    

  
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0004 

        

              01 Приходи из буџета 12,292,500 0 0 12,292,500 

    
0602-
0004 

        
Укупно за програмску 
активност 0602-0004 

12,292,500 0 0 12,292,500 

    

  
        

Извори финансирања за 
функционалну класификацију  
330 Судови 
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      01       Приходи из буџета 12,292,500 0 0 12,292,500 

    

  
  330     

Укупно за функционалну 
класификацију 330 Судови 

12,292,500 0 0 12,292,500 

    

  
        

Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

              01 Приходи из буџета 12,292,500 0 0 12,292,500 

    

0602 
        

Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

12,292,500 0 0 12,292,500 

    

  
        

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

12,292,500 0 0 12,292,500 

    
0602 

        
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

    

0602-
0005 

        ПА - Заштитник грађана         

6             ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА         

        330     Судови         

      
    411 551 

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

3,240,000 0 0 3,240,000 

      
    412 552 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

580,000 0 0 580,000 

          413 553 Накнаде у натури 30,000 0 0 30,000 

          414 554 Социјална давања запосленима 50,000 0 0 50,000 

      
    415 555 

Накнаде трошкова за запослене - 
превоз на посао и са посла 

165,000 0 0 165,000 

          421 556 Стални трошкови 20,000 0 0 20,000 

          422 557 Трошкови путовања 50,000 0 0 50,000 

          423 558 Услуге по уговору  100,000 0 0 100,000 

          426 559 Материјал 40,000 0 0 40,000 

    
  

    465 560 
Остале текуће дотације по 
закону 

430,000 0 0 430,000 

      
        

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0005 

        

              01 Приходи из буџета 4,705,000 0 0 4,705,000 

    

0602-
0005 

        
Укупно за програмску 
активност 0602-0005 4,705,000 

0 0 4,705,000 

      
        

Извори финансирања за  
функционалну класификацију  
330 Судови 

        

      01       Приходи из буџета 4,705,000 0 0 4,705,000 

      
  330     

Укупно за функционалну 
класификацију  330 Судови 

4,705,000 0 0 4,705,000 

      
        

Извори финансирања за 
Програм 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

        

              01 Приходи из буџета 4,705,000 0 0 4,705,000 

    0602 
        

Свега за Програм 15 - 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

4,705,000 0 0 4,705,000 

      
        

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА  

4,705,000 0 0 4,705,000 



Страна 363                   Број 21                      Службени лист града Зрењанина                 12 .јул 2016. год. 
 

Р
аз

д
ео

 

Г
л

ав
а 

Ш
и

ф
р

а
 п

р
ог

р
а

м
ск

е 
к

л
ас

и
ф

и
к

ац
и

је
/ 

п
р

ог
р

ам
ск

е 
а

к
ти

в
н

ос
ти

/п
р

о
је

к
та

 

И
зв

ор
 ф

и
н

ан
си

р
ањ

а 

Ф
ун

к
ц

и
он

ал
н

а 
 

к
л

ас
и

ф
и

к
ац

и
ја

 

Е
к

он
ом

ск
а 

 
к

л
ас

и
ф

и
к

ац
и

ја
 

П
оз

и
ц

и
ја

 

О П И С 
Средства 
из буџета 

Средства 
из 

сопствених 
извора  

Средства 
из осталих 

извора 
Укупно 

      
        

Извори финансирања за 
укупне расходе и издатке 

        

      01       Приходи из буџета 3,770,321,692 0 0 3,770,321,692 

      01       Приходи из буџета 331,003,272 0 0 331,003,272 

      04 
  

    
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

0 90,113,000 0 90,113,000 

      07 
  

    
Донације од осталих нивоа 
власти 

300,639,384 0 28,594,500 329,233,884 

      08 
  

    
Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 640,000 640,000 

      10 
  

    
Примања од домаћег 
задуживања 

308,882,464 0 0 308,882,464 

      13 
  

    
Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

130,487,216 0 22,596,100 153,083,316 

      15 
  

    
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

27,991,297 0 33,721,723 61,713,020 

      
    

    
УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

4,869,325,325 90,113,000 85,552,323 5,044,990,648 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

1 - Локални развој 
и просторно 
планирање 

1101 

Развој локалне 
заједнице у складу са 

усвојеном стратегијом 
развоја 

Усвојена стратегија 
развоја локалне 

заједнице 
да да да да 264,244,469 1,500,000 45,206,606 310,951,075 

ПА - Стратешко, 
просторно и 
урбанистичко 
планирање 

0001 
Израда планске и 

урбанистичко техничке 
документације 

Број усвојених планова 
генералне регулације 

2 2 2 2 141,256,900 1,500,000 0 142,756,900 

ПА - Уређивање 
грађевинског 
земљишта 

0002 
Израда планске и 

урбанистичко техничке 
документације 

Проценат буџета који 
се издваја за уређивање 

грађевинског 
земљишта 

- 1% 1% 1% 42,400,000 0 0 42,400,000 

Пројекат: Уређење 
пешачке зоне 

0003 

Развој локалне 
заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом 

развоја 

Износ буџета који се 
издваја за уређење 

пешачке зоне 
43,021,330 259,335,800 83,000,000 0 13,313,394 0 16,706,606 30,020,000 

Пројекат: Изградња 
трафо станица 

0004 

Развој локалне 
заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом 

развоја 

Износ буџета који се 
издваја за изградњу 

трафо станица 
0 59,635,200 20,000,000 20,000,000 22,800,000 0 0 22,800,000 

Пројекат: 
Реконструкција 
Таковске улице 

0005 
Израда планске и 

урбанистичко техничке 
документације 

Број усвојених планова 
генералне регулације 

2 2 2 2 44,473,175 0 28,500,000 72,973,175 

Пројекат: Аква 
парк 

0006 

Развој локалне 
заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом 

развоја 

Износ буџета који се 
издваја за аква парк 

5,000,000 0 0 0 1,000 0 0 1,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

2 - Комунална 
делатност 

0601 

Максимална могућа 
покривеност 
корисника и 

територије услугама 
комуналне делатности 

Степен покривености 
корисника 

(домаћинства 
установе, привредни 
субјекти) услугама 

комуналне 
делатности (барем 2 

услуге) 

36 36 36 36 579,899,702 600,000 153,103,742 733,603,444 

ПА  - 
Водоснабдевање 

0001 
Ефикасно и рационално 

спровођење 
водоснабдевања 

Продајна цена воде по 
м3 за становништво 

28 29 31 31 75,000,000 0 0 75,000,000 

ПА - Управљање 
отпадним водама 

0002 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

Износ буџета који се 
издваја за управљање 

отпадним водама 
15,000,000 12,942,600 9,000,000 9,000,000 4,800,000 0 0 4,800,000 

ПА - Даљинско 
грејање 

0004 

Ефикасно и рационално 
спровођење даљинског 
грејања и минималан 
негативан утицај на 

животну средину 

Износ буџета који се 
издваја за даљинско 

грејање 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 

ПА - Уређивање, 
одржавање и 
коришћење пијаца 

0007 
Ефикасно и рационално 
уређивање, одржавање 

и коришћење пијаца 

Остварени приходи од 
пружене услуге 

уређивања, одржавања 
и коришћења  пијаца 

97,256,000 103,400,000 108,570,000 114,000,000 91,914,000 200,000 10,448,787 102,562,787 

ПА - Јавна 
хигијена 

0008 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одржавања чистоће 
јавних површина 

Укупан број притужби 
на пружање услуга 
одржавања чистоће 

јавних површина 

750 750 700 680 43,600,284 0 0 43,600,284 

ПА - Уређење и 
одржавање 
зеленила 

0009 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територија услугама 

уређења и одржавања 
зеленила 

Укупан број урбаних 
целина/паркова у 

којима се уређује и 
одржава зеленило 

11 11 11 12 25,057,542 0 0 25,057,542 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Јавно 
осветљење 

0010 
Оптимална покривеност 

насеља и територије 
услугама јавне расвете 

Остварени расходи за 
пружање услуга јавног 

осветљења 
65,000,000 60,000,000 55,000,000 50,000,000 126,702,000 0 0 126,702,000 

ПА - Одржавање 
гробаља и погребне 
услуге 

0011 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одржавања гробаља и 
погребних услуга 

Укупан број 
извршених погребних 

услуга 
25,000 25,500 25,750 26,000 12,110,481 0 0 12,110,481 

ПА - Одржавање 
стамбених зграда 

0012 
Ефикасно и рационално 
спровођење комуналне 

делатности 

Проценат буџета који 
се идваја за одржавање 

стамбеног простора 
1% 1% 1% 1% 1,000 0 0 1,000 

ПА - Остале 
комуналне услуге 

0014 

Обзбеђење услова за 
задовољење других 
комуналних потреба 

грађана 

Висина накнаде штете 
за уједе паса и мачака 

луталица 
5,558,960 5,500,000 5,000,000 4,500,000 91,022,202 400,000 0 91,422,202 

Пројекат: Замена 
осветљења у 
улицама 
Гимназијској, 
Скерлићевој и 
Светозара 
Марковића 

0016 
Оптимална покривеност 

насеља и територије 
услугама јавне расвете 

проценат буџета који 
се издваја за јавну 

расвету  
2% 3% 2% 2% 606,540 0 2,549,460 3,156,000 

Пројекат: Изградња 
јавне водоводне 
мреже у делу 
насеља Шумица 

0017 
Ефикасно и рационално 

спровођење 
водоснабдевања 

Продајна цена воде по 
м3 за становништво 

28 29 31 31 9,754,454 0 6,772,267 16,526,721 

Пројекат: Изградња 
водоторња и дела 
водоводне мреже 
насеља Томашевац 

0018 
Ефикасно и рационално 

спровођење 
водоснабдевања 

Продајна цена воде по 
м3 за становништво 

28 29 31 31 32,568,360 0 0 32,568,360 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: 
Завршетак 
изградње 
заједничког 
водоводног 
система МЗ 
Михајлово и МЗ 
Јанков Мост 

0019 
Ефикасно и рационално 

спровођење 
водоснабдевања 

Продајна цена воде по 
м3 за становништво 

28 29 31 31 3,705,385 0 3,526,924 7,232,309 

Пројекат: Изградња 
атмосферске 
канализције у 
улици Пере 
Добриновића 

0020 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 4,816,254 0 963,273 5,779,527 

Пројекат: Изградња 
санитарне 
канализације ''Клек 
I фаза'' - завршетак 
изградње 

0021 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 8,241,200 0 2,500,000 10,741,200 

Пројекат: Изградња 
канализације у 
насељеном месту 
Лазарево 

0022 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 18,695,786 18,695,786 

Пројекат: Изградња 
канализације у 
насељеном месту 
Клек 

0023 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 27,805,271 27,805,271 

Пројекат: Изградња 
канализације у 
насељеном месту 
Ечка 

0024 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 34,077,150 34,077,150 

Пројекат: Изградња 
канализације у 
насељеном месту 
Стајићево 

0025 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 15,000,000 15,000,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: Изградња 
канализације у 
насељеном месту 
Лукићево 

0026 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 12,000,000 12,000,000 

Пројекат: 
Опремање Црпне 
станице Центар 

0027 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 2,226,920 2,226,920 

Пројекат: Мокро 
поље Меленци 

0028 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

проценат буџета који 
се издваја за изградњу 

канализације 
4% 5% 5% 5% 0 0 16,537,904 16,537,904 

3 -Локални 
економски развој 

1501 

Повећање 
запослености на 

територији града/ 
општине 

Проценат  буџета 
који се издваја за 

локално економски 
развој 

1% 1% 1% 1% 7,424,800 0 0 7,424,800 

ПА - Подстицаји за 
развој 
предузетништва 

0003 

Успостављање 
ефикасног механизма за 
привлачење директних 

инвестиција 

Износ буџета који се 
издваја за промоцију 

инвестиционог 
потецијала града  

6,900,000 13,700,000 15,000,000 15,000,000 1,261,000 0 0 1,261,000 

Пројекат: 
Регионална 
сарадња 

0006 

Успостављање 
ефикасног механизма за 
привлачење директних 

инвестиција 

Износ буџета који се 
издваја за промоцију 

инвестиционог 
потецијала града  

6,900,000 13,700,000 15,000,000 15,000,000 3,200,000 0 0 3,200,000 

Пројекат: Развој 
предузетништва 

0007 

Успостављање 
ефикасног механизма за 
привлачење директних 

инвестиција 

Износ буџета који се 
издваја за промоцију 

инвестиционог 
потецијала града  

6,900,000 13,700,000 15,000,000 15,000,000 1,000 0 0 1,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: 
Образовањем до 
лакшег 
запошљавања фаза 
2 – 
Средњобанатски 
округ 

0008 

Успостављање 
ефикасног механизма за 
привлачење директних 

инвестиција 

Број младих 
незапослених лица на 

радној пракси уз помоћ 
успостављеног 

механизма за обуку 
радне снаге за познатог 

послодавца и 
специфичан 

производни процес 

0 35 0 0 61,000 0 0 61,000 

Пројекат: 
Суфинансирање 
процеса 
унапређења 
енергетске 
ефикасности 

0009 

Успостављање сарадње 
између представника 
привреде и локалне 

самоуправе 

Број организованих 
партнерстава локалне 
привреде и локалне 

самоуправе 

0 2 2 2 1,000 0 0 1,000 

Пројекат: 
''Пољопривредни 
инкубатор за младе 
предузетнике'' 

0010 

Успостављање сарадње 
између представника 
привреде и локалне 

самоуправе 

Број организованих 
партнерстава локалне 
привреде и локалне 

самоуправе 

0 2 2 2 360,000 0 0 360,000 

Пројекат: ''ИТ 
решење за 
запослење'' 

0011 

Успостављање 
механизма за 

финансијску подршку 
обуке радне снаге за 

познатог послодавца и 
специфичан производни 

процес 

Број младих 
незапослених лица на 

радној пракси уз помоћ 
успостављеног 

механизма за обуку 
радне снаге за познатог 

послодавца и 
специфичан 

производних процес 

50 50 50 0 2,540,800 0 0 2,540,800 

                        

4 - Развој туризма 1502 

Повећање 
препознатљивости 
туристичке понуде 
града/општине на 

циљаним тржиштима 

Износ буџета за 
промоцију града 

25,000,000 70,000,000 30,000,000 30,000,000 115,055,675 1,000,000 0 116,055,675 



12 .јул 2016. год.                  Број 21                      Службени лист града Зрењанина                 Страна 370 
 

Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Управљање 
развојем туризма 

0001 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 
понуду града/општине 

у земљи на којима 
учестбује ТО 

града/општине 

5 5 6 6 46,845,000 1,000,000 0 47,845,000 

ПА - Туристичка 
промоција 

0002 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 
понуду града/општине 

у земљи на којима 
учестбује ТО 

града/општине 

5 5 6 6 5,660,675 0 0 5,660,675 

Пројекат: Средства 
за финансирање 
манифестација од 
значаја за град 
Зрењанин 

0003 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 

општине на циљаним 
тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 
понуду града/општине 

у земљи на којима 
учестбује ТО 

града/општине 

7 8 9 9 62,550,000 0 0 62,550,000 

                      

5 - Равој 
пољопривреде 

0101 

Спровођење усвојене 
пољопривредне 

политике и политике 
руралног развоја на 

подручју локалне 
самоуправе 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава 
6,990 7,000 7,050 7,100 347,302,000 0 0 347,302,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Унапређење 
услова за 
пољопривредну 
делатност 

0001 

Стварање услова за 
развој и унапређење 

пољопривредне 
производње на 

територији локалне 
самоуправе 

Проценат буџетских 
средстава који се 

издваја за програме 
развоја пољопривреде 

(Аграрни фонд ако 
постоји) у односу на 

укупан буџет 
града/општине 

7 9 5 6 307,001,000 0 0 307,001,000 

ПА - Подстицаји 
пољопривредној 
производњи 

0002 

Изградња одрживог, 
ефикасног и 

конкурентног 
пољопривредног 

сектора 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
користила право на 
локалне подстицаје 

102 120 130 150 40,301,000 0 0 40,301,000 

                      

6 - Заштита 
животне средине 

0401 
Унапређење 

квалитета животне 
средине 

Проценат буџета 
намењен заштити 
животне средине у 
односу на укупан 

буџет 

5% 9% 3% 3% 178,703,400 5,802,500 0 184,505,900 

ПА - Управљање 
заштитом животне 
средине 

0001 

Спровођење редовних 
мерења на територији 

града/општине и 
испуњење обавеза у 
складу са законима у 
домену извештавања 

према Агенцији и 
држави  

Број редовних мерења 
квалитета елемената 

животне 
средине(ваздуха, воде, 

земљишта) 

365 365 365 365 124,421,000 0 0 124,421,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Заштита 
природних 
вредности и 
унапређење 
подручја са 
природним 
својствима 

0004 

Испуњење обавеза у 
складу са законима у 

домену постојања 
стратешких и 

оперативних планова 
као и мера забране и  

ограничења утицаја на 
животну средину 

Број подручја која су 
проглашена 

заштићеним подручјем 
III категорије 

3 3 3 3 28,656,000 5,802,500 0 34,458,500 

Пројекат: 
Сузбијање зоонозе 
- третирање 
комараца 

0005 
Унапређење квалитета 

животне средине 

Износ буџета који се 
издваја за третирање 

комараца 
8,230,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 0 0 24,000,000 

Пројекат: 
Сузбијање зоонозе 
- третирање крпеља 

0006 
Унапређење квалитета 

животне средине 

Износ буџета који се 
издваја за третирање 

крпеља 
1,000 100,000 150,000 150,000 1,000,000 0 0 1,000,000 

Пројекат: 
Рекултивација 
дивљих депонија и 
пошумљавање у 
насељеним 
местима Лазарево, 
Чента и Ечка 

0007 

Испуњење обавеза у 
складу са законима у 

домену постојања 
стратешких и 

оперативних планова 
као и мера забране и  

ограничења утицаја на 
животну средину 

Износ буџета који се 
издваја за депоније и 

пошумљавање 
0 780,000 1,000,000 1,000,000 626,400 0 0 626,400 

                      

7 - Путна 
инфрастуктура 

0701 

Развијеност 
инфраструктуре у 

коннтексту доприноса 
социо економском 

развоју 

Проценат буџета који 
се издваја за путну 

инфраструктуру 
5% 11% 3% 3% 400,436,577 0 72,897,754 473,334,331 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Управљање 
саобраћајном 
инфраструктуром 

0001 

Повећање путне мреже 
и адекватна 

покривеност територије 
града/општине 

Проценат буџета који 
се издваја за 
унапређење 

безбедности саобраћаја 
на територији града 

Зрењанина 

1% 1% 1% 1% 92,590,498 0 0 92,590,498 

ПА - Одржавање 
путева 

0002 

Одржавање квалитета 
путне мреже кроз 
реконструкцију и 

редовно одржавање 
асфалтног покривача 

Износ трошкова 
одржавања путева 

221,000,000 73,000,000 75,000,000 80,000,000 182,700,000 0 0 182,700,000 

Пројекат: 
Обилазница 

0003 

Повећање путне мреже 
и адекватна 

покривеност територије 
града 

Износ буџета који се 
издваја за Обилазницу 

0 16,148,100 72,000,000 0 8,301,411 0 6,207,209 14,508,620 

Пројекат: Изградња 
тротоара и 
бициклистичких 
стаза 

0004 

Повећање путне мреже 
и адекватна 

покривеност територије 
града 

Износ буџета који се 
издваја за изградњу 

тротоара и 
бициклистичких стаза 

0 120,000,000 0 0 11,703,756 0 40,296,244 52,000,000 

Пројекат: Изградња 
путева и улица на 
територији града 
Зрењанина 

0005 

Повећање путне мреже 
и адекватна 

покривеност територије 
града 

Износ буџета који се 
издваја за изградњу 
путева и улица на 
територији града 

Зрењанина 

0 86,500,000 0 0 83,801,844 0 26,394,301 110,196,145 

Пројекат: Појачано 
одржавање 
коловоза у улици 
Милоша 
Црњанског у 
Ченти'' 
 

0006 

Повећање путне мреже 
и адекватна 

покривеност територије 
града 

Износ буџета који се 
издваја за изградњу 
путева и улица на 
територији града 

Зрењанина 

0 86,500,000 0 0 21,339,068 0 0 21,339,068 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

8 - Предшколско 
васпитање 

2001 

Правичан обухват 
предшколским 
васпитањем и 
образовањем 

Проценат буџета који 
се издваја за 
предшколско 

васпитање 

6% 8% 7% 7% 275,465,000 78,725,000 0 354,190,000 

ПА - 
Финкционисање 
предшколских 

установа 

0001 

Обезбеђени прописани 
технички услови за 

васпитно образовни рад 
са децом 

Просечан број деце у 
групи 

22 20 20 20 272,465,000 78,725,000 0 351,190,000 

Пројекат: Изградња 
два вртића 

0002 

Обезбеђени прописани 
технички услови за 

васпитно образовни рад 
са децом 

Износ буџета који се 
издваја за изградњу 

вртића 
825,317 140,000,000 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 

                      

9 - Основно 
образовање 

2002 

Потпуни обухват 
основним 

образовањем и 
васпитањем 

Број деце која су 
обухваћена основним 

васпитањем 
9,884 9,884 9,884 9,884 376,400,000 12,390,000 0 388,790,000 

ПА - 
Функционисање 
основних школа 

0001 

Ефикасно основно 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Проценат буџета града 
издвојен за основно 

образовање 
7 6 9 9 300,000,000 0 0 300,000,000 

Финансирање 
трошкова превоза и 
смештаја ученика 
ометених у развоју 

0002 

Ефикасно основно 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Износ буџета који се 
издваја за 

финансирање 
трошкова превоза и 
смештаја ученика 

ометених у развоју 

5,600,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 4,000,000 0 0 4,000,000 

Пројекат: Набавка 
школских торби за 
ђаке прваке 

0003 
Потпуни обухват 

основним образовањем 
и васпитањем 

Број ученика који су 
уписали први разред на 

територији града 
Зрењанина 

1,160 1,160 1,160 1,160 1,800,000 0 0 1,800,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат:Изградња, 
поправка и 
адаптација објеката 
на територији града 
Зрењанина 

0004 

Ефикасно основно 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Проценат буџета који 
се издваја за текуће 
одржавање објеката 

основних школа 

1% 1% 1% 1% 45,600,000 0 0 45,600,000 

Пројекат: Изградња 
фискултурних сала 

0005 

Ефикасно основно 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Проценат буџета који 
се издваја за текуће 
одржавање објеката 

основних школа 

1% 1% 1% 1% 25,000,000 12,390,000 0 37,390,000 

                      

10 - Средње 
образовање 

2003 

Обезбеђен потребан 
обухват 

средњошколског 
образовања 

Број деце која су 
обухваћана средњим 

образовањем 
5,498.00 5,498.00 5,498.00 5,498.00 186,835,000 0 0 186,835,000 

ПА - 
Функционисање 
средњих школа 

0001 

Ефикасно средње 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Проценат буџета града 
издвојен за средње 

образовање 
4% 4% 5% 5% 130,000,000 0 0 130,000,000 

Пројекат: 
Суфинансирање 
трошкова превоза 
ученика средњих 
школа на 
територији града 
Зрењанина 

0002 

Ефикасно средње 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Износ буџета који се 
издваја за трошкове 

превоза ученика 
средњих школа на 
територији града 

Зрењанина 

36,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 

Пројекат: 
Суфинансирање 
трошкова превоза 
ученика средњих 
школа са посебним 
потребама са 
територије града 
Зрењанина 

0003 

Ефикасно средње 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Износ буџета који се 
издваја за трошкове 

превоза ученика 
средњих школа са 

посебним потребама на 
територији града 

Зрењанина 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,500,000 0 0 1,500,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: Помоћ 
најбољим 
студентима и 
ученицима за 
постигнуте 
резултате 

0004 
Унапређење квалитета 
образовања у средњим 

школама 

Број талентоване деце 
која су подржана од 

стране града 
30 30 30 30 9,000,000 0 0 9,000,000 

Пројекат: Поправка 
и адаптација 
објеката средњих 
школа на 
територији града 
Зрењанина 

0005 

Ефикасно средње 
образовање и васпитање 
и рационална употреба 

средстава 

Проценат буџета који 
се издваја за текуће 
одржавање објеката 

средњих школа 

5% 5% 5% 5% 20,000,000 0 0 20,000,000 

Пројекат: 
Регресирање 
превоза студената 
на факултету 

0006 
Регресирање превоза 

студената на факултету 
Број студената којима 
се регресира превоз 

0 5 10 10 1,285,000 0 0 1,285,000 

Пројекат: 
Подстицај 
програмима из 
области 
образовања и 
науке'' 

0007 
Подстицај развоја 

образовања и науке 
Број корисника 

подстицаја 
15 20 20 20 5,050,000 0 0 5,050,000 

                      

11 - Социјална и 
дечија заштита 

0901 

Јачање локалних 
ресурса за 

имплементацију 
стратегије развоја 
система социјалне 

заштите 

Донета Одлука о 
пружању услуга 

социјалне заштите 
да да да да 172,363,390 0 0 172,363,390 

ПА -  Социјална 
помоћ 

0001 
Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника 
једнократне новчане 

помоћи 
3,000 3,000 3,000 3,000 35,270,195 0 0 35,270,195 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - 
Прихватилишта, 
прихватне станице 
и друге врсте 
смештаја 

0002 

Обезбеђење 
привременог смештаја, 
задовољавање основних 

потреба, и пружање 
ограничене услуге 

интервенција у кризним 
ситуацијама 

појединцима и 
породицама којима је 
потребно неодложно 
осигурати безбедност  

Број лица која су 
боравила у 

прихватилишту 
12 15 15 15 19,300,000 0 0 19,300,000 

ПА - Подршка 
социо - 
хуманитарним 
организацијама 

0003 

Социјално деловање - 
олакшавање људске 

патње пружањем 
неопходне ургентне 

помоћи лицима у 
невољи, развијањем 
солидарности међу 

људима,организовањем 
различитих облика 

помоћи  

Број социо 
хуманитаних 

организација који су 
обухваћени подршком 

0 20 20 20 12,000,000 0 0 12,000,000 

ПА - Активности 
Црвеног крста 

0005 

Социјално деловање - 
олакшавање људске 

патње пружањем 
неопходне ургентне 

помоћи лицима у 
невољи, развијањем 
солидарности међу 

људима,организовањем 
различитих облика 

помоћи  

Број волонтера 
Црвеног крста 

450 500 500 500 3,000,000 0 0 3,000,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Дечија 
заштита 

0006 
Унапређење 

популационе политике 

Висина буџетских 
издвајања за мере 

материјалне подршке 
деци и породици 

50,000,000 55,000,000 63,000,000 68,500,000 60,554,195 0 0 60,554,195 

Пројекат: 
Геронтолошки 
центар - Помоћ у 
кући 

0007 

Развој услуга социјалне 
заштите које су у 
мандату локалне 

самоуправе којима се 
доприноси  унапређењу 
положаја грађана који 
припадају угроженим 

групама 

Износ буџетских 
средстава која се 

издвајају за 
Геронтолошки центар 

3,904,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000 5,571,000 0 0 5,571,000 

Пројекат: 
Геронтолошки 
центар - Клуб за 
одрасла и стара 
лица 

0008 

Развој услуга социјалне 
заштите које су у 
мандату локалне 

самоуправе којима се 
доприноси  унапређењу 
положаја грађана који 
припадају угроженим 

групама 

Износ буџетских 
средстава која се 

издвајају за 
Геронтолошки центар 

3,904,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000 3,360,000 0 0 3,360,000 

Пројекат: 
Финансирање 
градског превоза за 
одређене 
категорије 
становништва 

0009 

Развој услуга социјалне 
заштите које су у 
мандату локалне 

самоуправе којима се 
доприноси  унапређењу 
положаја грађана који 
припадају угроженим 

групама 

Износ буџетских 
средстава која се 

издвајају за 
финансирање градског 

превоза за одређене 
категорије 

становништва 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 10,000,000 0 0 10,000,000 

Пројекат: 
Вантелесна 
оплодња 

0010 
Унапређење 

популационе политике 

Износ буџетских 
средстава која се 

издвајају за 
унапређење 

популационе политике 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: Средства 
за финансирање 
добровољног 
друштвеног рада 

0011 

Подршка развоју мреже 
ванинституционалне 

услуге социјалне 
заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној 
заштити и Закону о 
социјалној заштити 

Износ буџетских 
средстава која се 

издвајају за 
финансирање 
добровољног 

друштвеног рада 

0 500,000 600,000 700,000 5,000,000 0 0 5,000,000 

Пројекат: Помоћ 
избеглим, интерно 
расељеним лицима 
и повратницима на 
основу Споразума 
о реадмисији на 
територији града 
Зрењанина 

0012 

Развој услуга социјалне 
заштите које су у 
мандату локалне 

самоуправе којима се 
доприноси  унапређењу 
положаја грађана који 
припадају угроженим 

групама 

Износ буџетских 
средстава која се 

издвајају за помоћи 
избеглим, интерно 

расељеним лицима и 
повратницима 

20,425,900 19,112,580 20,000,000 21,000,000 14,308,000 0 0 14,308,000 

                      

12 - Примарна 
здравствена 
заштита 

1801 

Унапређење 
безбедности и 

квалитета здравствене 
заштите 

Број 
примедби/притужби 

заштитнику 
пацијентових права 

54 52 50 48 14,000,000 0 0 14,000,000 

ПА - 
Функционисање 
установа примарне 
здравствене 
заштите 

0001 
Унапређење 

ефикасности примарне 
здравствене заштите 

Проценат буџета који 
се издваја за набавку, 

инвестиционо и текуће 
одржавање 

медицинске, 
немедицинске опреме 
и превозних средстава, 

опреме и превозних 
средстава као и опреме 
у области интегрисаног 

здравственог 
информационог 

система 

1% 1% 1% 1% 14,000,000 0 0 14,000,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

13 - Развој 
културе 

1201 

Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 

инфраструктуре 

Проценат издвајања 
средстава за културу 

у оквиру локалног 
буџета 

7% 6% 8% 8% 314,609,917 38,621,950 0 353,231,867 

ПА - 
Функционисање 
локалних установа 
културе 

0001 

Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета установа 

културе 

Проценат учешћа 
трошкова зарада у 
буџету установа 

културе 

63% 78% 73% 73% 267,596,311 14,223,544 0 281,819,855 

ПА - Подстицаји 
културном и 
уметничком 
стваралаштву 

0002 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 23,613,606 7,752,683 0 31,366,289 

Пројекат: 
''Пољопривредни 
музеј'' 

0003 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 0 6,653,000 0 6,653,000 

Пројекат: 
''Рестаурација и 
конверзација 
најстарије 
позоришне сале'' 

0004 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 0 1,398,160 0 1,398,160 

Пројекат: Радови 
на обнови зграде 
која се налази у 
делу 
Великобечкеречке 
штедионице 
Зрењанин 

0005 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 0 7,220,563 0 7,220,563 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: 
''Подстицање 
аматерског 
културног и 
уметничког 
стваралаштва - по 
конкурсу'' 

0006 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 15,600,000 0 0 15,600,000 

Пројекат Радови на 
обнови споменика 
из Првог светског 
рата у Ченти, 
Јарковцу и 
Фаркаждину 

0007 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 0 1,374,000 0 1,374,000 

Пројекат: Обнова 
ентеријера 
Великобечкеречке 
штедионице 
Зрењанин 

0008 
Повећање интересовања 

грађана за развој 
културе 

Број пројеката и 
програма удружења 

подржаних од стране 
града 

144 150 160 160 7,800,000 0 0 7,800,000 

                    

14 - Развој спорта 
и омладине 

1301 

Планско подстицање и 
креирање услова за 
бављење спортом за 

све грађане и грађанке 
града/општине 

Донет Правилник о 
финансирању спорта 

у граду/општини 
да да да да 182,415,000 10,800,000 0 193,215,000 

ПА - Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама 

0001 

Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење 

капацитета спортских 
организација преко 

којих се остварује јавни 
интерес у области 

спорта у граду 

Број установа и 
организација у области 
спорта преко којих се 

остварује јавни интерес 
у области спорта 

119 120 125 125 85,000,000 0 0 85,000,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА- Одржавање 
спортске 
инфраструктуре 

0003 

Планска градња нових 
спортских објеката и 
редовно одржавање 

постојећих спортских 
објеката од интереса за 

град 

Број постојећих 
функционалних 

спортских објеката 
9 9 9 9 97,415,000 9,700,000 0 107,115,000 

Пројекат: Соларни 
колектори 

0004 

Планска градња нових 
спортских објеката и 
редовно одржавање 

постојећих спортских 
објеката од интереса за 

град 

Број постојећих 
функционалних 

спортских објеката 
9 9 9 9 0 1,100,000 0 1,100,000 

                      

15 - Локална 
самоуправа 

0602 

Одрживо управно и 
финансијско 

функционисање града 
у складу са 

надлежностима и 
пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја 
запослених у граду и 
законом утврђених 
максимума броја 

запослених 

1 1 1 1 1,172,962,293 26,225,873 10,000,000 1,209,188,166 

ПА - -
функционисање 
локалне 
самоуправе 

0001 

Обезбеђено 
континуирано 

функционисање органа 
ЈЛС и органа градске 

општине 

Број седница 
скупштине општине 

28 29 30 30 809,751,723 0 0 809,751,723 

ПА - Месне 
заједнице 

0002 

Обезбеђено 
задовољавање потреба и 

интереса локалног 
становништва 

деловањем месних 
заједница 

Проценат буџета града 
који се користи за 

трошкове и планове 
рада/програме месних 

заједница 

5% 4% 5% 5% 128,133,420 24,945,873 10,000,000 163,079,293 



Страна 383                   Број 21                      Службени лист града Зрењанина                 12 .јул 2016. год. 
 

Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Управљање 
јавним дугом 

0003 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 

града/општине и 
финансирање 
капиталних 

инвестиционих расхода 

Учешће укупног 
дугорочног задужења 

за капиталне 
инвестиционе расходе 

у односу на укупно 
остварене текуће 
приходе буџета 

локалне власти у 
претходној години < 

50% 

5% 3% 7% 8% 61,000,000 0 0 61,000,000 

ПА - Општинско 
јавно 
правобранилаштво 

0004 
Заштита имовинских 

права и интереса 
града/општине 

Број предмета у раду 
правобранилаштва 

2158 2265 2265 2265 12,292,500 0 0 12,292,500 

ПА - Заштитник 
грађана 

0005 

Обезбеђена заштита 
права грађана пред 
управом и јавним 

службама 
града/општине и 

контрола над повредама 
прописа и општих аката 

града/општине 

Број поднетих 
притужби 

50 80 100 120 4,705,000 0 0 4,705,000 

ПА - Информисање 0006 
Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја 

Постојање интернет 
стране града, број 

посета интернет стране 
и редовно 

обезбеђивање 
информација на 
интернет страни 

360,000 370,000 375,000 380,000 15,600,000 0 0 15,600,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

ПА - Канцеларија 
за младе 

0007 

Успостављени 
институционални 
услови у граду за 

подршку активном 
укључивању 

младих,подршку 
различитим 
друштвеним 

активностима младих и 
креативном 

испољавању њихових 
потреба  

Број организованих 
активности и пројеката 

КЗМ 
35 40 40 40 1,350,000 0 0 1,350,000 

ПА - Програми 
националних 
мањина 

0008 
Остваривање права 

националних мањина у 
локалној заједници 

Висина буџетских 
средставав који се 

издваја за 
финансирање програма 
националних мањина 

0 100,000 100,000 1,000,000 100,000 0 0 100,000 

ПА - Бесплатна 
правна помоћ 

0009 
Организована правна 

помоћ грађанима 
Укупан број пружених 
услуга правне помоћи 

0 180 180 180 1,000 0 0 1,000 

Пројекат: Средства 
за учешће у 
финансирању мера 
активне политике 
запошљавања за 
2014. и 2015. 
годину путем 
локалног акционог 
плана 

0012 
Повећање запослености 

на територији града 

Број лица која су 
учествовала у 

реализацији мера 
активне политике 

запошљавање 

50 64 40 40 14,020,000 0 0 14,020,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: Изградња 
Црпне станице 
Центар 

0014 

Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите на избегавању 

последица 
елементарних и других 

непогода 

Број идентификованих 
објеката критичне 
инфраструктуре 

13 15 18 20 12,194,298 0 0 12,194,298 

Пројекат: 
Реконструкција 
Хале спортова 

0015 

Набавка неопходне 
медицинске опреме за 
збрињавање болесника 

са ургентним потребама 
и њихов транспорт у 
референтне услове 

Број транспортованих 
пацијената са 

ургентним потребама  
0 100 100 100 54,651,852 0 0 54,651,852 

Пројекат: "Главни 
пројекат уређења 
спортског 
травнатог терена са 
предвиђеним 
пратећим 
садржајем" 

0016 

Обезбеђивање 
задовољења потреба и 

интереса локалног 
становништа деловањем 

месне заједнице 

Проценат буџета која 
се издвајају за 

капитална улагања 
0 15% 15% 15% 0 1,280,000 0 1,280,000 

Пројекат: 
Постављање 
инсталација 
грејања у великој 
сали Црвеног крста 

0017 

Социјално деловање - 
олакшавање људске 

патње пружањем 
неопходне ургентне 

помоћи лицима у 
невољи, развијањем 
солидарности међу 

људима, организовањем 
различитих облика 

помоћи 

Број волонтера 
Црвеног крста 

450 500 500 500 1,000 0 0 1,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: 
''Извођење радова 
на изградњи и 
реконструкцији 
улица у граду 
Зрењанину''  

0018 

Обезбеђивање 
задовољења потреба и 

интереса локалног 
становништа  

Средства буџета која се 
издвајају за капитална 

улагања 
0 15% 15% 15% 1,985,500 0 0 1,985,500 

Пројекат: 
Реконструкција 
објекта у Тиршовој 
улици'' 

0019 

Обезбеђивање 
задовољења потреба и 

интереса локалног 
становништа  

Средства буџета која се 
издвајају за капитална 

улагања 
0 15% 15% 15% 1,000,000 0 0 1,000,000 

Пројекат: ''Израда 
студије 
изводљивости са 
идејним пројектом 
са Спортско-
рехабилитациони 
коњички центар у 
Зрењанину''  

0020 

Обезбеђивање 
задовољења потреба и 

интереса особа са 
инвалидитетом 

Број деце која ће 
учествовати у пројекту 

0 0 3000 3500 588,000 0 0 588,000 

Пројекат : 
''Париципативно 
буџетирање'' 

0021 

Обезбеђивање 
задовољења потреба и 

интереса локалног 
становништва 

Број пројеката који се 
финансирају 

0 32 35 35 32,000,000 0 0 32,000,000 

Пројекат: 
''Заједничко 
управљање 
ризицима од 
поплава''  

0022 

Стварање услова за 
ефикасно оперативно 

деловање на смањивању 
и ублажавању 

последица 
елементарних и других 

непогода 

Површина терена за 
који је урађен план 

санације, капацитет за 
евакуацију 

0 1326 км 0 0 23,000,000 0 0 23,000,000 
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Програм/ПА 

Пројекат 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Примања 
од домаћег 

задуживања 

Укупна 
средства 

Пројекат: ''Израда 
идејног решења са 
студијом 
изводљивости за 
постављање 
плутајућег објекта - 
понтона за 
путнички брод на 
каналу Бегеј км 
26+600''  

0023 

Обезбеђивање 
задовољења потреба и 

интереса локалног 
становништа 

Средства буџета која се 
издвајају за капитална 

улагања 
0 15% 15% 15% 588,000 0 0 588,000 
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. ГОДИНУ РАЗВРСТАНИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ 
КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

Средства из буџета 
Средства из 

сопствених извора 
Средства из 

осталих извора 

Средства из буџета, 
 сопствених и 

 осталих извора 

Ф
у
н

к
ц

и
о

н
ал

н
а
 

к
л

а
си

ф
и

к
ац

и
ја

 

Опис 

Износ % Износ % Износ % Износ % 

090 
Социјална заштита некласификована 
на другом месту 

172,363,390 3.5 0 0.0 0 0.0 172,363,390 3.4 

110 
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

134,518,900 2.8 0 0.0 0 0.0 134,518,900 2.7 

130 Опште услуге 494,707,081 10.2 0 0.0 0 0.0 494,707,081 9.8 

160 
Опште јавне услуге које нису  
класификоване на другом месту 

180,564,420 3.7 0 0.0 26,225,873 30.7 206,790,293 4.1 

170 Трансакције јавног дуга 61,000,000 1.3 0 0.0 0 0.0 61,000,000 1.2 

320 Услуге противпожарне заштите 4,000,000 0.1 0 0.0 0 0.0 4,000,000 0.1 

330 Судови 16,997,500 0.3 0 0.0 0 0.0 16,997,500 0.3 

360 
Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту 

68,189,498 1.4 0 0.0 0 0.0 68,189,498 1.4 

421 Пољопривреда 347,302,000 7.1 0 0.0 0 0.0 347,302,000 6.9 

430 Гориво и енергија 136,708,040 2.8 0 0.0 0 0.0 136,708,040 2.7 

436 Остала енергија 50,000,000 1.0 0 0.0 0 0.0 50,000,000 1.0 

470 Остале делатности 95,834,352 2.0 0 0.0 0 0.0 95,834,352 1.9 

473 Туризам 115,055,675 2.4 0 0.0 1,000,000 1.2 116,055,675 2.3 

490 
Економски послови 
некласификовани на другом месту 

29,532,000 0.6 0 0.0 0 0.0 29,532,000 0.6 

500 Заштита животне средине 178,703,400 3.7 0 0.0 5,802,500 6.8 184,505,900 3.7 

510 Управљање отпадом 106,955,379 2.2 0 0.0 0 0.0 106,955,379 2.1 

610 Стамбени развој   64,836,130 1.3 0 0.0 400,000 0.5 65,236,130 1.3 

620 Развој заједнице 888,078,708 18.2 0 0.0 13,890,000 16.2 901,968,708 17.9 

630 Водоснабдевање 274,191,148 5.6 0 0.0 0 0.0 274,191,148 5.4 
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Средства из буџета 
Средства из 

сопствених извора 
Средства из 

осталих извора 

Средства из буџета, 
 сопствених и 

 осталих извора 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

ал
н

а
 

к
л

а
си

ф
и

к
ац

и
ја

 

Опис 

Износ % Износ % Износ % Износ % 

660 
Стамбени развој и развој заједнице  
некласификован на другом месту 

102,362,787 2.1 0 0.0 200,000 0.2 102,562,787 2.0 

760 
Здравство некласификовано на 
другом месту 

14,000,000 0.3 0 0.0 0 0.0 14,000,000 0.3 

810 Услуге рекреације и спорта 182,415,000 3.7 9,700,000 10.8 1,100,000 1.3 193,215,000 3.8 

820 Услуге културе 314,609,917 6.5 19,666,000 21.8 18,955,950 22.2 353,231,867 7.0 

830 Јавно информисање 15,600,000 0.3 0 0.0 0 0.0 15,600,000 0.3 

860 
Рекреација, спорт, култура и вере  
некласификовано на другом месту 

10,100,000 0.2 0 0.0 0 0.0 10,100,000 0.2 

911 Предшколско образовање 272,465,000 5.6 60,747,000 67.4 17,978,000 21.0 351,190,000 7.0 

912 Основно образовање 351,400,000 7.2 0 0.0 0 0.0 351,400,000 7.0 

920 Средње образовање 186,835,000 3.8 0 0.0 0 0.0 186,835,000 3.7 

  УКУПНО 4,869,325,325 100.0 90,113,000 100.0 85,552,323 100.0 5,044,990,648 100.0 
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. ГОДИНУ РАЗВРСТАНИ ПО ОРГАНИМА ГРАДА 
И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

Средства из  буџета 
01 

Средства из  
сопствених   

извора - извор 04 

Донације и  
трансфери од других  
нивоа власти - извор 

07 

Донације 
невладиних 

организација и 
појединаца - 

извор 08 

Примања од 
домаћег  

задуживања - 
извор 10 

Пренета неутрошена  
средства из ранијих  
година  - извор 13 

Неутрошена 
средства  

донација из 
претходних  

година - извор 15 

ДИРЕКНИ/ИНДИРЕКТНИ 
КОРИСНИК 

Износ % Износ % Износ % Износ % Износ % Износ % Износ % 

СКУПШТИНА ГРАДА 65,037,566 1.6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 40,834 - 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 58,132,500 1.4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 20,388,000 0.5 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ГРАДСКА УПРАВА 2,209,553,050 53.9 0 - 250,654,562 76.1 0 0.0 140,105,495 45.4 121,471,881 79.4 25,708,600 41.7 

Народно позориште ''Тоша 
Јовановић'' 

90,098,000 2.2 3,780,000 4.2 0 - 430,000 - 0 - 0 - 1,398,160 2.3 

Градска народна библиотека 
''Жарко Зрењанин'' 

40,105,100 1.0 4,717,000 5.2 340,000 - 210,000 - 0 - 98,000 0.1 0 - 

Народни музеј 50,543,011 1.2 1,730,000 1.9 0 - 0 - 0 - 0 - 6,653,000 10.8 

Савремена галерија 21,355,000 0.5 620,000 0.7 100,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Културни центар 44,786,106 1.1 4,000,000 4.4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Историјски архив 24,985,700 0.6 3,830,000 4.3 240,000 0.1 0 0.0 0 - 175,000 0.1 0 - 

Завод за заштиту споменика 
културе 

17,397,000 0.4 989,000 1.1 10,174,000 3.1   0.0 0 - 657,227 0.4 7,220,563 11.7 

ЈУ ''Спортски објекти'' 97,415,000 2.4 9,700,000 10.8 0 - 0 - 0 0.0 0 - 1,100,000 1.8 

Предшколска установа 272,465,000 6.6 60,747,000 67.4 17,578,000 5.3 0 0.0 0 - 400,000 0.3 0 - 

Месне заједнице 158,601,222 3.9 0 - 275,000 - 0 - 0 0.0 30,281,208 19.8 7,201,863 11.7 

ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

675,553,404 16.5 0 - 48,272,322 14.7 0 0.0 158,328,182 51.3 0 - 12,390,000 - 
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Средства из  буџета 
01 

Средства из  
сопствених   

извора - извор 04 

Донације и  
трансфери од других  
нивоа власти - извор 

07 

Донације 
невладиних 

организација и 
појединаца - 

извор 08 

Примања од 
домаћег  

задуживања - 
извор 10 

Пренета неутрошена  
средства из ранијих  
година  - извор 13 

Неутрошена 
средства  

донација из 
претходних  

година - извор 15 

ДИРЕКНИ/ИНДИРЕКТНИ 
КОРИСНИК 

Износ % Износ % Износ % Износ % Износ % Износ % Износ % 

ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' 91,914,000 2.2 0 - 200,000 0.1 0 0.0 10,448,787 3.4 0 - 0 - 

ЈП ''Градска стамбена 
агенција'' 

64,836,130 1.6 0 - 400,000 0.1 0 0.0 0 - 0 - 0 - 

ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'' 

52,505,675 1.3 0 - 1,000,000 0.3 0 0.0 0 - 0 - 0 - 

ЈП ''Резервати природе'' 28,656,000 0.7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

12,292,500 0.3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 4,705,000 0.1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

УКУПНО 4,101,324,964 100.0 90,113,000 100.0 329,233,884 100.0 640,000 100.0 308,882,464 100.0 153,083,316 100.0 61,713,020 100.0 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 

Члан 7. Одлуке о буџету града Зрењанина 
за 2016. годину мења се и гласи: 

 
У складу са упутством за припрему 

одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину 
и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је 
донео министар надлежан за послове финансија 
на основу одредби члана 36а Закона о буџетском 
систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/14 и 68/15 – др. закон), и 
Законом о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору („Службени 
гласник РС“ бр. 68/15), број запослених код 
корисника буџета не може прећи максималан 
број запослених на неодређено и одређено 
време, и то: 

- 367 запослених у локалној администрацији 
на неодређено време, 

- 37 запослених у локалној администрацији 
на одређено време, 

- 282 запослених у предшколским 
установама на неодређено време,  

- 73 запослених у предшколским установама 
на одређено време, 

- 274 запослених у установама културе и 
физичке културе на неодређено време, 

- 35 запослених у установама културе и 
физичке културе на одређено време, 

- 222 запослених у јавним предузећима на 
неодређено време и 

- 11 запослена у јавним предузећима на 
одређено време. 

 
У овој Одлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из става 1. oвог 
члана. 

Члан 8. 
 

 Члан 12. Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
 

Распоред и коришћење средстава врши 
се по посебном акту (решење) које доноси 
Градоначелник, на предлог Одељења за 
финансије, по финансијским плановима у оквиру 
раздела 4.:  

- Функционална класификација 090 – 
Економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета – помоћ 
породицама погинулих бораца и умрлих војника, 
Средства за увећане једнократне новчане помоћи 
и једнократне помоћи – друштвено користан рад, 

дотације невладиним организацијама – по 
конкурсу, накнаде породиљама за новорођенчад 
и незапосленим породиљама, финансирање 
личног пратиоца детета, вантелесна оплодња; 

- Функционална класификација 760 – 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти - Средства за делатност 
примарне здравствене заштите; 

- Функционална класификација 912 – 
Економска класификација 463 – Изградња, 
поправка и адаптација објеката основних школа 
на територији града Зрењанина у оквиру 
Основног образовања; 

- Функционална класификација 920 – 
Економска класификација 463 – Изградња, 
поправка и адаптација објеката средњих школа 
на територији града Зрењанина у оквиру 
Средњег образовања; 
 - Функционална класификација 920 – 
Економска класификација 472 – Помоћ 
најбољим студентима и ученицима за 
постигнуте резултате; 

- Функционална класификација 160 – 
Економска класификација 422 и 423 – 
Канцеларија за младе; 
 - Функционална класификација 160 – 
Економска класификација 425, 511, 512 и 515 – 
Средства за развој месних заједница; 
 - Функционална класификација 320 – 
Економска класификација 481 – Средства за 
финансирање противпожарне заштите; 
 - Функционална класификација 360 – 
Економска класификација 423, 424, 425, 426 и 
511 – Средства за финансирање ванредних 
ситуација и Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту; 
 - Функционална класификација 421 – 
Економска класификација 423, 424, 425, 426, 
451, 511 и 512  – Пољопривреда; 
 - Функционална класификација 430 – 
Економска класификација 424, 425, 451, 511 – 
Расходи који се извршавају из Накнаде од 
експлоатације минералних сировина; 
 - Функционална класификација 470 – 
Економска класификација 422, 423, 426, 463, 511 
и 512 – Остале делатности; 
 - Функционална класификација 473 – 
Економска класификација 421, 423, 424, 425, 
426, 481, и 482– Развој туризма – Средства за 
финансирање манифестација од значаја за град 
Зрењанин; 
 - Функционална класификација 500 – 
Економска класификација 423, 424, 425, 426, 
481, 511, 512, 541 – Заштита животне средине; 
 - Функционална класификација 620 – 
Економска класификација 423, 451, 454, 463 и 
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481 – Развој заједнице, Регионална сарадња и 
Развој предузетништва;  
 - Функционална класификација 810 – 
Економска класификација 481 – Подршка 
локалним спортским организацијама и 
удружењима; 
 - Функционална класификација 820 – 
Економска класификација 481 – Подстицање 
аматерског, културног и уметничког 
стваралаштва – по конкурсу; 
 - Функционална класификација 860 – 
Економска класификација 481 – Средства за 
одржавање и обнову верских објеката. 
 
 Средства увећане једнократне новчане 
помоћи утврђују се на основу процене Центра за 
социјални рад града Зрењанина, уз сагласност 
Градског већа града Зрењанина а исплаћује 
Центар за социјални рад на терет средстава 
планираних за једнократне помоћи по посебном 
акту (Решењу) које доноси Градско веће.  
 
 Средства предвиђена буџетом за 
финансирање:  
 
 - делатности примарне здравствене 
заштите, 
 - фонда за заштиту животне средине, 
 - минералне сировине, 
 - средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја, 
 - радови на заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта, 
 
биће распоређена посебним програмима које 
доноси Градско веће на предлог 
Градоначелника, у складу са чланом 2. тачка 15. 
Закона о буџетском систему. 

 
Члан 9. 

 
Члан 21. Одлуке о буџету града 

Зрењанина за 2016. годину мења се и гласи: 
 

 Решење о промени апропријације у 
складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему доноси Градоначелник. 

Решење о употреби текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
Одељења за финансије доноси Градско веће. 

Средства одобрена кориснику буџетских 
средстава, могу се преусмеравати на одређену 
апропријацију у износу од 10% вредности 
апропријације за расход чији се износ умањује.  

Преусмеравање апропријације врши се 
на захтев корисника, а по решењу 
градоначелника. 

Решење о преносу средстава у текућу 
буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона 
о буџетском систему доноси Градско веће. 
 

Члан 10. 
 
 У осталом делу Одлука о буџету града 
Зрењанина за 2016. годину остаје непромењена. 
 

Члан 11. 
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и доставити 
Министарству финансија. 
 

Члан 12. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-8/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
ЗРЕЊАНИН   
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА   
 Оливер Митровић,с.р. 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА - МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА БУЏЕТА, САМОДОПРИНОСА И ОСТАЛИХ 

ПРИХОДА 
   

Економска 
класификација 

Назив индиректног корисника 
Расходи из 

текућих 
прихода буџета 

Расходи из 
средстава 

самодоприноса 

Расходи из 
осталих 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

411 Месна заједница ''Арадац'' 450,000 0 0 450,000 

411 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 620,000 0 0 620,000 

411 Месна заједница ''Ботош'' 670,000 0 0 670,000 

411 Месна заједница ''Елемир'' 920,000 0 0 920,000 

411 Месна заједница ''Ечка'' 590,000 0 0 590,000 

411 Месна заједница ''Јанков Мост'' 490,000 0 0 490,000 

411 Месна заједница ''Клек'' 890,000 0 0 890,000 

411 Месна заједница ''Книћанин'' 450,000 0 0 450,000 

411 Месна заједница ''Лазарево'' 600,000 0 0 600,000 

411 Месна заједница ''Меленци'' 510,000 0 0 510,000 

411 Месна заједница ''Михајлово'' 530,000 0 0 530,000 

411 Месна заједница ''Орловат'' 450,000 0 0 450,000 

411 Месна заједница ''Перлез'' 600,000 0 0 600,000 

411 Месна заједница ''Стајићево'' 500,000 0 0 500,000 

411 Месна заједница ''Томашевац'' 470,000 0 0 470,000 

411 Месна заједница ''Фаркаждин'' 450,000 0 0 450,000 

411 Месна заједница ''Чента'' 850,000 0 0 850,000 

411 Месна заједница ''Златица'' 470,000 0 0 470,000 

411 Месна заједница ''Мужља'' 850,000 0 0 850,000 

411 Месна заједница ''Граднулица'' 750,000 0 0 750,000 

411 Месна заједница ''Зелено Поље'' 470,000 0 0 470,000 

411 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 1,300,000 0 0 1,300,000 

411 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 1,400,000 0 0 1,400,000 

411 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 980,000 0 0 980,000 

411 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 440,000 0 0 440,000 

411 Месна заједница ''Шумица'' 470,000 0 0 470,000 

411 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 470,000 0 0 470,000 

411 Месна заједница ''Центар'' 980,000 0 0 980,000 

411 Месна заједница ''Никола Тесла'' 440,000 0 0 440,000 

411 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 620,000 0 0 620,000 

411 Месна заједница ''Берберско - болница'' 500,000 0 0 500,000 

411 Месна заједница ''Мала Америка'' 500,000 0 0 500,000 

Укупно за економску класификацију 411 20,680,000 0 0 20,680,000 

412 Месна заједница ''Арадац'' 81,000 0 0 81,000 

412 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 111,000 0 0 111,000 

412 Месна заједница ''Ботош'' 120,000 0 0 120,000 

412 Месна заједница ''Елемир'' 165,000 0 0 165,000 

412 Месна заједница ''Ечка'' 106,000 0 0 106,000 

412 Месна заједница ''Јанков Мост'' 88,000 0 0 88,000 

412 Месна заједница ''Клек'' 160,000 0 0 160,000 

412 Месна заједница ''Книћанин'' 81,000 0 0 81,000 

412 Месна заједница ''Лазарево'' 107,000 0 0 107,000 

412 Месна заједница ''Меленци'' 95,000 0 0 95,000 

412 Месна заједница ''Михајлово'' 94,000 0 0 94,000 

412 Месна заједница ''Орловат'' 81,000 0 0 81,000 

412 Месна заједница ''Перлез'' 107,000 0 0 107,000 

412 Месна заједница ''Стајићево'' 90,000 0 0 90,000 

412 Месна заједница ''Томашевац'' 85,000 0 0 85,000 

412 Месна заједница ''Фаркаждин'' 81,000 0 0 81,000 

412 Месна заједница ''Чента'' 153,000 0 0 153,000 
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Економска 
класификација 

Назив индиректног корисника 
Расходи из 

текућих 
прихода буџета 

Расходи из 
средстава 

самодоприноса 

Расходи из 
осталих 
извора 

Укупно 

412 Месна заједница ''Златица'' 85,000 0 0 85,000 

412 Месна заједница ''Мужља'' 153,000 0 0 153,000 

412 Месна заједница ''Граднулица'' 135,000 0 0 135,000 

412 Месна заједница ''Зелено Поље'' 85,000 0 0 85,000 

412 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 233,000 0 0 233,000 

412 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 251,000 0 0 251,000 

412 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 176,000 0 0 176,000 

412 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 79,000 0 0 79,000 

412 Месна заједница ''Шумица'' 85,000 0 0 85,000 

412 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 85,000 0 0 85,000 

412 Месна заједница ''Центар'' 176,000 0 0 176,000 

412 Месна заједница ''Никола Тесла'' 79,000 0 0 79,000 

412 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 111,000 0 0 111,000 

412 Месна заједница ''Берберско - болница'' 90,000 0 0 90,000 

412 Месна заједница ''Мала Америка'' 90,000 0 0 90,000 

Укупно за економску класификацију 412 3,718,000 0 0 3,718,000 

413 Месна заједница ''Никола Тесла'' 8,000 0 0 8,000 

413 Месна заједница "Берберско-болница" 8,000 0 0 8,000 

Укупно за економску класификацију 413 16,000 0 0 16,000 

414 Месна заједница ''Стајићево'' 250,000 0 0 250,000 

Укупно за економску класификацију 414 250,000 0 0 250,000 

415 Месна заједница ''Арадац'' 60,000 0 0 60,000 

415 Месна заједница ''Лукино Село'' 25,000 0 0 25,000 

415 Месна заједница ''Мужља'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Граднулица'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Зелено Поље'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 36,000 0 0 36,000 

415 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 54,000 0 0 54,000 

415 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 36,000 0 0 36,000 

415 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница '' Шумица'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Центар'' 36,000 0 0 36,000 

415 Месна заједница ''Никола Тесла'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 18,000 0 0 18,000 

415 Месна заједница ''Берберско - болница'' 18,000 0 1,000 19,000 

415 Месна заједница ''Мала Америка'' 18,000 0 0 18,000 

Укупно за економску класификацију 415 427,000 0 1,000 428,000 

416 Месна заједница ''Стајићево'' 0 250,000 0 250,000 

Укупно за економску класификацију 416 0 250,000 0 250,000 

421 Месна заједница ''Арадац'' 500,000 0 500 500,500 

421 
Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 300,000 0 0 300,000 

421 Месна заједница ''Бело Блато'' 350,000 0 7,000 357,000 

421 Месна заједница ''Ботош'' 600,000 0 30,000 630,000 

421 Месна заједница ''Елемир'' 1,500,000 0 46,000 1,546,000 

421 Месна заједница ''Ечка'' 650,000 0 25,000 675,000 

421 Месна заједница ''Јанков Мост'' 300,000 0 0 300,000 

421 Месна заједница ''Клек'' 400,000 0 12,000 412,000 

421 Месна заједница ''Книћанин'' 200,000 0 0 200,000 

421 Месна заједница ''Лазарево'' 700,000 0 1,000 701,000 

421 Месна заједница ''Лукино Село'' 60,000 0 2,000 62,000 

421 Месна заједница ''Лукићево'' 500,000 0 8,000 508,000 

421 Месна заједница ''Меленци'' 500,000 0 77,000 577,000 

421 Месна заједница ''Михајлово'' 250,000 0 10,000 260,000 
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Економска 
класификација 

Назив индиректног корисника 
Расходи из 

текућих 
прихода буџета 

Расходи из 
средстава 

самодоприноса 

Расходи из 
осталих 
извора 

Укупно 

421 Месна заједница ''Орловат'' 200,000 0 0 200,000 

421 Месна заједница ''Перлез'' 500,000 0 6,000 506,000 

421 Месна заједница ''Стајићево'' 750,000 0 14,000 764,000 

421 Месна заједница ''Тараш'' 60,000 0 0 60,000 

421 Месна заједница ''Томашевац'' 300,000 0 0 300,000 

421 Месна заједница ''Фаркаждин'' 200,000 0 1,000 201,000 

421 Месна заједница ''Чента'' 300,000 0 3,000 303,000 

421 Месна заједница ''Златица'' 300,000 0 0 300,000 

421 Месна заједница ''Мужља'' 800,000 0 1,000 801,000 

421 Месна заједница ''Граднулица'' 200,000 0 200,000 400,000 

421 Месна заједница ''Зелено Поље'' 550,000 0 1,000 551,000 

421 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 550,000 0 0 550,000 

421 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 965,000 0 4,000 969,000 

421 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 350,000 0 0 350,000 

421 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 350,000 0 2,000 352,000 

421 Месна заједница ''Шумица'' 350,000 0 3,000 353,000 

421 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 470,000 0 7,000 477,000 

421 Месна заједница ''Центар'' 600,000 0 3,000 603,000 

421 Месна заједница ''Никола Тесла'' 200,000 0 5,373 205,373 

421 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 1,400,000 0 15,000 1,415,000 

421 Месна заједница ''Берберско - болница'' 220,000 0 0 220,000 

421 Месна заједница ''Мала Америка'' 600,000 0 0 600,000 

Укупно за конто 421 17,025,000 0 483,873 17,508,873 

422 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 33,000 0 0 33,000 

422 Месна заједница ''Ботош'' 21,000 60,000 0 81,000 

422 Месна заједница ''Елемир'' 40,000 0 0 40,000 

422 Месна заједница ''Ечка'' 15,000 0 0 15,000 

422 Месна заједница ''Јанков Мост'' 16,000 0 0 16,000 

422 Месна заједница ''Клек'' 10,000 50,000 0 60,000 

422 Месна заједница ''Книћанин'' 20,000 30,000 0 50,000 

422 Месна заједница ''Лазарево'' 13,000 50,000 0 63,000 

422 Месна заједница ''Меленци'' 16,000 0 0 16,000 

422 Месна заједница ''Михајлово'' 16,000 0 0 16,000 

422 Месна заједница ''Орловат'' 27,000 0 0 27,000 

422 Месна заједница ''Перлез'' 17,000 20,000 0 37,000 

422 Месна заједница ''Стајићево'' 24,000 50,000 0 74,000 

422 Месна заједница ''Томашевац'' 21,000 0 0 21,000 

422 Месна заједница ''Фаркаждин'' 24,000 0 0 24,000 

422 Месна заједница ''Чента'' 4,000 0 0 4,000 

422 Месна заједница ''Златица'' 16,000 0 0 16,000 

422 Месна заједница "Граднулица" 0 0 100,000 100,000 

Укупно за економску класификацију 422 333,000 260,000 100,000 693,000 

423 Месна заједница ''Арадац'' 700,000 0 0 700,000 

423 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 150,000 0 7,000 157,000 

423 Месна заједница ''Бело Блато'' 500,000 620,000 0 1,120,000 

423 Месна заједница ''Ботош'' 400,000 131,000 0 531,000 

423 Месна заједница ''Елемир'' 100,000 300,000 200,000 600,000 

423 Месна заједница ''Ечка'' 400,000 0 0 400,000 

423 Месна заједница ''Јанков Мост'' 100,000 20,000 0 120,000 

423 Месна заједница ''Клек'' 250,000 630,000 50,000 930,000 

423 Месна заједница ''Книћанин'' 380,000 550,000 0 930,000 

423 Месна заједница ''Лазарево'' 0 500,000 0 500,000 

423 Месна заједница ''Лукино Село'' 110,000 0 0 110,000 

423 Месна заједница ''Лукићево'' 50,000 100,000 0 150,000 

423 Месна заједница ''Меленци'' 650,000 0 150,000 800,000 
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423 Месна заједница ''Михајлово'' 200,000 0 50,000 250,000 

423 Месна заједница ''Орловат'' 710,000 0 0 710,000 

423 Месна заједница ''Перлез'' 250,000 360,000 0 610,000 

423 Месна заједница ''Стајићево'' 100,000 400,000 0 500,000 

423 Месна заједница ''Тараш'' 2,300,000 0 40,000 2,340,000 

423 Месна заједница ''Томашевац'' 300,000 0 0 300,000 

423 Месна заједница ''Фаркаждин'' 100,000 0 0 100,000 

423 Месна заједница ''Чента'' 70,000 0 0 70,000 

423 Месна заједница ''Златица'' 644,000 200,000 10,000 854,000 

423 Месна заједница ''Мужља'' 250,000 0 0 250,000 

423 Месна заједница ''Граднулица'' 100,000 0 700,000 800,000 

423 Месна заједница ''Зелено Поље'' 90,000 0 0 90,000 

423 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 100,000 2,936 300,000 402,936 

423 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 150,000 0 0 150,000 

423 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 100,000 0 34,000 134,000 

423 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 750,000 0 0 750,000 

423 Месна заједница ''Шумица'' 50,000 0 0 50,000 

423 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 182,000 0 0 182,000 

423 Месна заједница ''Центар'' 100,000 0 0 100,000 

423 Месна заједница ''Никола Тесла'' 150,000 0 7,000 157,000 

423 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 100,000 0 0 100,000 

423 Месна заједница ''Берберско - болница'' 60,000 0 0 60,000 

423 Месна заједница ''Мала Америка'' 70,000 0 0 70,000 

Укупно за економску класификацију 423 10,716,000 3,813,936 1,548,000 16,077,936 

424 Месна заједница ''Арадац'' 5,000 0 0 5,000 

424 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 5,000 0 0 5,000 

424 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 25,000 0 25,000 

424 Месна заједница ''Ботош'' 0 100,000 0 100,000 

424 Месна заједница ''Елемир'' 20,000 1,200,000 500,000 1,720,000 

424 Месна заједница ''Ечка'' 50,000 0 0 50,000 

424 Месна заједница ''Јанков Мост'' 20,000 35,000 0 55,000 

424 Месна заједница ''Клек'' 50,000 386,000 0 436,000 

424 Месна заједница ''Книћанин'' 20,000 150,000 0 170,000 

424 Месна заједница ''Лазарево'' 50,000 400,000 0 450,000 

424 Месна заједница ''Лукино Село'' 10,000 0 0 10,000 

424 Месна заједница ''Лукићево'' 50,000 0 0 50,000 

424 Месна заједница ''Меленци'' 50,000 0 0 50,000 

424 Месна заједница "Михајлово" 200,000 0 0 200,000 

424 Месна заједница ''Орловат'' 10,000 0 0 10,000 

424 Месна заједница ''Перлез'' 10,000 190,000 0 200,000 

424 Месна заједница ''Стајићево'' 200,000 300,000 0 500,000 

424 Месна заједница ''Тараш'' 10,000 0 200,000 210,000 

424 Месна заједница ''Томашевац'' 100,000 0 0 100,000 

424 Месна заједница "Фаркаждин" 10,000 0 0 10,000 

424 Месна заједница ''Чента'' 70,000 0 0 70,000 

424 Месна заједница ''Златица'' 0 50,000 10,000 60,000 

424 Месна заједница ''Мужља'' 140,000 0 0 140,000 

424 Месна заједница ''Граднулица'' 0 0 400,000 400,000 

424 Месна заједница ''Зелено Поље'' 10,000 0 0 10,000 

424 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 650,000 0 0 650,000 

424 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 15,000 0 0 15,000 

424 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 20,000 0 0 20,000 

424 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 20,000 0 0 20,000 

424 Месна заједница "Шумица" 5,000 0 0 5,000 
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424 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 10,000 0 0 10,000 

424 Месна заједница ''Центар'' 50,000 0 0 50,000 

424 Месна заједница ''Никола Тесла'' 20,000 0 0 20,000 

424 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 10,000 0 0 10,000 

424 Месна заједница ''Берберско - болница'' 65,000 0 0 65,000 

424 Месна заједница ''Мала Америка'' 10,000 0 0 10,000 

Укупно за економску класификацију 424 
1,965,000 

2,836,000 1,110,000 5,911,000 

425 Месна заједница ''Арадац'' 30,000 0 0 30,000 

425 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 20,000 0 0 20,000 

425 Месна заједница ''Бело Блато'' 200,000 540,000 0 740,000 

425 Месна заједница ''Ботош'' 0 515,000 0 515,000 

425 Месна заједница ''Елемир'' 50,000 1,000,000 300,000 1,350,000 

425 Месна заједница ''Ечка'' 600,000 6,913 0 606,913 

425 Месна заједница ''Јанков Мост'' 150,000 129,000 0 279,000 

425 Месна заједница ''Клек'' 700,000 465,000 0 1,165,000 

425 Месна заједница ''Книћанин'' 600,000 1,000,000 0 1,600,000 

425 Месна заједница ''Лазарево'' 500,000 3,500,000 0 4,000,000 

425 Месна заједница ''Лукино Село'' 50,000 0 0 50,000 

425 Месна заједница ''Лукићево'' 400,000 130,000 0 530,000 

425 Месна заједница ''Меленци'' 400,000 0 50,000 450,000 

425 Месна заједница ''Михајлово'' 370,000 0 0 370,000 

425 Месна заједница ''Орловат'' 100,000 0 0 100,000 

425 Месна заједница ''Перлез'' 2,291,863 580,000 0 2,871,863 

425 Месна заједница ''Стајићево'' 400,000 200,000 0 600,000 

425 Месна заједница ''Тараш'' 200,000 0 500,000 700,000 

425 Месна заједница ''Томашевац'' 50,000 0 0 50,000 

425 Месна заједница ''Фаркаждин'' 50,000 0 0 50,000 

425 Месна заједница ''Чента'' 160,000 0 0 160,000 

425 Месна заједница ''Златица'' 0 485,000 0 485,000 

425 Месна заједница ''Мужља'' 70,000 0 0 70,000 

425 Месна заједница ''Граднулица'' 50,000 486,501 10,820,000 11,356,501 

425 Месна заједница ''Зелено Поље'' 20,000 0 0 20,000 

425 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 400,000 0 100,000 500,000 

425 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 150,000 0 0 150,000 

425 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 30,000 2,000,000 0 2,030,000 

425 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 40,000 0 0 40,000 

425 Месна заједница ''Шумица'' 70,000 0 0 70,000 

425 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 50,000 0 0 50,000 

425 Месна заједница ''Центар'' 50,000 0 0 50,000 

425 Месна заједница ''Никола Тесла'' 50,000 0 0 50,000 

425 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 70,000 0 0 70,000 

425 Месна заједница ''Берберско - болница'' 35,000 0 0 35,000 

425 Месна заједница ''Мала Америка'' 80,000 0 1,200,000 1,280,000 

Укупно за економску класификацију 425 8,486,863 11,037,414 12,970,000 32,494,277 

426 Месна заједница ''Арадац'' 100,000 0 0 100,000 

426 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 200,000 0 10,000 210,000 

426 Месна заједница ''Бело Блато'' 130,000 690,000 0 820,000 

426 Месна заједница ''Ботош'' 100,000 900,000 0 1,000,000 

426 Месна заједница ''Елемир'' 100,000 250,000 100,000 450,000 

426 Месна заједница ''Ечка'' 75,000 0 0 75,000 

426 Месна заједница ''Јанков Мост'' 50,000 0 0 50,000 

426 Месна заједница ''Клек'' 200,000 1,385,000 50,000 1,635,000 

426 Месна заједница ''Книћанин'' 150,000 800,000 100,000 1,050,000 

426 Месна заједница ''Лазарево'' 130,000 700,000 0 830,000 
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426 Месна заједница ''Лукино Село'' 50,000 0 0 50,000 

426 Месна заједница ''Лукићево'' 100,000 100,000 0 200,000 

426 Месна заједница ''Меленци'' 150,000 0 150,000 300,000 

426 Месна заједница ''Михајлово'' 150,000 0 53,000 203,000 

426 Месна заједница ''Орловат'' 250,000 0 0 250,000 

426 Месна заједница ''Перлез'' 50,000 600,000 0 650,000 

426 Месна заједница ''Стајићево'' 150,000 400,000 0 550,000 

426 Месна заједница ''Тараш'' 100,000 0 0 100,000 

426 Месна заједница ''Томашевац'' 100,000 0 0 100,000 

426 Месна заједница ''Фаркаждин'' 140,000 6,543 0 146,543 

426 Месна заједница ''Чента'' 120,000 4,831 0 124,831 

426 Месна заједница ''Златица'' 135,000 200,000 100,000 435,000 

426 Месна заједница ''Мужља'' 100,000 0 0 100,000 

426 Месна заједница ''Граднулица'' 50,000 0 400,000 450,000 

426 Месна заједница ''Зелено Поље'' 70,000 0 0 70,000 

426 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 70,000 0 0 70,000 

426 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 70,000 0 0 70,000 

426 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 60,000 0 0 60,000 

426 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 70,000 0 0 70,000 

426 Месна заједница ''Шумица'' 50,000 0 0 50,000 

426 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 40,000 0 0 40,000 

426 Месна заједница ''Центар'' 40,000 0 0 40,000 

426 Месна заједница ''Никола Тесла'' 50,000 0 0 50,000 

426 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 50,000 0 0 50,000 

426 Месна заједница ''Берберско - болница'' 50,000 0 0 50,000 

426 Месна заједница ''Мала Америка'' 50,000 0 0 50,000 

Укупно за економску класификацију 426 
3,550,000 

6,036,374 963,000 10,549,374 

465 Месна заједница ''Арадац'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 85,000 0 0 85,000 

465 Месна заједница ''Ботош'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Елемир'' 120,000 0 0 120,000 

465 Месна заједница ''Ечка'' 80,000 0 0 80,000 

465 Месна заједница ''Јанков Мост'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Клек'' 120,000 0 0 120,000 

465 Месна заједница ''Книћанин'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Лазарево'' 81,000 0 0 81,000 

465 Месна заједница ''Меленци'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Михајлово'' 65,000 0 0 65,000 

465 Месна заједница ''Орловат'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Перлез'' 80,000 0 0 80,000 

465 Месна заједница ''Стајићево'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Томашевац'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Фаркаждин'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Чента'' 70,000 0 0 70,000 

465 Месна заједница ''Златица'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Мужља'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Граднулица'' 80,000 0 0 80,000 

465 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 150,000 0 0 150,000 

465 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 90,000 0 0 90,000 

465 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 80,000 0 0 80,000 

465 Месна заједница ''Шумица'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 65,000 0 0 65,000 

465 Месна заједница ''Центар'' 80,000 0 0 80,000 

465 Месна заједница ''Никола Тесла'' 60,000 0 0 60,000 
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465 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 85,000 0 0 85,000 

465 Месна заједница ''Берберско - болница'' 60,000 0 0 60,000 

465 Месна заједница ''Мала Америка'' 70,000 0 0 70,000 

Укупно за економску класификацију 465 2,241,000 0 0 2,241,000 

472 Месна заједница ''Клек'' 0 380,000 0 380,000 

472 Месна заједница ''Лазарево'' 0 500,000 0 500,000 

472 Месна заједница ''Лукићево'' 0 20,000 0 20,000 

472 Месна заједница ''Златица'' 0 15,000 0 15,000 

Укупно за економску класификацију 472  0 915,000 0 915,000 

481 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 150,000 0 150,000 

481 Месна заједница ''Ботош'' 0 550,000 0 550,000 

481 Месна заједница ''Елемир'' 0 5,000,000 200,000 5,200,000 

481 Месна заједница ''Јанков Мост'' 0 20,000 10,000 30,000 

481 Месна заједница ''Клек'' 0 5,000,000 0 5,000,000 

481 Месна заједница ''Книћанин'' 0 300,000 300,000 600,000 

481 Месна заједница ''Лазарево'' 0 2,150,000 0 2,150,000 

481 Месна заједница ''Лукићево'' 0 20,000 0 20,000 

481 Месна заједница ''Перлез'' 0 1,460,000 0 1,460,000 

481 Месна заједница ''Стајићево'' 0 1,000,000 0 1,000,000 

481 Месна заједница ''Тараш'' 0 0 100,000 100,000 

481 Месна заједница ''Златица'' 0 300,000 100,000 400,000 

481 Месна заједница ''Граднулица'' 0 0 550,000 550,000 

481 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 0 10,000 70,000 80,000 

481 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 0 127,000 0 127,000 

Укупно за економску класификацију 481 0 16,087,000 1,330,000 17,417,000 

482 Месна заједница ''Арадац'' 350,000 0 0 350,000 

482 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 5,000 0 0 5,000 

482 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 15,000 0 15,000 

482 Месна заједница ''Ботош'' 145,000 0 0 145,000 

482 Месна заједница ''Елемир'' 150,000 0 0 150,000 

482 Месна заједница ''Ечка'' 150,000 0 0 150,000 

482 Месна заједница ''Јанков Мост'' 30,000 0 0 30,000 

482 Месна заједница ''Клек'' 0 100,000 0 100,000 

482 Месна заједница ''Книћанин'' 0 20,000 0 20,000 

482 Месна заједница ''Лазарево'' 0 100,000 0 100,000 

482 Месна заједница ''Лукино Село'' 5,000 0 0 5,000 

482 Месна заједница ''Лукићево'' 9,000 0 0 9,000 

482 Месна заједница ''Меленци'' 30,000 0 0 30,000 

482 Месна заједница  ''Михајлово'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Перлез'' 0 20,000 0 20,000 

482 Месна заједница "Стајићево" 50,000 0 0 50,000 

482 Месна заједница ''Тараш'' 150,000 0 0 150,000 

482 Месна заједница ''Томашевац'' 300,000 0 0 300,000 

482 Месна заједница ''Фаркаждин'' 5,000 0 0 5,000 

482 Месна заједница ''Чента'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Мужља'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Граднулица'' 0 0 200,000 200,000 

482 Месна заједница ''Зелено Поље'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Центар'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Берберско - болница'' 10,000 0 0 10,000 

482 Месна заједница ''Мала Америка'' 10,000 0 0 10,000 



Страна 401                   Број 21                      Службени лист града Зрењанина                 12 .јул 2016. год. 
 

Економска 
класификација 

Назив индиректног корисника 
Расходи из 

текућих 
прихода буџета 

Расходи из 
средстава 

самодоприноса 

Расходи из 
осталих 
извора 

Укупно 

Укупно за економску класификацију 482 1,479,000 255,000 200,000 1,934,000 

483 Месна заједница ''Ечка'' 83,000 0 0 83,000 

483 Месна заједница ''Јанков Мост'' 10,000 0 0 10,000 

483 Месна заједница ''Клек'' 4,000,000 1,450,000 0 5,450,000 

483 Месна заједница ''Лукићево'' 20,000 0 0 20,000 

483 Месна заједница ''Меленци'' 10,000 0 0 10,000 

483 Месна заједница ''Перлез'' 0 5,000 0 5,000 

483 Месна заједница ''Фаркаждин'' 1,046,222 0 0 1,046,222 

483 Месна заједница ''Мужља'' 30,000 0 0 30,000 

483 Месна заједница ''Зелено Поље'' 867,000 0 0 867,000 

483 Месна заједница ''Берберско - болница'' 10,000 0 0 10,000 

Укупно за економску класификацију 483 6,076,222 1,455,000 0 7,531,222 

511 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 400,000 0 400,000 

511 Месна заједница ''Ботош'' 0 200,000 0 200,000 

511 Месна заједница ''Елемир'' 0 7,000,000 600,000 7,600,000 

511 Месна заједница ''Книћанин'' 600,000 200,000 0 800,000 

511 Месна заједница ''Лазарево'' 0 2,000,000 0 2,000,000 

511 Месна заједница ''Меленци'' 600,000 0 0 600,000 

511 Месна заједница ''Перлез'' 0 300,000 0 300,000 

511 Месна заједница ''Стајићево'' 0 1,000,000 0 1,000,000 

511 Месна заједница ''Томашевац'' 0 35,199 0 35,199 

511 Месна заједница ''Граднулица'' 0 0 800,000 800,000 

511 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 300,000 0 0 300,000 

Укупно за економску класификацију 511 1,500,000 11,135,199 1,400,000 14,035,199 

512 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 0 59,412 0 59,412 

512 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 50,000 0 50,000 

512 Месна заједница ''Ботош'' 0 335,000 0 335,000 

512 Месна заједница ''Елемир'' 0 700,000 30,000 730,000 

512 Месна заједница ''Јанков Мост'' 20,000 0 0 20,000 

512 Месна заједница ''Клек'' 0 70,000 0 70,000 

512 Месна заједница ''Книћанин'' 0 300,000 200,000 500,000 

512 Месна заједница ''Лазарево'' 0 300,000 0 300,000 

512 Месна заједница ''Лукићево'' 115,000 330,000 0 445,000 

512 Месна заједница ''Перлез'' 0 260,000 0 260,000 

512 Месна заједница ''Стајићево'' 0 400,000 0 400,000 

512 Месна заједница ''Златица'' 0 150,000 100,000 250,000 

512 Месна заједница ''Граднулица'' 0 0 430,000 430,000 

Укупно за економску класификацију 512 135,000 2,954,412 760,000 3,849,412 

514 Месна заједница ''Граднулица'' 0 0 400,000 400,000 

Укупно за економску класификацију 514 0 0 400,000 400,000 

541 Месна заједница ''Орловат'' 0 0 3,680,000 3,680,000 

Укупно за економску класификацију 541 0 0 3,680,000 3,680,000 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА УПОРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА ПЛАНА РАСХОДА И  
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ 

 

Економска  
класификација 

Врста расхода  

План расхода  
буџета за 

2015.  
годину -

Ребаланс III 

Учешће у  
укупним  

расходима  
буџета (%) 

План 
расхода  

буџета за 
2016. годину 

Учешће у  
укупним  

расходима  
буџета (%) 

Индекс 
(3/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  829,800,000 16.51 824,748,600 16.94 0.99 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 148,547,400 2.96 147,665,211 3.03 0.99 

413 Накнаде у натури 2,567,000 0.08 3,247,000 0.07 1.26 

414 Социјална давања запосленима 15,532,541 0.28 23,555,511 0.48 1.52 

415 Накнаде трошкова за запослене 33,383,000 0.69 34,645,000 0.71 1.04 

416 
Награде запосленима и остали посебни  
расходи 

15,629,000 0.15 19,267,998 0.40 1.23 

421 Стални трошкови 283,184,953 4.16 261,692,981 5.37 0.92 

422 Трошкови путовања 33,001,278 0.55 26,281,272 0.54 0.80 

423 Услуге по уговору 353,350,960 5.60 363,386,216 7.46 1.03 

424 Специјализоване услуге 334,825,341 5.79 325,766,359 6.69 0.97 

425 Текуће поправке и одржавање 651,007,362 12.64 558,094,472 11.46 0.86 

426 Материјал 67,307,406 1.33 56,065,068 1.15 0.83 

441 Отплата домаћих камата 9,730,000 0.20 20,030,000 0.41 2.06 

444 Пратећи трошкови задуживања 1,050,000 0.00 1,050,000 0.02 1.00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским  
предузећима и организацијама 

94,616,180 2.07 175,448,840 3.60 1.85 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 501,330,000 9.28 517,320,000 10.62 1.03 

454 Субвенције приватним предузећима 18,001,000 10.28 8,301,000     

465 Остале донације, дотације и трансфери 85,270,000 2.06 87,020,000 1.79 1.02 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 139,713,900 2.22 162,778,390 2.22 1.17 

481 Дотације невладиним организацијама 156,582,436 2.86 171,958,000 3.53 1.10 

482 Порези, обавезне таксе и казне 41,823,000 0.72 39,250,000 0.81 0.94 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 37,402,000 0.29 59,054,222 1.21 1.58 

485 
Накнаде штете за повреде или за штету  
нанету од стране државних органа 

55,000 - 30,000 - - 

499 Стална резерва 1,000,000 0.04 1,000,000 0.02 1.00 

499 Текућа резерва 5,000,000 0.07 15,000,000 0.31 3.00 

511 Зграде и грађевинаки објекти 1,116,773,362 25.94 879,264,525 18.06 0.79 

512 Машине и опрема 51,726,662 1.08 30,427,726 0.62 0.59 

515 Нематеријална имовина 2,719,000 0.04 3,050,000 0.06 1.12 

522 Залихе материјала 412,344 0.01 500,000 0.01 1.21 

523 Залихе робе за даљу продају 4,000,000 0.03 3,000,000 0.06 0.75 

541 Земљиште 5,170,000 0.22 10,425,934 0.21 2.02 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 70,000,000 1.41 40,000,000 0.82 0.57 

621 Набавка домаће нефинансијске имовине 1,000 - 1,000 - - 

  
Укупно 

5,110,512,125 100.00 4,869,325,325 100.00 0.95 
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На основу члана 5. став 3, а у вези члана 
79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана 30. 
тачка 8 и члана 107. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.07.2016. године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
  У Одлуци о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина’’ Зрењанин 
(''Службени лист града Зрењанина'',  бр. 36/13 -
пречишћен текст) у члану 2. после става 3. 
додаје се нови став 4. који гласи: 

''Матични број Оснивача је 08002266.'' 
 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 

Члан 2. 
 

Члан 7. мења се и гласи: 
„Средства за обављање делатности 

Предузеће обезбеђује се из буџета Оснивача, 
прихода од продаје услуга и других извора, у 
складу са законом. 

Делатност Предузећа финансира се на 
основу годишњих, односно трогодишњих 
програма пословања, које доноси Надзорни 
одбор Предузећа. 

Програм пословања Предузеће доставља 
Оснивачу ради давања сагласности најкасније у 
року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету 
Оснивача. 

Програм пословања Предузећа сматра се 
донетим када на њега сагласност да Оснивач. 

Годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања садржи нарочито: 

1.планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама; 

2.планиране набавке; 
3.план инвестиција; 
4.планирани начин расподеле добити, 

односно, планирани начин покрића губитка 
5.елементе за целовито сагледавање цена 

производа и услуга; 
6.план зарада и запошљавања; 

7.критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију. 

Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се 
вршити искључиво  из стратешких и државних 
интереса или уколико се битно промене 
околности у којима Предузеће послује. 

Сагласност на годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања не може се дати 
ако Предузеће изменама и допунама предлаже 
повећање средстава за одређене намене, а која је 
већ утрошило у висини која превазилази висину 
средстава за те намене из усвојеног годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања. 

Предузеће доноси и дугорочни и 
средњорочни план пословне стратегије и 
развоја.“ 

Члан 3 
 

У члану 10. после става 1. додаје се став 
2. који гласи: 

''Уколико поремећај у пословању 
Предузећа доведе до угрожавања живота и 
здравља људи или имовине, а надлежни орган 
Оснивача не предузме благовремено мере из 
става 1. овог члана, те мере предузима Влада.“ 
 

Члан 4. 
 

Члан 12. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор Предузећа има три 

члана, од којих је један председник. 
Председника и чланове Надзорног 

одбора, од којих је један члан Надзорног одбора 
из реда запослених, а два члана су представници 
Оснивача, именује и разрешава Оснивач. 

Представник запослених у Надзорном 
одбору Предузећа предлаже се на начин утврђен 
Статутом Предузећа. 
 

Надзорни одбор, директор и извршни 
директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору. 

Надзорни одбор именује се на период од 
четири године. 

Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора Предузећа престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком и 
разрешењем.“ 

Члан 5. 
 

Члан 13. мења се и гласи: 
„За председника и чланове Надзорног 

одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 
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2. да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из претходне тачке овог члана, 

4. да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа; 

5. да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија; 

6. да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 

7. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: 

- обавезно  психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
Председник и чланови Надзорног одбора 

дужни су да се додатно стручно усавршавају у 
области корпоративног управљања. 

Представник запослених у Надзорном 
одбору поред услова из става 1 овог члана, мора 
да испуњава и следеће услове: 

-да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја Предузећа, у 
последњих пет година и 

-да није члан политичке странке.“ 
 

Члан 6. 
   

Члан 14. мења се и гласи: 
„Председник и чланови Надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 

1. предузеће не достави годишњи 
програм пословања у року из члана 7. став 3. 
Одлуке; 

2. надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице Предузећа делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин; 

3. се утврди да делује на штету 
Предузећа несавесним понашањем или на други 
начин; 

4. у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.“ 

Члан 7. 
 

У члану 15. став 2 мења се и гласи: 
''Висину накнаде из става 1. овог члана, 

односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада.“ 
 

Члан 8. 
 

Члан 16. мења се и гласи:     
„Надзорни одбор: 
1. доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

2. доноси годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним планом пословне 
стратегије и развоја  из претходне тачке овог 
члана; 

3. усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

4. усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности; 

5. усваја финансијске извештаје; 
6. надзире рад директора; 
7. доноси Статут; 
8. одлучује о статусним 

проманама,оснивању других правних субкеката 
и улагању капитала; 

9. доноси Одлуку о расподели 
добити,односно начин о покрића губитка; 

10. закључује Уговоре о раду са 
директором,у складу са Законом којим се уређује 
радни однос; 

11. врши друге послове у складу са 
Законом и Статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу. 

Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7. и 9. овог 
члана надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача. 

Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана 
надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача.“ 
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Члан 9. 
 

Члан 17. мења се и гласи:     
„Директор Предузећа: 
1. представља и заступа Предузеће; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање Предузећа; 
4. одговора за законитост рада 

Предузећа; 
5. предлаже дугорочни и средњорочни 

план стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

6. предлаже годишњи,односно 
трогодишњи програм пословања и одговоран је 
за његово спровођење; 

7. предлаже финансијске извештаје; 
8 .извршава Одлуке надзорног одбора, 
9.бира извршне директоре; 
10. бира представнике јавног предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је једини 
власник јавно предузеће; 

11. закључује уговоре о раду са 
извршним директорима,у складу са законом 
којим се уређује радни однос; 
 

12. доноси акт о систематизацији; 
13. врши друге послове одређене 

законом,оснивачким актом и статутом 
Предузећа.“ 

Члан 10. 
 

Члан 18. мења се и гласи:     
„Директора Предузећа именује Оснивач, 

на период од 4 године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 4 
године,односно на основни академским 
студијама у обому од 240 ЕСПБ бодова,мастер 
академским студијама,мастер струковних 
студија,специалистичким академским или 
специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање 5 година радног 
искуства на пословима на којима се захтева 
високо образовање из тачке 2 овог члана; 

4. да има најмање 3 године радног 
искуства који су повезани са пословима јавног 
предузећа; 

5. да познаје област корпоративног 
управљања; 

6. да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

7. да није члан органа политичке 
странке,односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора у 
трајању од најмање 6 месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела и то: 

- уређују обавезном психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
Статутом могу бити одређени други 

услови које лице мора да испуни да би могло 
бити именовано за Директора Предузећа. 

Директор Предузећа је функционер који 
обавља јавну функцију. 

Директор не може имати заменика. 
 

Члан 11. 
 

После члана 18. додају се чл. 18а , 18б и 
18в који гласе: 
 

''Члан 18а 
 

Скупштина града може, до именовања 
директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
Предузећа из члана 18. ове Одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа. 

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора. 
 

 Члан 18б 
 

За извршног директора  Предузећа бира 
се лице које испуњава услове из члана 18. став 4. 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке. 
 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у Предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Сатутом.  
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Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у Предузећу. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и Статутом Предузећа. 
 

Члан 18в 
 

Директор и извршни директор имају 
право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.'' 
 

Члан 12. 
 

Члан 19. мења се и гласи: 
„Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком и 
разрешењем. 

Поступак за именовање директора 
покреће се шест месеци пре истека периода на 
који је именован, односно у року од 30 дана од 
дана подношења оставке или разрешења. 

Оставка се у писаној форми подноси 
Оснивачу. 

Предлог за разрешење директора 
подноси Оснивач. 

Предлог за разрешење директора може 
поднети и Надзорни одбор Предузећа преко 
Оснивача. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење и доставља се 
директору који има право да се у року од 20. 
дана изјасни о разлозима због којих се предлаже 
разрешење.“ 

Члан 13. 
 

Члан  20. мења се и гласи: 
„Директор се разрешава пре истека 

периода на који је именован уколико: 
1. у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора Предузећа из 
члана 18. Одлуке; 

2. Предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у 
роковима  прописаним чланом 7. Одлуке; 

3. се утврди да је, због нестручног, 
несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и 
пропуста у доношењу и извршавању одлукан и 
организовању послова у Предузећу, дошло до 
знатног одступања од остваривањаосновног 
циља пословања Предузећа, односно од плана 
пословања Предузећа; 

4. се утврди да делује на штету 
Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин; 

5. извештај овлашћеног ревизора на 
годишњи финансијски извештај буде негативан; 

6. у току трајања мандата буде 
правноснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора; 

7. у другим случајевима утврђеним 
законом. 
 
             Директор Предузећа може бити разрешен 
пре истека периода на који је именован уколико: 

1. Предузеће не достави тромесечни 
извештај у року  од 30 дана од дана истека 
тромесечја; 

2. Предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања; 

3. Предузеће утроши средства за 
одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре 
прибављања сагласности на измене и допуне 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

4. Предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање из члана 66. Закона о јавним 
предузећима; 

5. Предузеће изврши исплату зарада без 
овере образаца из члана 66. Закона о јавним 
предузећима; 

6. Не примени предлоге комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја; 

7. Предузеће не поступи по препорукама 
из извештаја овлашћеног ревизора; 

8. не извршава одлуке надзорног одбора; 
9. у другим случајевима прописаним 

законом.“    
Члан 14. 

 
Члан  21. мења се и гласи: 



Страна 407                   Број 21                      Службени лист града Зрењанина                 12 .јул 2016. год. 
 

„Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач  
доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 
правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора 
сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада 
прописане законом којим се уређује област 
рада.“ 

Члан 15. 
 

Члан  23. мења се и гласи: 
„Ради обезбеђивања заштите општег 

интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност 
на: 

1. статут; 
2. давање гаранције, авала, јемстава и 

других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 

3. тарифу ( одлуку о ценама, тарифни 
систем и сл.) осим ако другим законом није 
предвиђено да ту сагласност даје други државни 
орган; 

4. располагање ( прибављање и отуђење ) 
средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса утврђених овом Одлуком; 

5. акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 

6. улагање капитала; 
7. статусне промене; 
8. акт о процени вредности капитала, као 

и програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 

9. друге одлуке, у складу са законом 
којим се одређује обављање делатности од 
општег интереса и овом Одлуком.“ 

 
Члан 16. 

 
У члану 27. став 1. реч: ''рада'' замењује 

се речима: ''пословне стратегије''. 
 

Члан 17. 
 

Члан  28. мења се и гласи: 
''Предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Оснивача по завршном 
рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из ства 1. 
овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.'' 

 
 
 
 

Члан 18. 
 

После члана 29 додаје се назив :’’XIII 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’  и члан 30. који 
гласи: 

''Члан 30. 
 

Предузеће је  дужно да на својој 
интернет страници објави:  

1.радне биографије чланова надзорног 
одбора, директора и извршних директора;  

2.организациону структуру;  
3.годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања, као и све његове измене и 
допуне, односно извод из тог програма ако јавно 
предузеће има конкуренцију на тржишту;  

4.тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  

5. годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора;  

6.друге информације од значаја за 
јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања јавног предузећа који ће се 
објављивати, а који су од нарочитог значаја за 
јавност.’’  

Члан 19. 
 

          „Предузеће је дужно да усклади свој 
Статут и остала своја акта са овом Одлуком у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 20. 
 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-9/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
115 
          На основу члана 5 став 3, а у вези члана 79 
став 1 Закона о јавним предузећима (‘’Службени 
гласник РС’’ бр. 15/16), члана  30 тачка 8 и члана 
107 став 1 Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина 
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града Зрењанина на седници одржаној  
12.07.2016. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
‘’ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

          У Одлуци о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод и 
канализација’’ Зрењанин (‘’Службени лист града 
Зрењанина’’ бр. 9/13) члан 2 мења се и гласи: 
  „Ради обављања комуналних делатности 
пречишћавања и дистрибуција воде и 
пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода на територији града Зрењанина 
оснива се Јавно комунално предузеће "Водовод 
и канализација" Зрењанин (у даљем тексту: 
Предузеће).  

Оснивач Предузећа из става 1 овог члана 
је град Зрењанин (у даљем тексту:Оснивач). 

Седиште Оснивача је у Зрењанину, улица 
Трг слободе број 10. 

Матични број Оснивача је 08002266 . 
Оснивачка права у име града  врши 

Скупштина града Зрењанина’’. 
 

Члан 2. 
 

Члан 12 мења се и гласи: 
‘’Надзорни одбор има три члана,  од 

којих је један председник. 
Председника и чланове надзорног одбора 

именује Оснивач, на период од четири године, 
од којих је један члан Надзорног одбора из реда 
запослених.’’ 

Члан 3. 
 

Члан 13 мења се и гласи: 
„Председник и чланови надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико:  
1) јавно предузеће не достави годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним законом;  
2) надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа несавесним понашањем или на други 
начин;  

3) се утврди да делује на штету јавног предузећа 
несавесним понашањем или на други начин;  
4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог надзорног 
одбора, односно именовања новог председника 
или члана надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.“ 

Члан 4. 

Члан 14 мења се и гласи: 

„За председника и члана Надзорног 
одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове:  
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија;  
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Представник запослених у Надзорном 
одбору мора да испуњава и следеће услове:  
1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих 
пет година;  
2)да није члан политичке странке;  

Представник запослених предлаже се на 
начин прописан статутом предузећа. 
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Надзорни одбор, директор и извршни 
директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору.’’ 

 
Члан 5. 

 
У члану 15 став 2 мења се и гласи: 
„Висину накнаде из става 1. овог члана, 

односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада.’’ 

 
Члан 6. 

 
Члан 16 мења се и гласи: 
„Надзорни одбор:  

1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење;  
2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и 
развоја из тачке 1. овог члана;  
3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  
4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности;  
5) усваја финансијске извештаје;  
6) надзире рад директора;  
7) доноси статут;  
8) одлучује о статусним променама, оснивању 
других правних субјеката и улагању капитала;  
9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка;  
10) закључује уговоре о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни 
односи;  
11) врши друге послове у складу са законом и 
статутом.  

Надзорни одбор одлучује већином 
гласова својих чланова. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у јавном предузећу’’.  

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог 
члана надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача 

Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана 
надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача.’’ 

Председник и чланови Надзорног одбора 
дужни су да се додатно стручно усавршавају у 
области корпоративног управљања  
 Програм за додатно стручно 
усавршавање из става 6. овог члана утврђује 
Влада.“ 

Члан 7. 
 

Члан 17 мења се и гласи: 
 
„Директор јавног предузећа:  

1) представља и заступа јавно предузеће;  
2) организује и руководи процесом рада;  
3) води пословање јавног предузећа;  
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;  
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење;  
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење;  
7) предлаже финансијске извештаје;  
8) извршава одлуке надзорног одбора;  
9) бира извршне директоре;  
10) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи; 
11) доноси акт о систематизацији; 
12) врши друге послове одређене законом, овим 
оснивачким актом и статутом јавног предузећа.“ 
 

Члан 8. 
 

Члан 18 мења се и гласи: 
„ Директор је орган пословођења  

Предузећа.  
Директора Предузећа именује и 

разрешава Скупштина града а на основу 
спроведеног јавног конкурса  у складу са 
одредбама Закона о јавним предузећима. 

Директор се именује на период од четири 
године. 

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања;  
6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова;  
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7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Статутом Предузећа  могу бити одређени 
и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора јавног предузећа.  

Директор јавног предузећа је 
функционер који обавља јавну функцију. . 

Директор не може имати заменика. 
Скупштина града може, до именовања 

директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на  период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
јавног предузећа. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа  

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора.’’ 

 
Члан 9. 

 
После члана 18 додаје се чланови 18а и 

18б који гласе: 
 

‘’Члан 18а. 
За извршног директора Предузећа бира 

се лице које испуњава услове из члана 18 став 4 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке. 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у Предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се сатутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.’’  

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и статутом 
Предузећа.’’ 

‘’Члан 18б. 
 
Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.’’  
 

Члан 10. 
 
Члан 19 мења се и гласи: 
 
„Предлог за разрешење директора 

предузећа подноси Оснивач, а може поднети и 
надзорни одбор преко Оснивача, у складу са 
законом“ 

Члан 11. 
 
  Члан 20 мења се и гласи: 

„Директор се разрешава пре истека 
периода на који је именован уколико:  

1) у току трајања мандата престане да испуњава 
услове за директора јавног предузећа из члана  
18 ове одлуке;  
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним чланом 59. Закона о јавним 
предузећима;  
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању 
послова у јавном предузећу, дошло до знатног 
одступања од остваривања основног циља 
пословања јавног предузећа, односно од плана 
пословања јавног предузећа;  
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин;  
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи 
финансијски извештај буде негативан;  
6) у току трајања мандата буде правноснажно 
осуђен на условну или безусловну казну затвора;  
7) у другим случајевима прописаним законом.  
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Директор јавног предузећа може бити 
разрешен пре истека периода на који је именован 
уколико:  

1) јавно предузеће не достави тромесечни 
извештај у року прописаном чланом 63. овог 
закона;  
2) јавно предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  
3) јавно предузеће утроши средства за одређене 
намене изнад висине утврђене програмом 
пословања за те намене, пре прибављања 
сагласности на измене и допуне годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања;  
4) јавно предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање из члана 66. овог закона;  
5) јавно предузеће врши исплату зарада без 
овере образаца из члана 66. овог закона;  
6) не примени предлоге комисије за ревизију или 
не примени рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја;  
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из 
извештаја овлашћеног ревизора;  
8) не извршава одлуке надзорног одбора;  
9) у другим случајевима прописаним законом.“  
 

Члан 12. 
 

У члану 21 став 1 мења се и гласи: 
„Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, оснивач 
доноси решење о суспензији.“ 

 
Члан 13. 

 
Члан 23 мења се и гласи: 
 

  „ Ради обезбеђивања заштите општег  интереса 
у Предузећу, Оснивач даје сагласност на: 
          1.статут Предузећа и његове измене и 
допуне; 
          2.давање гаранција, авала, јемстава, залога 
и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 
          3.тарифу (одлуку о ценама) ; 
          4. одлуку о располагању (прибављању и 
отуђењу) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа, велике вредности, 
која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, утврђених 
оснивачким актом; 
          5.акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 
          6.улагање капитала; 

          7. статусне промене; 
          8.акт о процени вредности капитала, као и 
на програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 
          9.друге одлуке, у складу са законом којим 
се уређује  обављање делатности од  општег 
интереса и овом одлуком“ 
 

Члан 14. 
 

У члану 27 став 1 мења се и гласи: 
 

  „Предузеће се задужује  код добављача, 
кредитора и осталих поверилаца са наменом 
финансирања текућег пословања  и инвестиција 
из оквира делатности  од општег интереса у 
складу са годишњим програмом пословања 
односно дугорочним и средњорочним планом 
пословне стратегије и развоја.“ 
 

Члан 15. 
 

Члан 28 мења се и гласи: 
‘’Предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Оснивача по завршном 
рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из ства 1 
овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.’’ 

 
Члан 16. 

 
  После члана 29 додаје се назив :’’XIII 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’  и члан 30 
који гласи: 
 

‘’Члан 30. 
Предузеће је  дужно да на својој 

интернет страници објави:  
1) радне биографије чланова надзорног одбора, 
директора и извршних директора;  
2) организациону структуру;  
3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, 
односно извод из тог програма ако јавно 
предузеће има конкуренцију на тржишту;  
4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем 
овлашћеног ревизора;  
6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања јавног предузећа који ће се 
објављивати, а који су од нарочитог значаја за 
јавност.’’  
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Члан 17. 
 

Предузеће ће ускладити свој статут и 
остала акта са овом одлуком у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 18. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ‘’Службеном листу града 
Зрењанина’’. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-10/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
116 
          На основу члана 5 став 3, а у вези члана 79 
став 1 Закона о јавним предузећима (‘’Службени 
гласник РС’’ бр. 15/16), члана 30 тачка 8 и члана 
107 став 1 Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
12.07.2016. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ  
ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
‘’ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО’’ ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
             У Одлуци о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа ‘’Чистоћа и 
зеленило’’Зрењанин (‘’Службени лист града 
Зрењанина’’ бр. 9/13)  члан 2 мења се и гласи: 

‘’Ради обављања комуналних 
делатности:управљање комуналним отпадом, 
управљање гробљима и погребне услуге, 
одржавање јавних зелених површина, одржавање 
чистоће на површинама јавне намене  и 
делатности зоохигијене  на територији града 
Зрењанина, оснива се Јавно комунално 
предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин (у 
даљем тексту:Предузеће). 
          Оснивач Предузећа из става 1 овог члана је 
град Зрењанин  (у даљем тексту:Оснивач). 

         Седиште Оснивача је у Зрењанину, улица 
Трг слободе број 10. 
         Матични број Оснивача је 08002266. 
         Оснивачка права у име града  врши 
Скупштина града Зрењанина.’’ 
 

Члан 2. 
 

Члан 12. мења се и гласи:  
          ‘’Надзорни одбор има три члана, од којих 
је један председник. 
          Председника и чланове Надзорног одбора, 
од којих је један члан Надзорног одбора из реда 
запослених, а два члана су представници 
Оснивача,  именује и разрешава  Оснивач. 
          Представник  запослених у Надзорном 
одбору предлаже се на начин  утврђен статутом 
Предузећа. 
           Надзорни одбор именује  се на период од 
четири године. 
           Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на 
који су именовани, оставком или разрешењем. 
 

Члан 3. 
 

Члан 13. мења се и гласи: 
          ‘’Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 
          1.Предузеће  не достави  годишњи програм 
пословања, у роковима прописаним Законом о 
јавним предузећима; 
         2.Надзорни одбор пропусти да предузме  
неопходне мере пред надлежним органима  у 
случају постојања основане сумње  да одговорно 
лице Предузећа делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин; 
          3.се утврди да делује на штету  Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин; 
         4.у току трајања мандата  буде осуђен  на 
условну или безусловну казну затвора. 
          Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора , односно именовања  новог председника 
и чланова Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци’’. 

Члан 4. 
 

Члан 14. мења се и гласи: 
          ‘’За председника и члана  Надзорног 
одбора  именује се  лице које испуњава следеће 
услове: 
          1.да је пунолетно и пословно способно; 
          2.да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
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четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама , мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 
          3.да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2. овог члана; 
          4.да има најмање три године  радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; 
          5. да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија; 
          6.да није осуђивано на казну затвора  од 
најмање шест месеци; 
          7.да му нису изречене мере безбедности  у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела и то: 
          -обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи; 
          -обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 
          -обавезно лечење наркомана; 
          -обавезно лечење алкохоличара; 
          -забрана вршења позива, делатности и 
дужности. 

Члан 5. 
 

Члан 15. мења се и гласи: 
          ‘’Председник и чланови Надзорног одбора  
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору. 
         Висину накнаде из става 1 овог  члана 
односно критеријуме и мерила  за њено 
утврђивање, одређује Влада.’’ 
 

Члан 6. 
 

Члан 16. мења се и гласи: 
          ‘’Надзорни одбор: 
          1.доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 
          2.доноси годишњи програм пословања, 
усклађен  са дугорочним и средњорочним  
планом пословне стратегије  и развоја из тачке 1. 
овог члана; 
          3.усваја извештај о степену реализације 
годишњег програма пословања; 
          4.усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности; 
          5.усваја финансијске извештаје; 
          6.надзире рад директора; 
          7.доноси статут; 

          8.одлучује о статусним променама, 
оснивању других правних субјеката и улагању 
капитала; 
          9.доноси одлуку о расподели добити 
односно начину покрића губитка; 
          10.закључује уговор  о раду  на одређено 
време са директором, у складу са законом  којим 
се уређују радни односи; 
          11.врши и друге послове у складу са 
законом и  статутом. 
          Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања  о питањима из своје надлежности 
на директора  или друго лице у Предузећу.           
          Одлуке из става 1 тач. 1,2,7 и 9 овог члана, 
Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача. 
          Одлуку  из става 1 тач. 8 овог члана, 
Надзорни одбор доноси уз претходну  
сагласност Оснивача.’’ 
 

Члан 7. 
 

Члан 17. мења се и гласи: 
Директор Предузећа: 

1.представља и заступа Предузеће; 
2.организује и руководи процесом рада; 
3.води пословање Предузећа; 
4.одговара за законитост рада Предузећа; 
5.предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
његово спровођење; 
6.предлаже годишњи програм пословања и  
одговоран је за његово спровођење; 
7.предлаже финансијске извештаје; 
8.извршава одлуке Надзорног одбора; 
9.бира извршне директоре; 
10.бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник 
Предузеће; 
11.закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи; 
12.доноси акт о систематизацији; 
13.врши друге послове  одређене Законом, овом 
одлуком и статутом Предузећа. 
 

Члан 8. 
 

У члану 18 став 4 мења се и гласи: 
‘’За директора Предузећа може се 

именовати лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
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академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања;  
6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова;  
7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Статутом Предузећа  могу бити одређени 
и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора јавног предузећа.  

Директор јавног предузећа је 
функционер који обавља јавну функцију. . 

Директор не може имати заменика.’’ 
 
У истом члану став 5 мења се и гласи: 
 
‘’Скупштина града може, до именовања 

директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на  период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
јавног предузећа. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа  

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора.’’ 

 
Члан 9. 

 
После члана 18 додаје се чланови  18а и 

18б који гласе: 
 

‘’Члан 18а. 
 

За извршног директора  Предузећа бира 
се лице које испуњава услове из члана 18. став 4 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у Предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се  Сатутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и статутом 
Предузећа.’’ 

‘’Члан 18б. 
 
Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.’’  
 

Члан 10. 
 

У члану 19  став 3 мења се и  гласи: 
          ‘’Предлог за разрешење Директора 
Предузећа  подноси Оснивач а може поднети и 
Надзорни одбор.’’ 
 

Члан 11. 
 

Члан 20 мења се и гласи: 
 
‘’Оснивач ће разрешити Директора 

Предузећа пре истека периода на који је 
именован  уколико: 
          1.у току трајања мандата престане да 
испуњава услове за директора Предузећа  
прописане законом и овом одлуком; 
          2.Предузеће не достави годишњи програм 
пословања у роковима прописаним Законом о 
јавним предузећима; 
          3.се утврди да је, због нестручног, 
несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и 
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пропуста у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у Предузећу, дошло до 
знатног одступања од  остваривања основног 
циља пословања Предузећа, односно од плана 
пословања Предузећа; 
          4.се утврди да делује на штету Предузећа 
кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин; 
          5.извештај овлашћеног ревизора на 
годишњи финансијски извештај буде негативан; 
          6.у току трајања мандата буде 
правоснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора; 
          7. у другим случајевима прописаним 
законом. 
 
          Оснивач може разрешити Директора 
Предузећа пре истека периода на који је 
именован, уколико: 
 
          1.Предузеће не достави Оснивачу  
тромесечни извештај у року прописаном 
Законом о јавним предузећима; 
          2.Предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег програма пословања; 
          3.Предузеће утроши средства за одређене 
намене  изнад висине утврђене  програмом 
пословања за те намене, пре прибављања 
сагласности  на измене и допуне  годишњег 
програма пословања; 
          4.Предузеће не спроводи усвојен годишњи  
програм пословања, у делу који се односи на 
зараде или запошљавање из чл.66. Закона о 
јавним предузећима; 
          5. Предузеће врши исплату зарада без 
овере образаца из чл.66. Закона о јавним 
предузећима; 
          6.не примени предлоге комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја; 
          7.Предузеће не поступи по препорукама из 
извештаја овлашћеног ревизора; 
          8.не извршава одлуке Надзорног одбора; 
          9.у другим случајевима прописаним 
законом.’’ 

Члан 12. 
 

Члан 21. мења се и гласи: 
          ‘’Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач 
доноси решење о суспензији. 
          Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча. 
          На сва питања о суспензији директора, 
сходно се примењују одредбе  о удаљењу са рада  
прописане законом којим се уређује област 
рада.’’ 

Члан 13. 
 

Члан  23. мења се и гласи: 
          ‘’Ради обезбеђивања заштите општег  
интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност 
на: 
          1.статут Предузећа и његове измене и 
допуне; 
          2.давање гаранција, авала, јемстава, залога 
и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 
          3.тарифу (одлуку о ценама) ; 
          4. одлуку о располагању (прибављању и 
отуђењу) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа, велике вредности, 
која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, утврђених 
оснивачким актом; 
          5.акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 
          6.улагање капитала; 
          7. статусне промене; 
          8.акт о процени вредности капитала, као и 
на програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 
          9.друге одлуке, у складу са законом којим 
се уређује  обављање делатности од  општег 
интереса и овом одлуком’’ 
 

Члан 14. 
 

У члану 27 став1 мења се и гласи: 
          ‘’Предузеће се задужује  код добављача, 
кредитора и осталих поверилаца са наменом 
финансирања текућег пословања  и инвестиција 
из оквира делатности  од општег интереса у 
складу са годишњим програмом пословања 
односно дугорочним и средњорочним планом 
пословне стратегије и развоја.’’ 
 

Члан 15. 
 

Члан 28 мења се и гласи: 
‘’Предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Оснивача по завршном 
рачуну за претходну годину. 
 

Висина и рок за уплату добити из става 1 
овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.’’  

 
Члан 16. 

 
После члана 29 додаје се наслов :’’XIII 

ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’ и члан 30 
који гласи: 

‘’Члан  30. 
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Предузеће је дужно да на својој интернет 
страници објави:  
1) радне биографије чланова надзорног одбора, 
директора и извршних директора;  
2) организациону структуру;  
3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, 
односно извод из тог програма ако јавно 
предузеће има конкуренцију на тржишту;  
4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем 
овлашћеног ревизора;  
6) друге информације од значаја за јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања јавног предузећа који ће се 
објављивати, а који су од нарочитог значаја за 
јавност.’’  

Члан 17. 
 
Предузеће ће ускладити свој статут и 

остала акта са овом одлуком у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу  ове одлуке. 

 
Члан 18. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ‘’Службеном листу града 
Зрењанина’’. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА   
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-11/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
117 
 На основу члана 5. став 3. у вези са 
чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'' , број 15/16), члана 30. 
тачка 8. и члана 107. став 1.  Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН  

Члан 1. 
 

 У Одлуци о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 
паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 9/13)  у члану 2. додаје се нови 
став 4. који гласи: 
 ''Матични број Оснивача је 08002266.'' 
 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 
Члан 2.  

 
 У члану 7. став 3. мења се и гласи: 
 ''Програм пословања из става 2. овог 
члана Предузеће доставља Оснивачу ради 
давања сагласности најкасније у року од 15 дана 
од дана усвајања буџета Оснивача.'' 

 
Члан 3. 

 
 У члану 10.  додаје се став 2. који гласи: 

''Уколико поремећај у пословању 
Предузећа доведе до угрожавања живота и 
здравља људи или имовине, а надлежни орган 
Оснивача не предузме благовремено мере из 
става 1. овог члана, те мере предузима Влада.'' 
 

Члан 4. 
 

 Члан 12. мења се и гласи: 
''Члан 12. 

 
 Надзорни одбор има три члана, од којих 
је један председник. 
 Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач на период 
од четири године, од којих је један члан 
Надзорног одбора из реда запослених. 
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на 
који су именовани, оставком или разрешењем.'' 
 

Члан 5. 
 

 Члан 13. мења се и гласи: 
''Члан 13. 

 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:  
  1. Предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним Законом, 
  2. Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице Предузећа делује на штету Предузећа 
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несавесним понашањем или на други начин, 
  3. се утврди да делује на штету 
Предузећа несавесним понашањем или на други 
начин, 
  4. у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.'' 

Члан 6. 
 

 Члан 14. мења се и гласи: 
''Члан 14. 

 
 За председника и члана Надзорног 
одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 
  1. да је пунолетно и пословно способно, 
  2. да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, 
  3. да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2. овог члана, 
  4. да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа, 
  5. да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија, 
  6. да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци, 
  7. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са Законом којим се уређују кривична 
дела и то:  

1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи, 
  2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи,  
  3) обавезно лечење наркомана,  
  4) обавезно лечење алкохоличара, 
  5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Председник и чланови Надзорног одбора 
дужни су да се додатно стручно усавршавају у 
области корпоративног управљања. 

Програм за додатно стручно 
усавршавање из става 2. овог члана утврђује 
Влада.'' 

 

Члан 7. 
 
 После члана 14. додаје се члан 14а који 
гласи: 

''Члан 14а 
 

Представник запослених у Надзорном 
одбору поред услова утврђених чланом 14. ове 
одлуке мора да испуњава и следеће услове:  
 1) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја Предузећу у 
последњих пет година, 
 2) да није члан политичке странке. 

Представник запослених предлаже се на 
начин прописан Статутом Предузећа. 

Надзорни одбор, директор и извршни 
директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору.'' 
 

Члан 8.  
 

 У члану 15. став 2. мења се и гласи:  
 ''Висину накнаде из става 1. овог члана, 
односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада.''  
 

Члан  9.  
 

 Члан 16. се мења и гласи:  
''Члан  16.  

 
 Надзорни одбор:  
 
  1. доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење, 
  2. доноси годишњи, односно 
трогодишњи Програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним Планом пословне 
стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, 
  3. усваја Извешај о степену реализације 
годишњег, осносно трогодишњег Програма 
пословања,  
  4. усваја тромесечни Извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности, 
  5. усваја финансијске извештаје,  
  6. надзире рад директора, 
  7. досноси Статут, 
  8. одлучује о статустним променама, 
оснивању других правних субјеката и улагању 
капитала, 
  9. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка, 
  10. закључује уговоре о раду са 
директором у складу са законом којим се уређују 
радни односи, 
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  11. врши и друге послове у складу са 
Законом и Статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања по питањима из своје надлежности 
на директора или друго лице у Предузећу.  

 Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7. и 9. овог 
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача. 

 Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача.''  

Члан 10.  
 Члан 17. мења се и гласи: 
 

''Члан  17.  
 

 Директор Предузећа: 
  1. представља и заступа Предузеће, 
  2. организује и руководи процесом рада, 
  3. води пословање Предузећа, 
  4. одоговара за законитост рада 
Предузећа, 
 
  5. предлаже дугорочни и средњорочни 
план, пословне стратегије развоја и одговоран је 
за њихово спровођење, 
  6. предлаже годишњи, односно 
трогодишњи Програм пословања и одговоран је 
за његово спровођење, 
  7. предлаже финансијске извештаје, 
  8. извршава одлуке Надзорног одбора, 
  9. бира извршне директоре у складу са 
одредбама Закона о јавним предузећима, 

  10. закључује уговоре о раду са 
извршним директорима у складу са законом 
којим се уређују радни односи, 

  11. доноси акт о систематизацији, 
  12. врши и друге послове одређене 
законом и Статутом.'' 
 

Члан 11.  
 

 Члан 18. мења се и гласи:  
''Члан 18.  

 
  Директор је орган пословођења  
Предузећа.  

Директора Предузећа именује и 
разрешава Скупштина града, на основу 
спроведеног јавног конкурса  у складу са 
одредбама Закона. 

Директор се именује на период од четири 
године. 

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 
 1) да је пунолетно и пословно способно,  
 2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, 
 3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог члана, 
 4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа,  
 5) да познаје област корпоративног 
управљања,  
 6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова, 
 7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке,  
 8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  
 9) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
 (1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи,  
 (2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи,  
 (3) обавезно лечење наркомана,  
 (4) обавезно лечење алкохоличара,  
 (5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Статутом Предузећа могу бити одређени 
и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора Предузећа.  

Директор је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика.'' 
 

Члан 12. 
 
 После члана 18. додају се чл. 18а , 18б и 
18в који гласе: 
 

''Члан 18а 
 

Скупштина града може, до именовања 
директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
Предузећа из члана 18. ове одлуке. 
 

Вршилац дужности директора има сва 
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права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа. 

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора. 

 
Члан 18б 

 
За извршног директора  Предузећа бира 

се лице које испуњава услове из члана 18. став 4. 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке. 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у Предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у Предузећу. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и Статутом Предузећа. 

 
Члан 18в 

 
Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.'' 

 
Члан 13.  

 
 У члану 19. став 3. мења се и гласи: 
 ''Предлог за разрешење директора 
Предузећа подноси Оснивач или Надзорни 
одбор преко Оснивача у складу са законом.'' 
 После става 4. додаје се став 5. који 
гласи: 
 ''Поступак разрешења Директора 
спроводи се у складу са одредбама Закона.'' 
 

Члан 14.  
 

 Члан 20. мења се и гласи: 
''Члан  20.  

 

 ''Директор Предузећа се разрешава 
дужности пре истека периода на који је 
именован уколико:  
  1. у току трајања мандата престане да 
испуњава услове за директора прописане 
Законом и Статутом, 
  2. Предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи Програм пословања у 
роковима прописаним Законом, 
  3. се утврди да је због нестручног, 
несавесног обављања дужности поступања 
супротно пажњи доброг привредника и пропуста 
у доношењу и извршавању одлука и 
организовању пословања у Предузећу, дошло до 
знатног одступања од остваривања основног 
циља пословања предузећа, односно од Плана 
пословања Предузећа, 
  4. се утврди да делује на штету 
Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин, 
 
  5. извештај овлашћеног ревизора на 
годишњи финансијски извештај буде негативан, 
  6. у току трајања мандата буде 
правоснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора, 
  7. у другим случајевима прописаним 
Законом.'' 

Члан 15. 
 
 После члана 20. додаје се члан 20а који 
гласи: 

''Члан 20а 
 

 Директор Предузећа може бити разрешен 
пре истека периода на који је именован уколико: 
 
  1) Предузеће не достави тромесечни 
извештај у року прописаном чланом 7. ове 
одлуке,  
 2) Предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања, 
 3) Предузеће утроши средства за 
одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре 
прибављања сагласности на измене и допуне 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања,  
 4) Предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање у складу са законом,  
 5) Предузеће врши исплату зарада без 
овере образаца у складу са законом, 
 6) не примени предлоге комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
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стандарде у припреми финансијских извештаја,  
 7) Предузеће не поступи по препорукама 
из извештаја овлашћеног ревизора,  
 8) не извршава одлуке Надзорног одбора,  
 9) у другим случајевима прописаним 
законом.''  

Члан 16. 
 

У члану 21. став 1. мења се и гласи: 
''Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Оснивач 
доноси решење о суспензији.'' 

 
Члан 17. 

 
Члан 23. мења се и гласи: 

 
''Члан 23. 

 
 Ради обезбеђивања заштите општег  
интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност 
на: 

1. статут, 
2. давање гаранције, авала, јемстава и 

других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса, 

3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и сл.) осим ако другим законом није 
предвиђено да ту сагласност даје други државни 
орган, 

4. располагање ( прибављање и отуђење ) 
средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса утврђених овом Одлуком, 

5. акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга, 

6. улагање капитала, 
7. статусне промене, 
8. акт о процени вредности капитала, као 

и програм и одлуку о својинској 
трансформацији, 

9. друге одлуке, у складу са законом 
којим се одређује обављање делатности од 
општег интереса и овом Одлуком.'' 
 

Члан 18. 
 

 У члану 27. став 1. реч: ''рада'' замењује 
се речима: ''пословне стратегије''. 

 
Члан 19. 

Члан 28. мења се и гласи: 
''Члан 28. 

 
Предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Оснивача, по завршном 

рачуну за претходну годину. 
Висина и рок за уплату добити из става 

1. овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.''  

 
Члан 20. 

 
  После члана 29. додаје се назив ''XIII 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’  и члан 30. 
који гласи: 

''Члан 30. 
 

Предузеће је  дужно да на својој 
интернет страници објави:  
 1) радне биографије чланова Надзорног 
одбора, директора и извршних директора,  
 2) организациону структуру,  
 3) годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, као и све његове измене и 
допуне, односно извод из тог програма ако 
Предузеће има конкуренцију на тржишту,  
 4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања,  
 5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора,  
 6) друге информације од значаја за 
јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања Предузећа који ће се објављивати, а 
који су од нарочитог значаја за јавност.'' 
 

Члан 21. 
 

 Предузеће је дужно да усклади свој 
Статут и остала акта са овом одлуком у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 22. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА    
СКУПШТИНА ГРАДА      
Број: 06-90-12/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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          На основу члана  5 став 3 а у вези члана 79 
став 1 Закона о јавним предузећима (‘’Службени 
гласник РС’’ бр. 15/16), члана 30 тачка 8 и члана 
107 став 1 Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  
12.07.2016. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

‘’ГРАДСКА ТОПЛАНА’’ ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ‘’Градска топлана’’ Зрењанин 
(‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр. 36/13-
пречишћен текст)  члан 2  мења се и гласи: 

‘’Пословно име Предузећа је: Јавно 
комунално предузеће ‘’Градска топлана’’ 
Зрењанин. 
  Седиште Предузећа је у Зрењанину у 
улица Панчевачка бб. 

Оснивач Предузећа из става 1 овог члана 
је град Зрењанин  (у даљем тексту:Оснивач). 
           Седиште Оснивача је у Зрењанину, улица 
Трг слободе број 10. 
           Матични број Оснивача је 08002266. 
           Оснивачка права у име града  врши 
Скупштина града Зрењанина.’’ 
 

Члан 2. 
 

Члан 9 мења се и гласи: 
  ‘’Надзорни одбор има три члана, од којих 
је један председник. 
           Председника и чланове Надзорног одбора, 
од којих је један члан Надзорног одбора из реда 
запослених, а два члана су представници 
Оснивача,  именује и разрешава  Оснивач. 
           Представник  запослених у Надзорном 
одбору предлаже се на начин  утврђен статутом 
Предузећа. 
           Надзорни одбор именује  се на период од 
четири године. 
           Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на 
који су именовани, оставком или разрешењем.’’ 
 

Члан 3. 
 

Члан 9а мења се и гласи: 

‘’Председник и чланови надзорног 
одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико:  
1) јавно предузеће не достави годишњи програм 
пословања у роковима прописаним чланом 59. 
закона о јавним предузећима; 
2) надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа несавесним понашањем или на други 
начин; 
3) се утврди да делује на штету јавног предузећа 
несавесним понашањем или на други начин; 
4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора.’’ 
 

Члан 4. 
 

Члан 9б мења се и гласи:  
‘’Председник и чланови Надзорног 

одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог 
надзорног одбора, односно именовања новог 
председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци.’’ 

 
Члан 5. 

 
Члан 9в мења се и гласи: 
‘’За председника и чланове Надзорног 

одбора може се именовати лице које испуњава 
следеће услове:  
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана; 
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа; 
5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија; 
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 
7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: 
     (1) обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи; 
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     (2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 
     (3) обавезно лечење наркомана; 
     (4) обавезно лечење алкохоличара; 
     (5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.’’ 

Члан 6. 
 

Члан 10 мења се и гласи: 
‘’Председник и чланови Надзорног 

одбора  имају право на одговарајућу накнаду за 
рад у Надзорном одбору. 
         Висину накнаде из стaва 1 овог  члана 
односно критеријуме и мерила  за њено 
утврђивање, одређује Влада.’’ 
 

Члан 7. 
 

  Члан 11. мења се и гласи: 
‘’Надзорни одбор:  

1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 
2) доноси годишњи програм пословања, 
усклађен са дугорочним и средњорочним планом 
пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог 
члана; 
3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег програма пословања; 
4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности; 
5) усваја финансијске извештаје; 
6) надзире рад директора; 
7) доноси статут; 
8) одлучује о статусним променама, оснивању 
других правних субјеката и улагању капитала; 
9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 
10) закључује уговоре о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
11) врши друге послове у складу са законом и 
статутом. 
Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу.  

Одлуке из става 1 тачке 1),2),7) и 9) овог 
члана, Надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача. 

Одлуку из става 1 тачка 8) овог члана, 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача.’’ 

Члан 8. 
 

Члан 12. мења се и гласи: 

‘’Директора предузећа именује оснивач, 
на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса у складу са 
законом.  

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања;  
6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова;  
7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Статутом Предузећа  могу бити одређени 
и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора јавног предузећа.  

Директор јавног предузећа је 
функционер који обавља јавну функцију. . 

Директор не може имати заменика.’’ 
 

Члан 9. 
 

Члан 13. мења се и гласи: 
‘’Директор Предузећа:  

1) представља и заступа јавно предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање јавног предузећа; 
4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 
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6) предлаже годишњи програм пословања и 
одговоран је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке надзорног одбора; 
9) бира извршне директоре; 
10) бира представнике јавног предузећа у 
скупштини друштва капитала чији је једини 
власник јавно предузеће; 
11) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи; 
12) доноси акт о систематизацији; 
13) врши друге послове одређене законом, овом 
одлуком и статутом  Предузећа.’’ 
 

Члан 10. 
 

После члана 13 додају се чланови 13а и 
13б који гласе: 

‘’Члан 13а. 
За извршног директора Предузећа бира 

се лице које испуњава услове из члана 12 став 2 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у Предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се  Сатутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и статутом 
Предузећа.’’ 

‘’Члан 13б. 
Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.’’  

 
Члан 11. 

 
Члан 14. мења се и гласи:  

‘’Мандат директора престаје истеком 
периода на који је именован, оставком и 
разрешењем.  

Оставка се у писаној форми подноси 
оснивачу.  

Предлог за разрешење директора 
предузећа подноси Оснивач. 

Предлог за разрешење директора 
предузећа може поднети и надзорни одбор.  

Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење.’’  

 
Члан 12. 

 
Члан 15. мења се и гласи: 
‘’Оснивач ће разрешити директора 

Предузећа пре истека периода на који је 
именован:  
1) уколико у току трајања мандата престане да 
испуњава услове за директора Предузећа 
прописане законом и овом одлуком;  
2) јавно предузеће не достави годишњи програм 
пословања у роковима прописаним чланом 59. 
закона о јавним предузећима; 
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању 
послова у јавном предузећу, дошло до знатног 
одступања од остваривања основног циља 
пословања јавног предузећа, односно од плана 
пословања јавног предузећа; 
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин; 
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи 
финансијски извештај буде негативан; 
6) у току трајања мандата буде правноснажно 
осуђен на условну или безусловну казну затвора; 
7) у другим случајевима прописаним законом. 
 

Члан 13. 
 

Члан 16. мења се и гласи: 
‘’Оснивач може разрешити директора 

Предузећа пре истека периода на који је 
именован уколико:  
1) јавно предузеће не достави тромесечни 
извештај у року прописаном законом; 
2) јавно предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег програма пословања; 
3) јавно предузеће утроши средства за одређене 
намене изнад висине утврђене програмом 
пословања за те намене, пре прибављања 
сагласности на измене и допуне годишњег 
програма пословања; 
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4) јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи 
програм пословања, у делу који се односи на 
зараде или запошљавање из члана 66. закона о 
јавним предузећима; 
5) јавно предузеће врши исплату зарада без 
овере образаца из члана 66. закона о јавним 
предузећима; 
6) не примени предлоге комисије за ревизију или 
не примени рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја; 
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из 
извештаја овлашћеног ревизора; 
8) не извршава одлуке надзорног одбора; 
9) у другим случајевима прописаним законом.’’ 
 

Члан 14. 
 

Члан 16а мења се и гласи: 
‘’Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Оснивач 
доноси решење о суспензији.  

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.  

На сва питања о суспензији директора 
сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада 
прописане законом којим се уређује област 
рада.’’ 

Члан 15. 
 

Члан 16б мења се и гласи: 
‘’Оснивач може, до именовања 

директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на  период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
јавног предузећа. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа  

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора.’’ 
 

Члан 16. 
 
Члан 17 мења се и гласи: 
‘’Ради обезбеђивања заштите општег  

интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност 
на: 
          1.статут Предузећа и његове измене и 
допуне; 
          2.давање гаранција, авала, јемстава, залога 
и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 
          3.тарифу (одлуку о ценама) ; 

          4. одлуку о располагању (прибављању и 
отуђењу) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа, велике вредности, 
која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, утврђених 
оснивачким актом; 
          5.акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 
          6.улагање капитала; 
          7. статусне промене; 
          8.акт о процени вредности капитала, као и 
на програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 
          9.дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије  и развоја; 
          10.годишњи програм пословања; 
          11.одлуку о промени седишта, пословног 
имена и обављање других делатности; 
          12.одлуку о оснивању зависног друштва 
капитала за обављање делатности од општег 
интереса и друштво капитала за обављање 
делатности која није делатност од општег 
интереса; 
          13.одлуку о улагању  капитала у већ 
основана друштва капитала; 
          14.друге одлуке, у складу са законом којим 
се уређује  обављање делатности од  општег 
интереса.’’ 

Члан 17. 
 

Члан 18 се брише. 
 

Члан 18. 
 
Назив изнад члана 20: ‘’VII ПРОДАЈА 

КАПИТАЛА И ПРЕНОС АКЦИЈА 
ЗАПОСЛЕНИМ БЕЗ НАКНАДЕ У ПОСТУПКУ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ’’ и члан 20 се бришу. 

 
Члан 19. 

 
После члана 21 додаје се назив:’’IX 

ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’  и члан 22 
који гласи: 

‘’Члан  22. 
Предузеће је дужно да на својој интернет 

страници објави:  
1) радне биографије чланова надзорног одбора, 
директора и извршних директора;  
2) организациону структуру;  
3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, 
односно извод из тог програма ако јавно 
предузеће има конкуренцију на тржишту;  
4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  
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5) годишњи финансијски извештај са мишљењем 
овлашћеног ревизора;  
6) друге информације од значаја за јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања јавног предузећа који ће се 
објављивати, а који су од нарочитог значаја за 
јавност.’’  

Члан 20. 
 

Чланови 25 и 25а се бришу. 
 

Члан 21. 
 

Предузеће ће ускладити свој статут и 
остала акта са овом одлуком у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 22. 

 
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: 06-90-13/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
119 
          На основу члана 5. став 3, а у вези члана 
79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 15/16), члана 30. 
тачка 8. и члана 107. став  1.  Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
‘’ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА’’ 

ЗРЕЊАНИН 
Члан 1. 

 
У Одлуци о промени оснивачког акта 

Јавног предузећа ‘’Градска стамбена агенција’’ 
Зрењанин (‘’Службени лист града Зрењанина’’ 
бр. 9/13) члан 2 мења се и гласи: 

  „Ради обављања делатности од јавног 
интереса и то: организовање изградње 
социјалног становања, управљање стамбеним и 
пословним простором града Зрењанина и 
одржавање истих на територији града 
Зрењанина, оснива се Јавно предузеће „Градска 
стамбена агенција“ Зрењанин ( у даљем тексту: 
„Предузеће“).“ 

Оснивач Предузећа из става 1. овог члана 
је град Зрењанин  (у даљем тексту: Оснивач). 

Седиште Оснивача је у Зрењанину, улица 
Трг слободе број 10. 

Матични број Оснивача је 08002266 . 
Оснивачка права у име града  врши 

Скупштина града Зрењанина’’. 
 

Члан 2. 
 
Члан 7. став 3. мења се и гласи: 

 „Годишњи програм пословања Предузеће 
доставља оснивачу ради давања сагласности 
најкасније у року од 15 дана од дана усвајања 
буџета Оснивача“. 
 После става 3. додаје се нови став 4. који 
гласи: 
 „Изузетно, у случају привременог 
финансирања јединице локалне самоуправе 
Предузеће може донети годишњи програм 
пословања за период за који се односи 
привремено финансирање“. 
 Досадашњи став 4. постаје  став 5. 

 
Члан 3. 

 
 У члану 10. додаје се став 2. који гласи: 
 „Уколико поремећај у пословању 
Предузећа доведе до угрожавања живота и 
здравља људи или имовине, а надлежни орган 
Оснивача не предузме благоврмено мере из 
става 1. овог члана, те мере предузима Влада".    

 
Члан 4. 

 
Члан 12. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има три члана од којих 

је један председник. 
Председника и чланове надзорног одбора 

именује надлежни орган Оснивача, на период од 
четири године, од којих је један члан надзорног 
одбора из реда запослених.“ 
 

Члан 5.    
 

Члан 13. мења се и гласи: 
„Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на 
који су именовани, оставком или разрешењем. 
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Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:  
1) Предузеће не достави годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним законом;  
2) надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице Предузећа делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин;  
3) се утврди да делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин;  
4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.“ 

Члан 6. 
 

Члан 14. мења се и гласи:   
„За председника и члана Надзорног 

одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима 
Предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија;  
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Представник запослених у Надзорном 
одбору поред услова из става 1. овог члана, мора 
да испуњава и следеће услове:  
1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих 
пет година;  
2)да није члан политичке странке;  

Представник запослених предлаже се на 
начин прописан Статутом Предузећа. 

Надзорни одбор, директор и извршни 
директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору.’’ 
 

Члан 7. 
 

У члану 15. став 2. мења се и гласи: 
„Висину накнаде из става 1. овог члана, 

односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада.’’ 
 

Члан 8. 
 

Члан 16 мења се и гласи: 
„Надзорни одбор:  

1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење;  
2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и 
развоја из тачке 1. овог члана;  
3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  
4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности;  
5) усваја финансијске извештаје;  
6) надзире рад директора;  
7) доноси статут;  
8) одлучује о статусним променама, оснивању 
других правних субјеката и улагању капитала;  
9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка;  
10) закључује уговоре о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни 
односи;  
11) врши друге послове у складу са законом и 
статутом.  

Надзорни одбор одлучује већином 
гласова својих чланова. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у јавном предузећу.  

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог 
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача. 
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Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
оснивача. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
дужни су да се додатно стручно усавршавају у 
области корпоративног управљања  
 Програм за додатно стручно 
усавршавање из става 6. овог члана утврђује 
Влада.“ 

Члан 9. 
 

Члан 17 мења се и гласи: 
„Директор Предузећа:  

1) представља и заступа јавно предузеће;  
2) организује и руководи процесом рада;  
3) води пословање Предузећа;  
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;  
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење;  
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење;  
7) предлаже финансијске извештаје;  
8) извршава одлуке надзорног одбора;  
9) бира извршне директоре у складу са Законом 
о јавним предузећима;  
10) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи; 
11) доноси акт о систематизацији; 
12) врши друге послове одређене законом, и 
Статутом.“ 

Члан 10. 
 

Члан 18 мења се и гласи: 
„ Директор је орган пословођења  

Предузећа.  
Директора Предузећа именује и 

разрешава Скупштина града а на основу 
спроведеног јавног конкурса  у складу са 
одредбама Закона о јавним предузећима. 

Директор се именује на период од четири 
године. 

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања;  
6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова;  
7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Статутом Предузећа  могу бити одређени 
и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора јавног предузећа.  

Директор је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика. 
 

Скупштина града може, до именовања 
директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на  период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
предузећа из члана 18. ове одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа.  

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора.“ 
 

Члан 11. 
 
После члана 18. додају се чл. 18а и 18б 

који гласе: 
‘’ Члан 18а 

 
За извршног директора  Предузећа бира 

се лице које испуњава услове из члана 18 став 4 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке. 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
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три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у Предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се  Статутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у Предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и Статутом Предузећа. 

 
Члан 18б 

 
Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.’’  

 
Члан 12. 

 
Члан 19. мења се и гласи: 
„Предлог за разрешење директора 

Предузећа подноси Оснивач или Надзорни 
одбор преко Оснивача у складу са законом. 

Поступак разрешења Директора 
спроводи се у складу са одредбама Закона.“ 

 
Члан 13. 

 
Члан 20 мења се и гласи: 

„Директор Предузећа се разрешава 
дужности пре истека периода на који је 
именован уколико:  
1) у току трајања мандата престане да испуњава 
услове за директора прописане Законом и 
Статутом;  
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним Законом о јавним предузећима;  
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању 
послова у јавном предузећу, дошло до знатног 
одступања од остваривања основног циља 

пословања јавног предузећа, односно од плана 
пословања јавног предузећа;  
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин;  
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи 
финансијски извештај буде негативан;  
6) у току трајања мандата буде правноснажно 
осуђен на условну или безусловну казну затвора;  
7) у другим случајевима прописаним Законом.  

Директор јавног предузећа може бити 
разрешен пре истека периода на који је именован 
уколико: 
1) јавно предузеће не достави тромесечни 
извештај у року прописаним чланом 7. ове 
одлуке;  
2) јавно предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  
3) јавно предузеће утроши средства за одређене 
намене изнад висине утврђене програмом 
пословања за те намене, пре прибављања 
сагласности на измене и допуне годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања;  
4) јавно предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање у складу са Законом;  
5) јавно предузеће врши исплату зарада без 
овере образаца у склауд са Законом 
6) не примени предлоге комисије за ревизију или 
не примени рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја;  
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из 
извештаја овлашћеног ревизора;  
8) не извршава одлуке надзорног одбора;  
9) у другим случајевима прописаним законом.“  
 

Члан 14. 
 

У члану 21. став 1. мења се и гласи: 
„Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Оснивач 
доноси решење о суспензији.“ 
 

Члан 15. 
 
Члан 23. мења се и гласи: 

  „Ради обезбеђивања заштите општег интереса у 
Предузећу, Оснивач даје сагласност на: 
          1.статут; 
          2.давање гаранција, авала, јемстава и 
других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 
          3.тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и сл.) осим ако другим законом неје 
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предвиђено да ту сагласност даје други државни 
орган; 
          4. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђених овом Одлуком; 
          5.акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 
          6.улагање капитала; 
          7. статусне промене; 
          8.акт о процени вредности капитала, као и 
на програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 
          9.друге одлуке, у складу са законом којим 
се одређује  обављање делатности од  општег 
интереса и овом Одлуком.“ 
 

Члан 16. 
 

У члану 27. став 1. мења се и гласи: 
„Предузеће се задужује  код добављача, 

кредитора и осталих поверилаца са наменом 
финансирања текућег пословања  и инвестиција 
из оквира делатности  од општег интереса у 
складу са годишњим програмом пословања 
односно дугорочним и средњорочним планом 
пословне стратегије и развоја.“ 
 

Члан 17. 
 

Члан 28 мења се и гласи: 
‘’Предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Оснивача по завршном 
рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из ства 1 
овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.’’          

Члан 18. 
 
  После члана 29. додаје се назив :’’ XIII 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’ и члан 30. 
који гласи: 

‘’ Члан 30. 
 
Предузеће је  дужно да на својој 

интернет страници објави:  
1) радне биографије чланова надзорног одбора, 
директора и извршних директора;  
2) организациону структуру;  
3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, 
односно извод из тог програма ако јавно 
предузеће има конкуренцију на тржишту;  
4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем 
овлашћеног ревизора;  
6) друге информације од значаја за јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања јавног предузећа који ће се 
објављивати, а који су од нарочитог значаја за 
јавност.’’  

Члан 19. 
 

Предузеће је дужно да усклади свој 
Статут и остала акта са овом одлуком у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 20. 

 
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: 06-90-14/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
120 
 На основу члана 5. став 3. у вези са 
чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'' , број 15/16), члана 30. 
тачка 8. и члана 107. став 1.  Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14), Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТИЧКИ 

ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 
ЗРЕЊАНИН  

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа ''Туристички центар града 
Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 9/13) у члану 2. додаје се нови 
став 4. који гласи: 
 ''Матични број Оснивача је 08002266.'' 
 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 
 



12 .јул 2016. год.                  Број 21                      Службени лист града Зрењанина                  Страна 430 
 

Члан 2.  
 

 У члану 7. став 3. мења се и гласи: 
 ''Програм пословања из става 2. овог 
члана Предузеће доставља Оснивачу ради 
давања сагласности најкасније у року од 15 дана 
од дана усвајања буџета Оснивача.'' 

 
Члан 3. 

 
 У члану 10.  додаје се став 2. који гласи: 

''Уколико поремећај у пословању 
Предузећа доведе до угрожавања живота и 
здравља људи или имовине, а надлежни орган 
Оснивача не предузме благовремено мере из 
става 1. овог члана, те мере предузима Влада.'' 
 

Члан 4. 
 

 Члан 12. мења се и гласи: 
''Члан 12. 

 
 Надзорни одбор има три члана, од којих 
је један председник. 
 Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач на период 
од четири године, од којих је један члан 
Надзорног одбора из реда запослених. 
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на 
који су именовани, оставком или разрешењем.'' 
 

Члан 5. 
 

 Члан 13. мења се и гласи: 
''Члан 13. 

 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:  
  1. Предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним Законом, 
 
  2. Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице Предузећа делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин, 
  3. се утврди да делује на штету 
Предузећа несавесним понашањем или на други 
начин, 
  4. у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 

одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.'' 

Члан 6. 
 

 Члан 14. мења се и гласи: 
''Члан 14. 

 
 За председника и члана Надзорног 
одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 
  1. да је пунолетно и пословно способно, 
  2. да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, 
  3. да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2. овог члана, 
  4. да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа, 
  5. да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија, 
  6. да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци, 
  7. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са Законом којим се уређују кривична 
дела и то:  
  1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи, 
  2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи,  
  3) обавезно лечење наркомана,  
  4) обавезно лечење алкохоличара, 
  5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Председник и чланови Надзорног одбора 
дужни су да се додатно стручно усавршавају у 
области корпоративног управљања. 

Програм за додатно стручно 
усавршавање из става 2. овог члана утврђује 
Влада.'' 

Члан 7. 
 
 После члана 14. додаје се члан 14а који 
гласи: 

''Члан 14а 
 

Представник запослених у Надзорном 
одбору поред услова утврђених чланом 14. ове 
одлуке мора да испуњава и следеће услове:  
 1) да није био ангажован у вршењу 
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ревизије финансијских извештаја Предузећу у 
последњих пет година, 
 2) да није члан политичке странке. 

Представник запослених предлаже се на 
начин прописан Статутом Предузећа. 

Надзорни одбор, директор и извршни 
директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору.'' 

 
Члан 8.  

 
 У члану 15. став 2. мења се и гласи:  
 ''Висину накнаде из става 1. овог члана, 
односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада.''  

 
Члан  9.  

 
 Члан 16. се мења и гласи:  

''Члан  16.  
 
 Надзорни одбор:  
  1. доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење, 
  2. доноси годишњи, односно 
трогодишњи Програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним Планом пословне 
стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, 
  3. усваја Извешај о степену реализације 
годишњег, осносно трогодишњег Програма 
пословања,  
  4. усваја тромесечни Извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности, 
  5. усваја финансијске извештаје,  
  6. надзире рад директора, 
  7. досноси Статут, 
  8. одлучује о статустним променама, 
оснивању других правних субјеката и улагању 
капитала, 
  9. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка, 
  10. закључује уговоре о раду са 
директором у складу са законом којим се уређују 
радни односи, 
  11. врши и друге послове у складу са 
Законом и Статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања по питањима из своје надлежности 
на директора или друго лице у Предузећу.  

 Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7. и 9. овог 
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача. 
 

 Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Оснивача.''  
Члан 10.  

 
 Члан 17. мења се и гласи: 

''Члан  17.  
 

 Директор Предузећа: 
  1. представља и заступа Предузеће, 
  2. организује и руководи процесом рада, 
  3. води пословање Предузећа, 
  4. одоговара за законитост рада 
Предузећа, 
  5. предлаже дугорочни и средњорочни 
план, пословне стратегије развоја и одговоран је 
за њихово спровођење, 
  6. предлаже годишњи, односно 
трогодишњи Програм пословања и одговоран је 
за његово спровођење, 
  7. предлаже финансијске извештаје, 
  8. извршава одлуке Надзорног одбора, 
  9. бира извршне директоре у складу са 
одредбама Закона о јавним предузећима, 

  10. закључује уговоре о раду са 
извршним директорима у складу са законом 
којим се уређују радни односи, 

  11. доноси акт о систематизацији, 
  12. врши и друге послове одређене 
законом и Статутом.'' 
 

Члан 11.  
 

 Члан 18. мења се и гласи:  
''Члан 18.  

 
  Директор је орган пословођења  
Предузећа.  

Директора Предузећа именује и 
разрешава Скупштина града, на основу 
спроведеног јавног конкурса  у складу са 
одредбама Закона. 

Директор се именује на период од четири 
године. 

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 
 1) да је пунолетно и пословно способно,  
 2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама,  
 3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог члана, 
 4) да има најмање три године радног 



12 .јул 2016. год.                  Број 21                      Службени лист града Зрењанина                  Страна 432 
 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа,  
 5) да познаје област корпоративног 
управљања,  
 6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова,  
 7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке, 
 8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци,  
 9) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
 (1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;  
 (2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи,  
 (3) обавезно лечење наркомана,  
 (4) обавезно лечење алкохоличара, 
 (5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Статутом Предузећа могу бити одређени 
и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора Предузећа.  

Директор је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика.'' 
 

Члан 12. 
 
 После члана 18. додају се чл. 18а , 18б и 
18в који гласе: 

''Члан 18а 
 

Скупштина града може, до именовања 
директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 
директора на период који не може бити дужи од 
једне године. 

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
Предузећа из члана 18. ове одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа. 

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора. 

 
Члан 18б 

 
За извршног директора  Предузећа бира 

се лице које испуњава услове из члана 18. став 4. 
тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9)  ове одлуке. 

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 

ће бити задужен у Предузећу.  
Предузеће не може имати више од седам 

извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у Предузећу. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са овом одлуком и Статутом Предузећа. 

 
Члан 18в 

 
Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију.  

Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача.  

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.'' 

 
Члан 13.  

 
 У члану 19. став 3. мења се и гласи: 
 ''Предлог за разрешење директора 
Предузећа подноси Оснивач или Надзорни 
одбор преко Оснивача у складу са законом.'' 
 После става 4. додаје се став 5. који 
гласи: 
 ''Поступак разрешења Директора 
спроводи се у складу са одредбама Закона.'' 
 

Члан 14.  
 

 Члан 20. мења се и гласи: 
''Члан 20.  

 
 ''Директор Предузећа се разрешава 
дужности пре истека периода на који је 
именован уколико:  
  1. у току трајања мандата престане да 
испуњава услове за директора прописане 
Законом и Статутом, 
  2. Предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи Програм пословања у 
роковима прописаним Законом, 
  3. се утврди да је због нестручног, 
несавесног обављања дужности поступања 
супротно пажњи доброг привредника и пропуста 
у доношењу и извршавању одлука и 
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организовању пословања у Предузећу, дошло до 
знатног одступања од остваривања основног 
циља пословања предузећа, односно од Плана 
пословања   Предузећа, 
  4. се утврди да делује на штету 
Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин, 
  5. извештај овлашћеног ревизора на 
годишњи финансијски извештај буде негативан, 
  6. у току трајања мандата буде 
правоснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора, 
  7. у другим случајевима прописаним 
Законом.'' 

Члан 15. 
 
 После члана 20. додаје се члан 20а који 
гласи: 

''Члан 20а 
 

 Директор Предузећа може бити разрешен 
пре истека периода на који је именован уколико: 
  1) Предузеће не достави тромесечни 
извештај у року прописаном чланом 7. ове 
одлуке,  
 2) Предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања,  
 3) Предузеће утроши средства за 
одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре 
прибављања сагласности на измене и допуне 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања,  
 4) Предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање у складу са законом,  
 5) Предузеће врши исплату зарада без 
овере образаца у складу са законом,  
 6) не примени предлоге комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја, 
 7) Предузеће не поступи по препорукама 
из извештаја овлашћеног ревизора;  
 8) не извршава одлуке Надзорног одбора,  
 9) у другим случајевима прописаним 
законом.''  

Члан 16. 
 

У члану 21. став 1. мења се и гласи: 
''Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Оснивач 
доноси решење о суспензији.'' 

 
 
 

Члан 17. 
 
Члан 23. мења се и гласи: 

''Члан 23. 
 

 Ради обезбеђивања заштите општег  
интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност 
на: 

1. статут, 
2. давање гаранције, авала, јемстава и 

других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса, 

3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и сл.) осим ако другим законом није 
предвиђено да ту сагласност даје други државни 
орган, 

4. располагање ( прибављање и отуђење ) 
средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса утврђених овом Одлуком, 

5. акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга, 

6. улагање капитала, 
7. статусне промене, 
8. акт о процени вредности капитала, као 

и програм и одлуку о својинској 
трансформацији, 

9. друге одлуке, у складу са законом 
којим се одређује обављање делатности од 
општег интереса и овом Одлуком.'' 
 

Члан 18. 
 

 У члану 27. став 1. реч: ''рада'' замењује 
се речима: ''пословне стратегије''. 

 
Члан 19. 

 
Члан 28. мења се и гласи: 

''Члан 28. 
 

Предузеће је дужно да део остварене 
добити уплати у буџет Оснивача, по завршном 
рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 
1. овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.'' 

Члан 20. 
 

  После члана 29. додаје се назив ''XIII 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА''  и члан 30. 
који гласи: 

''Члан 30. 
 

Предузеће је  дужно да на својој 
интернет страници објави:  
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 1) радне биографије чланова Надзорног 
одбора, директора и извршних директора,  
 2) организациону структуру,  
 3) годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, као и све његове измене и 
допуне, односно извод из тог програма ако 
Предузеће има конкуренцију на тржишту,  
 4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања, 
 5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора,  
 6) друге информације од значаја за 
јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања Предузећа који ће се објављивати, а 
који су од нарочитог значаја за јавност.'' 
 

Члан 21. 
 

 Предузеће је дужно да усклади свој 
Статут и остала акта са овом одлуком у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 22. 
 

 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: 06-90-15/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
121 
 На основу члана  5 став 3  а у вези члана 
79 став 1 Закона о  јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'',  број 15/2016) и члана 
30 Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),  Скупштина града 
Зрењанина, на седници  одржаној 12.07.2016. 
године донела је 
 

О Д Л У К У  О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
 

Члан 1. 
 

 У  Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
„Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин 
(„Службени лист града Зрењанина“ број 25/15-
пречишћен текст ) у члану 1 речи: ‘’Скупштина 
града Зрењанина’’ замењује се речима:’’град 
Зрењанин’’ 

Члан 2. 
 
              Члан 18 мења се и гласи: 
 „Јавно предузеће дужно је да део 
остварене добити уплати Оснивачу, по 
завршном рачуну за претходну годину.  
 Висина и рок за уплату добити из става 1 
овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.“ 

Члан 3. 
 
 Члан 29 мења се и гласи: 
 „За председника и чланове Надзорног 
одбора именује се лице које испуњава следеће  
услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија;  
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.” 

Члан 4. 
 

 Члан 30 мења се и гласи: 
 „Мандат председнику и члановима  
Надзорног одбора престаје истеком периода на  
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који су именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 
1. надзорни одбор не достави оснивачу на 
сагласност годишњи програм пословања, 
2. оснивач не прихвати финансијски извештај 
Предузећа, 
3. пропусте да предузму неопходне мере пред  
надлежним органима у случају постојања сумње 
да одговорно лице јавног предузећа делује на 
штету Предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и на други 
начин, 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни 
годишњи програм пословања или не оствари 
кључне показатеље учинка. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или 
члана надзорног одбора.“ 
 

Члан 5. 
 

 Члан 31 мења се и гласи: 
 „Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне  
циљеве Предузећа и стара се о њиховој  
реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације  
програма пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз  
сагласност Оснивача; 
4) надзире рад директора: 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  
Предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику  управљања ризицима; 
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и 
доставља их оснивачу ради давања  сагласности; 
8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и  оснивању 
других правних субјеката, уз  сагласност 
оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка уз сагласност  оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање  
послова или радњи у складу са законом, 
статутом Предузећа и одлуком оснивача; 
12) закључује уговоре о раду на одређено време 
са директором Предузећа; 
13) врши друге послове у складу са законом, 
статутом Предузећа и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних  друштава. 
 Одлуке из става 1 тачке 1), 2), 7) и 9) 

овог члана, Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
            Одлуку из става 1 тачка 8) овог члана, 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача.’’ 
 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу.“ 

 
Члан 6. 

 
 Члан 32 мења се и гласи: 
 „Председник и чланови Надзорног 
одбора  имају право на одговарајућу накнаду за 
рад у  Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1 овог члана, 
односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада.“ 
 

Члан 7. 
 

 У члану 33 став 3 мења се и гласи: 
 „За директора јавног предузећа може 
бити именовано лице које испуњава следеће 
услове:  
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  
3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана;  
4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5) да познаје област корпоративног управљања;  
6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова;  
7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;  
9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;  
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
(3) обавезно лечење наркомана;  
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(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.   
 Директор јавног предузећа је 
функционер који обавља јавну функцију.  
 Директор не може имати заменика.” 
 

Члан 8. 
 

 Члан 34 мења се и гласи: 
 „Директор Предузећа: 
1) представља и заступа Предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада Предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне  стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово сровођење; 
6) предлаже  годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) доноси акт о систематизацији; 
10) бира извршне директоре 
11) врши друге послове утврђене законом, овом  
одлуком и статутом Предузећа.“ 
 

Члан 9. 
 

 После члана 34 додаје се члан 34а који 
гласи: 

‘’Члан 34а. 
 За извршног директора јавног предузећа 
бира се лице које испуњава услове из члана 33 
став 3 тачке 1), 2), 3), 6), 8) и 9) ове одлуке.  
 Поред услова из става 1 овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у јавном предузећу.  
 Број извршних директора утврђује се 
статутом.  
 Извршни директор не може имати 
заменика.  
 Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са оснивачким актом и статутом.’’ 
 

Члан 10. 
 

 Члан 35 мења се и гласи: 
 „Директор и извршни директор имају 
право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију. 
Влада ће подзаконским актом одредити 

услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1 овог члана..  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача.  
 Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.  
 

Члан 11. 
 

 Члан 37 мења се и гласи: 
 „Директор се разрешава пре истека 
периода на који је именован уколико:  
1) у току трајања мандата престане да испуњава 
услове за директора јавног предузећа;  
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања;  
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању 
послова у јавном предузећу, дошло до знатног 
одступања од остваривања основног циља 
пословања јавног предузећа, односно од плана 
пословања јавног предузећа;  
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин;  
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи 
финансијски извештај буде негативан;  
6) у току трајања мандата буде правноснажно 
осуђен на условну или безусловну казну затвора;  
7) у другим случајевима прописаним законом. 
 Директор јавног предузећа може бити 
разрешен пре истека периода на који је именован 
уколико:  
1) јавно предузеће не достави тромесечни 
извештај у прописаном року,  
2) јавно предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  
3) јавно предузеће утроши средства за одређене 
намене изнад висине утврђене програмом 
пословања за те намене, пре прибављања 
сагласности на измене и допуне годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања;  
4) јавно предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање; 
5) јавно предузеће врши исплату зарада без 
овере прописаних образаца; 
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6) не примени предлоге комисије за ревизију или 
не примени рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја;  
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из 
извештаја овлашћеног ревизора;  
8) не извршава одлуке надзорног одбора;  
9) у другим случајевима прописаним законом.“  
 

Члан 12. 
 

 Члан 38 мења се и гласи: 
 „Уколико против директора буде 
потврђена оптужница Оснивач доноси решење о 
суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак  
правоснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора, 
сходно се примењују одредбе  о удаљењу са рада  
прописане законом којим се уређује област 
рада.’’ 

Члан 13. 
 

 Члан 39 мења се и гласи: 
 „Вршилац дужности директора може се 
именовати до именовања директора јавног 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.  
 Период обављања функције вршиоца 
дужности директора не може бити дужи од једне 
године.  
 Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора.  
 Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
јавног предузећа из члана 33 став 3 ове Одлуке.  
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор јавног 
предузећа.“ 

Члан 14. 
 

 Чалн 41 мења се и гласи: 
 „Рад Предузећа је јаван. 
 Предузеће је дужно да усвојени годишњи  
програм пословања и тромесечне извештаје о 
његовој реализацији, ревидиране финансијске 
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног 
ревизора на те извештаје, састав и радне 
биографије Надзорног одбора и директора, 
организациону структуру, као и друга питања 
значајна за јавност, објављујe на својој интернет 
страници. 
 
 Статутом Предузећа ближе ће се 
одредити начин обезбеђења јавности рада 
Предузећа, у складу са законом. 
 За јавност рада Предузећа одговоран је 
директор.“ 
 

Члан 15. 
 

 Предузеће ће ускладити свој статут и 
остала акта са овом одлуком у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке 
 

Члан 16. 
 
 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: 06-90-16/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
122 

На основу члана 5. став 3, а у вези члана 
79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана 30. 
тачка 8 и члана 107. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаноj 12.07.2016. године донела је: 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИНСКА 

ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА'' ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Зрењанинска обједињена наплата'' 
Зрењанин ( ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 25/14) члан  11. мења се и гласи: 

„Предузеће доноси дугорочни и 
средњерочни план пословне стратегије и 
развоја. 

За сваку календарску годину 
Предузеће је дужно да донесе годишњи 
програм пословања.  

Годишњи програм пословања 
Предузеће доставља Оснивачу  најкасније до 
1. до 1. децембра текуће године за наредну 
годину. 

Годишњи Програм пословања 
Предузећа сматра се донетим када на њега 
сагласност да Оснивач. 
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Годишњи програм пословања садржи 
нарочито: 

1.планиране изворе прихода и 
позиције расхода по наменама; 

2.планиране набавке; 
3.план инвестиција; 
4.планирани начин расподеле добити, 

односно, планирани начин покрића губитка 
5.елементе за целовито сагледавање 

цена производа и услуга; 
6.план зарада и запошљавања; 
7.критеријуме за коришћење 

средстава за помоћ, спортске активности, 
пропаганду и репрезентацију. 

Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег  програма пословања могу се 
вршити искључиво  из стратешких и 
државних интереса или уколико се битно 
промене околности у којима Предузеће 
послује. 

Сагласност на годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања не може се 
дати ако Предузеће изменама и допунама 
предлаже повећање средстава за одређене 
намене, а која је већ утрошило у висини која 
превазилази висину средстава за те намене 
из усвојеног годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања.“. 

 
Члан 2. 

 
Члан 12. мења се и гласи: 
„Предузеће је у обавези да Оснивачу 

доставља тромесечне извештаје о 
реализацији годишњег програма пословања, 
у року од 30 дана од дана истека тромесечја.“ 
 

Члан 3. 
 

Члан 13. мења се и гласи: 
„Ради обезбеђивања заштите општег 

интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност 
на: 

1. статут; 
2. давање гаранције, авала, јемстава и 

других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 

3. тарифу ( одлуку о ценама, тарифни 
систем и сл.) осим ако другим законом није 
предвиђено да ту сагласност даје други државни 
орган; 

4. располагање ( прибављање и отуђење ) 
средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса утврђених овом Одлуком; 

5. акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 
6. улагање капитала; 
7. статусне промене; 
8. акт о процени вредности капитала, као 

и програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 

9. друге одлуке, у складу са законом 
којим се одређује обављање делатности од 
општег интереса и овом Одлуком.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 14. после става 1. додаје се 

став 2. који гласи: 
''Уколико поремећај у пословању 

Предузећа доведе до угрожавања живота и 
здравља људи или имовине, а надлежни 
орган Оснивача не предузме благовремено 
мере из става 1. овог члана, те мере 
предузима Влада.“ 

 
Члан 5. 

 
Члан 17. мења се и гласи: 
„Органи Предузећа су: 
1. Надзорни одбор; 
2. Директор.'' 
 

Члан 6. 
 

Члан 18. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор Предузећа има три 

члана, од којих је један председник. 
Председника и чланове Надзорног 

одбора, од којих је један члан Надзорног одбора 
из реда запослених, а два члана су представници 
Оснивача, именује и разрешава Оснивач. 

Представник запослених у Надзорном 
одбору Предузећа предлаже се на начин утврђен 
Статутом Предузећа. 

Надзорни одбор, директор и извршни 
директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору. 
 

Члан 7. 
 

Члан 19. мења се и гласи: 
„За председника и чланове Надзорног 

одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из претходне тачке овог члана, 

4. да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа; 

5. да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија; 

6. да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 

7. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: 

- обавезно  психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
Председник и чланови надзорног одбора 

дужни су да се додатно стручно усавршавају у 
области корпоративног управљања. 

Представник запослених у надзорном 
одбору поред услова из става 1 овог члана, мора 
да испуњава и следеће услове: 

-да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја Предузећа, у 
последњих пет година и 

-да није члан политичке странке.“ 
 

Члан 8. 
 

Члан 20. мења се и гласи: 
''Надзорни одбор именује се на период од 

четири године. 
Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора Предузећа престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком и 
разрешењем.“ 

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 

1. предузеће не достави годишњи 
програм пословања у року из члана 7. став 3. 
Одлуке; 

2. надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице Предузећа делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин; 

3. се утврди да делује на штету 
Предузећа несавесним понашањем или на други 
начин; 

4. у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.“ 

Члан 9. 
 

Члан 21. мења се и гласи: 
      „Надзорни одбор: 

1. доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

2. доноси годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним планом пословне 
стратегије и развоја  из претходне тачке овог 
члана; 

3. усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

4. усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности; 

5. усваја финансијске извештаје; 
6. надзире рад директора; 
7. доноси Статут; 
8. одлучује о статусним проманама, 

оснивању других правних субкеката и улагању 
капитала; 

9. доноси Одлуку о расподели добити, 
односно начин о покрића губитка; 

10. закључује Уговоре о раду са 
директором, у складу са Законом којим се 
уређује радни однос; 

11. врши друге послове у складу са 
Законом и Статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу. 

Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7. и 9. овог 
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
Оснивача. 

Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача.“ 

Члан 10. 
 

Члан 22. мења се и гласи: 
„Председник и чланови надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду 
за рад у надзорном одбору. 
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Висину накнаде из става 1. овог 
члана, односно критеријуме и мерила за 
њено утврђивање одређује Влада.“ 

 
Члан 11. 

 
Члан 23. мења се и гласи: 
„Директора Предузећа именује Оснивач, 

на период од 4 године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

За директора Предузећа може се 
именовати лице које испуњава следеће услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 4 
године,односно на основни академским 
студијама у обому од 240 ЕСПБ бодова,мастер 
академским студијама,мастер струковних 
студија,специалистичким академским или 
специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање 5 година радног 
искуства на пословима на којима се захтева 
високо образовање из тачке 2 овог члана; 

4. да има најмање 3 године радног 
искуства који су повезани са пословима јавног 
предузећа; 

5. да познаје област корпоративног 
управљања; 

6. да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

7. да није члан органа политичке 
странке,односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора у 
трајању од најмање 6 месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела и то: 

- уређују обавезном психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 
обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
Статутом могу бити одређени други 

услови које лице мора да испуни да би могло 
бити именовано за Директора Предузећа. 

Директор Предузећа је функционер који 
обавља јавну функцију. 

Директор не може имати заменика.“ 
 

Члан 12. 
 

Члан 24. мења се и гласи: 
„Директор Предузећа: 

1. представља и заступа Предузеће; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање Предузећа; 
4. одговора за законитост рада 

Предузећа; 
5. предлаже дугорочни и средњорочни 

план стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

6. предлаже годишњи,односно 
трогодишњи програм пословања и одговоран је 
за његово спровођење; 

7. предлаже финансијске извештаје; 
8 .извршава Одлуке надзорног одбора, 
- бира извршне директоре; 
10. бира представнике јавног предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је једини 
власник јавно предузеће; 

11. закључује уговоре о раду са 
извршним директорима,у складу са законом 
којим се уређује радни однос; 

12. доноси акт о систематизацији; 
13. врши друге послове одређене 

законом,оснивачким актом и статутом 
Предузећа.“ 

Члан 13. 
 

После члана 24. додаје се члан 24а који 
гласи: 

''Члан 24а 
За извршног директора јавног предузећа 

бира се лице које испуњава услове из члана 23. 
став 2. тачка 1, 2, 3, 6, 8. и 9) ове Одлуке.  

Поред услова из става 1. овог члана, лице 
које се бира за извршног директора мора имати 
три године радног искуства на пословима за које 
ће бити задужен у јавном предузећу.  

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору.  

Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, 
у складу са оснивачким актом и Статутом.''  
 

Члан 14. 
 
Члан 25. мења се и гласи: 
„Директор и  извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију. 
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Влада ће подзаконским актом одредити 
услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана.  

Акт о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача. 

Акт о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.“ 

 
Члан 15. 

 
Члан 26. мења се и гласи: 
„Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком и 
разрешењем. 

Поступак за именовање директора 
покреће се шест месеци пре истека периода на 
који је именован, односно у року од 30 дана од 
дана подношења оставке или разрешења. 

Оставка се у писаној форми подноси 
Оснивачу. 

Предлог за разрешење директора 
подноси Оснивач. 

Предлог за разрешење директора може 
поднети и Надзорни одбор Предузећа преко 
Оснивача. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење и доставља се 
директору који има право да се у року од 20. 
дана изјасни о разлозима због којих се предлаже 
разрешење.“ 
 

Члан 16. 
 
Члан 27. мења се и гласи: 
„Директор се разрешава пре истека 

периода на који је именован уколико: 
1. у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора Предузећа из 
члана 18. Одлуке; 

2. Предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у 
роковима  прописаним чланом 7. Одлуке; 

3. се утврди да је, због нестручног, 
несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и 
пропуста у доношењу и извршавању одлукан и 
организовању послова у Предузећу, дошло до 
знатног одступања од остваривањаосновног 
циља пословања Предузећа, односно од плана 
пословања Предузећа; 

4. се утврди да делује на штету 
Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин; 

5. извештај овлашћеног ревизора на 
годишњи финансијски извештај буде негативан; 

6. у току трајања мандата буде 
правноснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора; 

7. у другим случајевима утврђеним 
законом. 

 
             Директор Предузећа може бити разрешен 
пре истека периода на који је именован уколико: 

1. Предузеће не достави тромесечни 
извештај у року  од 30 дана од дана истека 
тромесечја; 

2. Предузеће не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања; 

3. Предузеће утроши средства за 
одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре 
прибављања сагласности на измене и допуне 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

4. Предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или 
запошљавање из члана 66. Закона о јавним 
предузећима; 

5. Предузеће изврши исплату зарада без 
овере образаца из члана 66. Закона о јавним 
предузећима; 

6. Не примени предлоге комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја; 

7. Предузеће не поступи по препорукама 
из извештаја овлашћеног ревизора; 

8. не извршава одлуке надзорног одбора; 
9. у другим случајевима прописаним 

законом.“    
Члан 17. 

 
Члан 28. мења се и гласи: 
„Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Оснивач  
доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 
правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора 
сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада 
прописане законом којим се уређује област 
рада.“ 

Члан 18. 
 

Члан 29. мења се и гласи: 
„Вршилац дужности директора може се 

именовати до именовања директора Предузећа, 
по спроведеном јавном конкурсу и мора 
испуњавати услове за именовање директора 
Предузећа из члана 23. ове Одлуке. 
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Период обављања функције дужности 
директора не може бити дуже од једне године. 

Исто лице не може бити два пута бити 
именовано за вршиоца дужности директора.“ 

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа.“ 

Члан 19. 
 
У члану  30. став 3. брише се, а 

досадашњи став 4. постаје став 3. 
 

Члан 20. 
 

Члан 34. мења се и гласи: 
''Предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Оснивача по завршном 
рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из ства 1. 
овог члана утврђује се одлуком о буџету за 
наредну годину.’’  

 
Члан 21. 

 
  После члана 38 додаје се назив:’’XIII 

ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА’’ и члан 39. 
који гласи: 

'' Члан 39. 
Предузеће је дужно да на својој интернет 

страници објави:  
1. радне биографије чланова надзорног 

одбора, директора и извршних директора;  
2. организациону структуру;  
3. годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања, као и све његове измене и 
допуне, односно извод из тог програма ако јавно 
предузеће има конкуренцију на тржишту;  

4.тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  

5. годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора;  

6. друге информације од значаја за 
јавност.  

Влада може утврдити и друге елементе 
пословања јавног предузећа који ће се 
објављивати, а који су од нарочитог значаја за 
јавност.’’  

Члан 22. 
 
„Предузеће је дужно да усклади свој 

Статут и остала своја акта са овом Одлуком у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 
 
 

Члан 23. 
 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-17/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
123 
 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 
– др. закон), члана 30. тачка 8. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША 

ЈОВАНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Народног 
позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/98, 4/98, 2/02 и 4/02-испр. и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 14/09 и 14/11), члан 5. 
мења се и гласи: 
 

''Члан 5. 
 ''Позориште је дужно да Скупштини 
града Зрењанина најкасније до 15. марта текуће 
године поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.''  
 

Члан 2. 
 

 Позориште је дужно да усклади статут у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
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Члан 3. 
 

 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: 06-90-18/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
124 
 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 
– др. закон), члана 30. тачка 8. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Народног музеја у 
Зрењанину (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92 и 1/98 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/09 и 11/11), члан 5. мења 
се и гласи: 

''Члан 5. 
 Музеј је дужан да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 
године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.''  
 

Члан 2. 
 

 У члану 9. став 6. речи: ''Најмање једна 
половина'', замењују се речима: ''Најмање један 
од''. 

Члан 3. 
 

 Народни музеј Зрењанин је дужан да 
усклади статут у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-19/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 
– др. закон), члана 30. тачка 8. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 

ПРАВА, ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ 
ОСНИВАЧА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о преузимању права, обавеза и 
одговорности оснивача Културног центра 
Зрењанин (''Међуопштински службени лист'', 
број 7/91, ''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 6/92, 1/98 и 4/98 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 14/09 и 17/13), члан 11. мења се 
и гласи: 

''Члан 11. 
 Установа је дужна да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 
године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.''  
 

Члан 2. 
 

 У члану 12. став 6. речи: ''Најмање једна 
половина'' замењују се речима: ''Најмање један 
од''. 
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Члан 3. 
 

 Установа је дужна да усклади статут у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-20/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 
– др. закон), члана 30. тачка 8. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Градске народне 
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 14/09, 23/11 и 23/12), члан 5. мења се и гласи: 
 

''Члан 5. 
 Библиотека је дужна да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 
године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.''  

 
Члан 2. 

 
 Библиотека је дужна да усклади статут у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 3. 
 

 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: 06-90-21/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 
– др. закон), члана 30. тачка 8. и члана 107. став 
1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПРЕУЗИМАЊУ ВРШЕЊА ОСНИВАЧКИХ 
ПРАВА НАД ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о преузимању вршења 
оснивачких права над Историјским архивом 
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 32/12), у члану 9. ст. 6, 7. и 8. мењају се и 
гласе: 
 ''Управни одбор обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из конкурса 
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставља оснивачу образложени 
предлог листе кандидата. Листа кандидата 
садржи мишљење Управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разговору. 
 Оснивач именује директора Историјског 
архива са листе кандидата. 
 Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
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услове да уђе у изборни поступак о чему је 
дужан да обавести оснивача, односно уколико 
оснивач не именује директора Историјског 
архива са листе кандидата.'' 
 

Члан 2. 
 

 У члану 11. после става 2. додају се ст. 3. 
и 4. који гласе: 
 ''Вршилац дужности директора 
Историјског архива мора да испуњава услове за 
избор кандидата за директора, у складу са 
законом и статутом. 
 Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћења директора.'' 

 
Члан 3. 

 
 У члану 13. став 6. речи: ''Најмање једна 
половина'', замењују се речима: ''Најмање један 
од''. 

Члан 4. 
 

 Члан 18. мења се и гласи: 
 

''Члан 18. 
 Историјски архив је дужан да Скупштини 
града Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 
године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.'' 
 

Члан 5. 
 

 Историјски архив је дужан да усклади 
статут у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 6. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-22/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 

РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. 
закон), члана 30. и члана 107. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ  

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА-

ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Савремене 
галерије уметничке колоније Ечка-Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанина'', бр. 6/92, 
6/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 14/09 и 14/11), члан 5. мења се и гласи: 
 

''Члан 5. 
 Галерија  је дужна да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 
године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.'' 
 

Члан 2. 
 

 У члану 9. став 6. речи: ''Најмање једна 
половина'' замењују се речима: ''Најмање један 
од''. 

Члан 3. 
 

 Галерија је дужна да усклади Статут у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-23/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. и члана 26. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. 
закон), члана 30. и члана 107. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016.  
године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о оснивању Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанина'', број 11/03 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12), 
после члана 9. додаје се члан 9а који гласи: 
 

''Члан 9а 
  Завод je дужaн да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 
године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину.'' 
 

Члан 2. 
 
 У члану 12. ст. 6, 7. и 8. мењају се и 
гласе:  
 ''Управни одбор Завода обавља разговор 
са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу образложени 
предлог листе кандидата (у даљем тексту: 
Листа). Листа садржи мишљење управног 
одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору. 
 Оснивач именује директора установе са 
Листе. 
 Јавни конкурс није успео ако управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је 
дужан да обавести оснивача, односно уколико 
оснивач не именује директора Завода са Листе.'' 
 
 

Члан 3. 
 
 У члану 12б додају се ст. 3. и 4. који 
гласе: 
 ''Вршилац дужности директора мора да 
испуњава услове за избор кандидата за 
директора. 
 Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћење директора.'' 
 

Члан 4. 
 

 У члану 14. став 2. број и реч: ''седам 
чланова'', замењује се бројем и речју: ''три 
члана''. 
 У истом члану, став 5. мења се и гласи: 
 ''Један члан Управног одбора именује се 
из реда запослених у Заводу на предлог 
репрезентативног синдиката Завода, с тим да 
мора бити из реда носилаца основне, тј. 
програмске делатности.'' 
 У  истом члану, став 6. брише се. 
 Досадашњи чл. 7, 8. и 9. постају чл. 6, 7. 
и 8. 

Члан 5. 
 
 Завод је дужан да усклади Статут у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-24/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
члана 31.-35. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Службени гласник 
РС'', бр. 64/15) и члана 30. тачка 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13- пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
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28/14) Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној 12.07.2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
''ГРАДНУЛИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ  

 
Члан 1. 

 
 У складу са Законом о планирању и 
изградњи и Планом генералне регулације 
"Граднулица" (Службени лист града Зрењанина''  
бр. 8/15) приступа се изради ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
''ГРАДНУЛИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ  (у даљем 
тексту: Измена и допуна Плана).  
  

Члан 2. 
 

 Одлуком о приступању изради Измена и 
допуна Плана дефинише се назив планског 
документа, део обухвата Плана који се мења, 
услови и смернице планских докумената вишег 
реда и развојних стратегија, принципи 
планирања, коришћења, уређења и заштите 
простора, визија и циљеви планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 
подручја, концептуални оквир планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 
подручја са структуром основних намена 
простора и коришћења земљишта, рок израде 
планског документа, начин финансирања израде 
планског документа, неприступање изради 
стратешке процене утицаја на животну средину 
и други услови везани за израду  Измена и 
допуна Плана, у складу са Законом о планирању 
и изградњи.  

Члан 3. 
 

Измене и допуне подразумевају измене у 
текстуалном  и графичком делу плана. Измена и 
допуна плана односе се на: 
- Исправку регулационе линије у улицама: 7. 
јула, Босанска, Артемова, Првомајска, 
Сарајевска, СРЦ Карађорђев трг (спорт и 
рекреација). 
- Промена намене површина: Улица 7. Јула – 
парцела кат. бр. 2774 КО Зрењанин I- промена 
намене из породичног становања у станицу за 
снабдевање горивом моторних возила.  
- Угао Улице Париске комуне и Карађорђевог 
трга – дефинисање зелених површина. 
- Улица цара Душана – промена намене из 
верског објекта у породично становање. 

- 13469/1 КО Зрењанин I– Михајловачки друм, 
дефинисање парцеле за објекат јавне намене 
(комплекс за прераду пијаће воде). 
- Разрада простора и дефинисање нових јавних 
површина за део стамбеног насеља "Граднулица 
– Гувно" – постојећим ПГР ''Граднулица'' је била 
предвиђена даља разрада ПДР-ом. 
- Део парцеле кат. бр. 9535/29 КО Зрењанин I, 
преко које је изграђена јавна саобраћајна 
површина (тротоар и бициклистичка стаза), 
одређује се као површина јавне намене. 
- До парцеле кат. бр. 13858/2 КО Зрењанин I– 
Меленачки друм која је планирана као радна 
зона одређује се површина јавне намене; 
- Карта бр.7 – Начин спровођења плана: 
дефинисање зоне заштите меандра старог Бегеја. 
  
 Уколико се у току раног јавног увида и 
току израде Измена и допуна Плана буде дошло 
до нових сазнања, могуће је још неке услове из 
плана изменити или допунити, ако су то мање 
измене које немају значајне утицаје на животну 
средину. 

Члан 4.  
 
 Плански основ за израду Измена и 
допуна Плана представља План генералне 
регулације "Граднулица" (Службени лист града 
Зрењанина  бр. 8/15).  
 Решења у погледу концепције су у 
складу са дефинисаном наменом простора, тако 
да се на рационалан начин уреди предметни 
простор. 
 Циљ израде Измена и допуна Плана је 
преиспитивање важећег планског решења, 
обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу, унапређење саобраћајне 
инфраструктуре, становања и комуналне 
инфраструктуре.  

 
Члан 5. 

 
 Израда Плана уступа се Јавном 
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП 
Дирекција) коју је основала јединица локалне 
самоуправе за обављање послова просторног и 
урбанистичког планирања.  

Средства за израду Измена и допуна 
Плана обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, 
са могућношћу суфинансирања од стране 
Министарства. 
 Рок за израду Измена и допуна Плана је 
60 (шездесет) дана од обављеног раног јавног 
увида од стране Комисије за планове. 
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Члан 6. 
 
 Спровођење и надзор над спровођењем 
ове Одлуке вршиће Одељење за  урбанизам, 
Градске управе града Зрењанина. 
  

Члан 7. 
 
 Након доношења Одлуке о изради 
Измена и допуна плана, носилац израде плана 
организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. 
Рани јавни увид се оглашава у средствима јавног 
информисања. О излагању на јавни увид стара се 
носилац израде плана. Рани јавни увид обавља 
Комисија за планове града Зрењанина. По 
завршеном раном јавном увиду Комисија за 
планове сачињава извештај који садржи податке 
о извршеном раном јавном увиду са свим 
примедбама, сугестијама и закључцима 
Комисије у виду смерница.  
 
 Након израде Нацрта план се излаже на 
јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама 
зграде Градске управе града Зрењанина, а време 
и место одржавања јавног увида се оглашава се у 
средствима јавног информисања. О излагању на 
јавни увид стара се носилац израде плана. Јавни 
увид обавља Комисија за планове града 
Зрењанина. По завршеном јавном увиду 
Комисија за планове сачињава извештај који 
садржи податке о извршеном јавном увиду са 
свим примедбама, сугестијама и закључком 
комисије  по свакој примедби и исти доставља 
обрађивачу плана. 
 

Члан 8. 
 

 Решењем Одељења за урбанизам, Одсека 
за урбанизам и просторно планирање, Градске 
управе града Зрењанина бр. 501-71/16-IV-05-01 
од 16.06.2016. године одлучено је да се не 
израђује Стратешка процена утицаја Измена и 
допуна плана генералне регулације 
"ГРАДНУЛИЦА" у Зрењанину на животну 
средину, а на основу претходно прибављеног 
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање 
животне средине број: 501-72/16-IV-05-06 од 
16.06.2016. године. 
 Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја  
Измена и допуна плана генералне регулације 
"Граднулица" у Зрењанину  на животну средину, 
бр. 501-71/16-IV-05-01 од 16.06.2016. године, 
којe се заједно са овом Одлуком објављује у 
"Службеном листу града Зрењанина".  
 
 

Члан  9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-25/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
131 
  На основу члана 94. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 68/2015), члана 
4. и члана 39. став 3. Закона о прекршајима  
(“Службени гласник РС “ број 65/2013 и 13/2016 
), члана 30. Тачка 6 и члана. 107. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/2013-пречишћен текст, 
37/2013, 11/2014, 20/2014 и 28/2014), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
12.07.2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ 

О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о ауто такси превозу на 
територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 22/2013, 11/2014 и 25/2014 
)  члан 4. мења се и гласи: 
 

Члан 4. 
 
            “Такси возач је физичко лице које 
управља такси возилом  и обавља такси превоз, 
као предузетник или као запослени код правног 
лица у складу са законом и овом одлуком ( у 
даљем тексту: такси-возач ).”    
 

Члан 2. 
 

            Члан 6. мења се и гласи: 
 

Члан 6. 
 
            “За обављање такси-превоза предузетник, 
поред услова прописаних законом, мора да 
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испуњава и следеће услове: 
            1. да има возачку дозволу “Б” категорије 
најмање 3 године; 
            2. да поседује лекарско уверење о 
способности возача за управљање возилом којим 
се обавља такси-превоз, које није старије од три 
године; 
            3. да је власник најмање једног 
регистрованог путничког возила, при чему ће се 
прималац лизинга у смислу ове одлуке сматрати 
власником возила уколико је уписан у 
саобраћајној дозволи као корисник возила.; 
            4. да му није изречена мера забране 
управљања моторним возилом “Б” категорије, 
што се доказује уверењем које није старије од 6 
месеци; 
            5. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности превоза 
путника у друмском саобраћају, односно да му 
правоснажним решењем о прекршају није 
изречена заштитна мера забране обављања 
делатности превоза путника у друмском 
саобраћају , док трају правне последице осуде, 
односно мере, што се доказује уверењем које 
није старије од 6 месеци; 
             6. да је извршио преглед такси-возила 
код надлежног инспектора, што се доказује 
актом надлежног инспектора о испуњености 
услова прописаних законом и чланом 9. став 1.и 
3. ове Одлуке; 
             7. да  има закључен уговор о раду са 
лицима запосленим на позицији такси-возача. 
             Предузетник може да обавља такси-
превоз такси-возилом за које му је одређен 
евиденциони број и за које је издата такси-
легитимација.” 

Члан 3. 
           Члан 7. мења се и гласи: 
       

Члан 7. 
     
           “За обављање такси-превоза, привредно 
друштво односно друго правно лице за 
обављање ове делатности, поред услова 
прописаних законом, мора да испуњава и услове 
из члана 6. Став 1. Тачке 3, 5 ,6 , и 7 ове одлуке. 
            Превозник из става 1. овог члана 
одговоран је да се такси-возач у прописаном 
року подвргне редовном здравственом прегледу 
и да води евиденцију о тим прегледима.” 
 

Члан 4. 
             
             Члан 30. мења се и гласи: 

Члан 30. 
 
             “Такси превозник је дужан да изда рачун 

кориснику услуге такси превоза за обављени 
превоз који садржи датум, релацију или 
километражу, цену превоза и који је потписан и 
оверен печатом превозника.” 
 

Члан 5. 
 
              У члану 35. алинеја 4. мења се и гласи:  
“-искључи возило којим се обавља такси превоз 
противно одредбама закона и ове одлуке, одреди 
место паркирања и одузме регистарске таблице, 
саобраћајну дозволу, такси-легитимацију такси-
возача и такси-легитимацију такси возила у 
трајању од 10 дана, а услучају поновног 
искључења такси возила истoг превозника, у 
трајању од 30 дана”      

Члан 6. 

Члан 38 мења се и гласи 
Члан 38 

“Новчаном казном у фиксном износу од 
30.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако:  

1. обавља такси-превоз, а није му претежна 
делатност такси-превоз путника или није 
регистрован у Регистру привредних субјеката за 
обављање ауто-такси делатности или нема 
одобрење Градске управе града Зрењанина за 
обављање такси-превоза (члан 3. став 1.);  

2. не испуњава услове из члана 6. став 1. тач. 1-7 
ове Одлуке;  

3. обавља делатност такси-превоза такси-
возилом које не испуњава услове из члана 9. став 
1. тачка 1, 2, 3 и 9 ове Одлуке;  

4. не изврши технички преглед такси-возила у 
року утврђеном чланом 9. став 3. ове Одлуке;  

5. поступи супротно члану 15. ове Одлуке;  

6. за време коришћења стајалишта такси-возач 
није у такси-возилу или поред свог такси-возила 
(члан 19. став 5.);  

7. користи аутобуска стајалишта која су одлуком 
Скупштине града Зрењанина одређена за 
линијски превоз путника (члан 19. став 6.);  

8. одбије да прими путника у такси-возило (члан 
23. став 1.);  
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9. ако у такси-возило прими децу до 6 година 
старости без пратиоца (члан 23. став 3.);  

10. понашање и изглед нису у складу са 
одредбама члана 24. ове Одлуке;  

11. непосредно пре започињања вожње са 
путником не укључи таксиметар или га не 
искључи одмах након завршетка вожње (члан 25. 
став 1.);  

12. путника не превезе најкраћим путем (члан 
26.);  

13. за извршену услугу превоза изврши наплату 
услуге супротно одредбама члана 29. ове 
Одлуке;  

14. на захтев корисника услуге не изда рачун за 
обављени превоз на начин прописан чланом 30. 
ове Одлуке;  

15. не поступи у складу са чланом 31. ове 
Одлуке;  

Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 
динара казниће се такси-возач у смислу члана 4. 
ове Одлуке за прекршај из става 1. тачке 6-15. 
овог члана.” 

Члан 7. 
 

Члан 39 мења се и гласи:  
Члан 39  

“Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
привредно друштво, односно друго правно лице 
ако:  

1. обавља такси-превоз, а није му претежна 
делатност такси-превоз путника или није 
регистрован у Регистру привредних субјеката за 
обављање ауто-такси делатности или нема 
одобрење Градске управе града Зрењанина за 
обављање делатности такси-превоза (члан 3. став 
1.);  

2. не испуњава услове из члана 7. ове одлуке;  

3. обавља делатност такси-превоза такси-
возилом које не испуњава услове из члана 9. став 
1. ове Одлуке;  

4. не изврши технички преглед такси-возила у 
року утврђеном чланом 9. став 3. ове Одлуке;  

5. поступи супротно члану 15. ове Одлуке;  

6. за време коришћења стајалишта такси-возач 
није у такси-возилу или поред свог такси-возила 
(члан 19. став 5.);  

7. користи аутобуска стајалишта која су одлуком 
Скупштине града Зрењанина одређена за 
линијски превоз путника (члан 19. став 6.);  

8. одбије да прими путника у такси-возило (члан 
23. став 1.);  

9. ако у такси-возило прими децу до 6 година 
старости без пратиоца (члан 23. став 3.);  

10. понашање и изглед такси-возача нису у 
складу са одредбама члана 24. ове Одлуке;  

11. непосредно пре започињања вожње са 
путником не укључи таксиметар или га не 
искључи одмах након завршетка вожње (члан 25. 
став 1.);  

12. путника не превезе најкраћим путем (члан 
26.);  

13. за извршену услугу превоза изврши наплату 
услуге супротно одредбама члана 29. ове одлуке;  

14. на захтев корисника услуге не изда рачун за 
обављени превоз на начин прописан чланом 30. 
ове одлуке;  

15. не поступи у складу са чланом 31. ове 
Одлуке;  

Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 
динара казниће се одговорно лице у привредном 
друштву, односно другом правном лицу за 
прекршај из става 1. овог члана.  

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 
динара казниће се физичко лице за прекршај из 
става 1. тачка 1. овог чланa.” 

Члан 8. 

Члан 40. мења се и гласи: 
 Члан 40  

“Новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара казниће се такси-возач 
запослен код превозника ако не испуњава услове 
из члана 8. став 1. ове одлуке.”  
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Члан 9. 

Члан 41 мења се и гласи: 
 Члан 41  

“Предузеће коме је поверено обављање послова 
који су утврђени чланом 18. ове одлуке, казниће 
се за прекршај новчаном казном у фиксном 
износу од 50.000,00 динара уколико не постави 
вертикалну и хоризонталну сигнализацију на 
стајалиштима, не одржава стајалишта у зимским 
и летњим условима.  

Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 
динара казниће се одговорно лице у Предузећу 
за прекршај из става 1. овог члана. “       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-26/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
132 
  На основу члана 13. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', 
број 88/11), члана 4. и члана 39. Став 3. Закона о 
прекршајима ( “Сл. Гласник Р.С. бр. 65/2013. и 
13/2016.)  чл. 30. тачка 6. и члана 107. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13. – пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града на 
седници одржаној дана 12.07.2016. године 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ 

ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о снабдевању водом за пиће, 
пречишћавању и одвођењу атмосферских и 
отпадних вода (“Службени лист града 
Зрењанина“, број 31/2014, 14/2015 и 24/2015) 
члан 65 мења се и гласи: 

Члан 65. 

“Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
Предузеће ако:  

1. Не поступи у складу са чланом 11. став 2. ове 
Одлуке,  

2. Не поступи у складу са чланом 12. став 1. ове 
одлуке, 

3. У случају поремећаја и прекида у пружању 
комуналне услуге, не обезбеди пружање 
комуналне услуге у обиму и на начин из члана 
14. тачка 1. ове одлуке,  

4. Одмах не предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида у пружању 
комуналне услуге услед више силе, или других 
разлога који нису могли да се предвиде, односно 
спрече (члан 14.),  

5. Не обавести благовремено кориснике и 
организациону јединицу у саставу Градске 
управе надлежну за инспекцијске послове о 
прекиду у пружању комуналне услуге у 
предвиђеном року пре почетка извођења 
планираних радова, односно поремећаја или 
прекида (члан 15, 44, 47. и 49),  

6. Не примењује техничке услове прописане 
актом из члана 10. ове Одлуке,  

7. Не чува трајно техничку документацију (члан 
17. тачка 1.),  

8. Не предузима мере заштите и не одржава 
објекте и опрему јавног водовода и јавне 
канализације (члан 17. тачка 3.),  

9. Не контролише и не одржава водомер и уређај 
за мерење количине испуштене воде (члан 17. 
тачка 4.),  

10. Не изврши прикључење водоводних и 
канализационих кућних инсталација, у 
прописаном року, а радови су изведени у складу 
са овом одлуком (члан 17. тачка 5.),  

11. Не поступа по закону којим се уређује 
заштита од пожара (члан 17. тачка 6.),  

12. Не обезбеђује испоруку воде за заједничке 
потребе (члан 17. тачка 7),  
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13. Не контролише стално састав испуштених 
вода и не предузима одговарајуће мере (члан 17. 
тачка 8.),  

14. Не уклони изливене отпадне воде и њихове 
трагове са јавних површина (члан 17. тачка 9.),  

15. На писани захтев корисника не изврши 
чишћење септичке јаме (члан 17. тачка 10.),  

16. Не поступи у складу са чланом 20. став 1. и 4. 
ове одлуке,  

17. Обим пружене комуналне услуге не утврђује 
очитавањем водомера, контролног водомера, 
односно уређаја за мерење количине испуштене 
воде или проценом на основу мерила и 
критеријума утврђених овом одлуком (члан 28. 
став 3.) и у складу са чланом 29. ове одлуке,  

18. Не утврди распоред очитавања или о 
утврђеном распореду не обавести кориснике 
или, у случају потребе очитавања ван утврђеног 
распореда, о томе не обавести корисника (члан 
30.),  

19. Најмање једном годишње не врши очитавање 
и проверу стања водомера, контролног водомера 
и уређаја за мерење количине испуштене воде 
(члан 31. став 3.),  

20. Не утврђује обим испоручене воде проценом 
у складу са чланом 33. ове одлуке,  

21. Приговор не реши у одређеном року и о томе 
не обавести корисника (члан 41. став 2.),  

22. Не утврди обим процењене пружене 
комуналне услуге у складу са чланом 33. ове 
Одлуке (члан 43. став 1.),  

23. Не изврши исправку обрачуна у складу са 
чланом 42. став 2. ове Одлуке.  

24. Привремено ускрати пружање комуналне 
услуге кориснику, а да се за то нису стекли 
услови из члана 47. ове Одлуке,  

25. После отклањања узрока због кога је дошло 
до привременог ускраћивања пружања 
комуналне услуге, не настави пружање 
комуналне услуге одмах, а најкасније у року од 
три дана од дана подношења захтева корисника 
(члан 50.).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у предузећу новчаном казном у 
фиксном износу од 8.000,00 динара.” 

Члан 2. 

 Члан 66. Мења се и гласи:  

Члан 66 

“Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
корисник као правно лице ако:  

1. Не поступи у складу са чланом 19. ове Одлуке,  

2. Не поступи у складу са чланом 22. ове Одлуке,  

3. Поступи супротно одредбама члана 23. 
алинеја 1.,  

4. Не поступи у складу са чланом 23. алинеја 2. 
ове одлуке,  

5. Се не придржава техничких услова (члан 23. 
алинеја 5.),  

6. Врши поправке на водомеру (члан 24. алинеја 
1.),  

7. Користи водоводне кућне инсталације за 
уземљење електричних инсталација и уређаја, 
односно супротно намени (члан 24. алинеја 2.),  

8. Употреби затварач испред водомера, осим у 
случају пожара или хаварије или о томе одмах не 
обавести Предузеће (члан 24. алинеја 3.),  

9. Јавну канализацију атмосферских вода 
користи за одвођење отпадних вода (члан 24. 
алинеја 6.),  

10. Атмосферску воду испушта у јавну 
канализацију без претходне сагласности 
Предузећа (члан 24. алинеја 7.),  

11. Изврши прикључење на јавни водовод или 
јавну канализацију супротно одредбама ове 
Одлуке (члан 24. алинеја 8.),  

12. Супротно одредбама ове одлуке на други 
начин користи објекте и опрему јавног водовода 
и јавне канализације (члан 24. алинеја 9.),  
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13. Подземну воду из депресионих бунара, 
дренажних пумпи и иглофилтерских система 
испушта у јавну канализацију без претходне 
сагласности Предузећа (члан 25.),  

14. Не омогући очитавање водомера и 
контролног водомера, односно уређаја за мерење 
количине испуштене воде (члан 30. став 1.),  

15. У одређеном року не пријави Предузећу све 
промене од значаја за пружање и утврђивање 
обима комуналне услуге (члан 38.).  

16. Не поступи у складу са чланом 40. став 3. ове 
одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу, новчаном 
казном у фиксном износу од 8.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000,00 динара.”  

Члан 3. 

        Члан 67. Мења се и гласи: 
Члан 67 

“Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице као инвеститор ако:  

1. Изводи грађевинске и друге радове у 
непосредној близини, изнад или испод 
комуналних објеката који су Предузећу 
поверени на управљање и одржавање којима оно 
пружа комуналну услугу, без претходне 
сагласности предузећа (члан 12. став 1.),  

2. Ако се не придржава техничких услова 
предвиђених актом из члана 10. ове Одлуке 
(члан 23. алинеја 4.).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 8.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000,00 динара.”  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-27/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
133 
  На основу члана. 2. став 3. тачке 11. и 12. 
и члана 13. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 88/11), члана 4. и члана 39. Став 3. 
Закона о прекршајима ( Службени гласник Р.С. 
Бр. 65/2013. и 13/2016 ) и члана.30. тачка 6. и 
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13-
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ 
КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о одржавању комуналне 
хигијене (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
28/08, 14/10-др. одлука, 37/13, 11/14, 25/14 и 
33/15) члан 58. мења се и гласи: 
 

Члан 58 
 
           “ Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако: 

1. не одржава чистоћу јавне површине на 
простору око објекта који користи (члан 9.); 

2. не одржава чистоћу површине у општој 
употреби из члана 10. ове Одлуке (члан 10.); 
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3. не очисти сливнике и решетке на кишној 
канализацији (члан 14.); 

4. посуду за отпад изнесе на улицу мимо 
распореда за изношење отпада (члан 16. став 1.); 

5. не обезбеди посуду за отпад (члан 16. став 2.); 

6. пали комунални отпад, комунални кабасти 
отпад и гуме на изграђеним и неизграђеним 
грађевинским парцелама (члан 16. став 4.); 

7. као инвеститор новоизграђеног или 
реконструисаног објекта не обезбеди довољан 
број одговарајућих судова за отпад (члан 23. став 
1.); 

8. поступа супротно одредби члана 24. ове 
Одлуке (члан 24.); 

9. поступа супротно одредби члана 25. ове 
Одлуке (члан 25.); 

10. се као инвеститор изградње или 
реконструкције објекта не придржава одредби 
члана 28. ове Одлуке (члан 28.); 

11. као превозник просипа по јавним 
површинама отпатке, разни материјал и ствари и 
ако не очисти запрљану јавну површину (члан 
29. став 1. и 2. ове Одлуке); 

12. користи јавну површину за депоновање 
огревног, грађевинског или другог материјала и 
робе супротно одредбама члана 30. ове Одлуке 
(члан 30.); 

13. поступи супротно забрани прописаној у 
члану 31. тачке 1-3. и тачке 5-18. ове Одлуке 
(члан 31. тачке 1-3. и тачке 5-18); 

14. не одржава јавне зелене површине из члана 
32. став 1. тачка 8. и 9. (члан 34. став 5.); 

15. не уређује и не одржава јавне зелене 
површине из члана 32. став 1. тачка 10. (члан 34. 
став 6. и 7.); 

16. не уреди и не одржава јавну зелену 
површину (члан 35. став 1. и 2.); 

17. посади дрвеће или друго растиње на трасама 
поџемних инсталација или изнад, испод или на 
непрописној удаљености од енергетског објекта 
или ПТТ водова (члан 35. став 3.); 

18. јавне површине које користи за обављање 
своје делатности или за одржавање спотско-
забавних програма по завршетку коришћења не 
очисти (члан 36.); 

19. на јавним зеленим површинама које је 
обавезан да одржава не коси траву у складу са 
чланом 37. ове Одлуке (члан 37.); 

20. јавну зелену површину не одржава у складу 
са чланом 38. ове Одлуке (члан 38.); 

21. поступи супротно одредби члана 39. ове 
Одлуке (члан 39.); 

22. користи јавну зелену површину без одобрења 
надлежног органа или супротно издатом 
одобрењу (члан 40. став 2.); 

23. поступи супротно забрани прописаној у 
члану 42. (члан 42); 

24. раскопава јавне површине без одобрења за 
раскопавање или супротно одобрењу за 
раскопавање (члан 45. став 1.); 

25. у року од 3 дана од отпочињања радова на 
хитним интервенцијама не поднесе захтев за 
издавање одобрења за раскопавање (члан 46. 
став 1.); 

26. раскопава јавну површину ван времена 
утврђено у члану 48. став 1. ове Одлуке (члан 48. 
став 1.); 

27. не доведе раскопану јавну површину у 
првобитно стање до рока одређеног у члану 48. 
став 1. ове Одлуке ( члан 48. став 1. ); 
 
  1. не обавести комуналну инспекцију о 
почетку радова на раскопавању у року 
одређеном у члану 49. ове Одлуке ( члан 49. ); 
 
  2. поступи супротно одредби члана 50. 
ове Одлуке ( члан 50. ); 
 
  3. поступи супротно одредби члана 51. 
ове Одлуке ( члан 51. ); 
 
  4. не доведе раскопане јавне површине у 
првобитно и исправно стање у роковима 
предвиђеним у члану 52. ове Одлуке ( члан 52. ); 
 
  5. не поступи по одредби члана 53. ове 
Одлуке ( члан 53. ). 
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара.. 
 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу од 
8.000,00 динара.” 
 

Члан 2. 
 
  Члан 58а. мења се и гласи: 

Члан 58а. 

“Новчаном казном у фиксном износу од 
100.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако: 

1. депонује отпад на изграђеним и неизграђеним 
грађевинским парцелама, у стамбеним, 
пословним и другим објектима ван посуда за 
отпад (члан 16. став 3.); 

2. у зонама становања на изграђеним и 
неизграђеним грађевинским парцелама одлаже, 
сакупља или на други начин обрађује 
секундарне сировине (дрво, метал, пластика, 
папир и сл.) и депонује ради претовара 
грађевински материјал и сл. (члан 16. став 5.); 

3. поступа супротно одредби члана 17. став 3. 
(члан 17. став 3.); 

4. поступи супротно одредби члана 18. став 1. и 
2. (члан 18. став 1. и 2.); 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 20.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара.” 

Члан 3. 

            Члан 59 мења се и гласи: 
Члан 59 

“Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара казниће се Јавно предузеће ако:  

1. ако не одржава хигијену и не уређује јавне 
површине по Програму (члан 6. став 1.); 

2. ако не донесе Програм најкасније до 01.12. 
текуће године (члан 6. став 2.); 

3. сваког дана не празни судове за отпад са 
површина јавног саобраћаја (члан 11. став 2.); 

4. радници који обављају посао чишћења и 
прања површина јавног саобраћаја не носе 
прописана одела (члан 11. став 3.); 

5. не перу површине јавног саобраћаја у времену 
и терминима одређеним у члану 13. ове Одлуке 
(члан 13.); 

6. не обавести корисника комуналне услуге о 
врсти и броју посуда за отпад (члан 16. став 6.); 

7. у централној зони Зрењанина не износи отпад 
у прописаном времену и термину (члан 19. став 
1.); 

8. не утврди распоред и термине изношења 
отпада на начин прописан у члану 19. став 2. и 3. 
ове Одлуке (члан 19. став 2. и 3.); 

9. не износи отпад по утврђеном распореду и у 
терминима (члан 19. став 2. и 3.); 

10. не достави распоред прописан у члану 19. 
став 2. и 3. ове Одлуке комуналној инспекцији у 
року одређеном у члану 19. став 4. ове Одлуке 
(члан 19. став 4.); 

11. не поступа по одредбама члана 21. ове 
Одлуке (члан 21. став 1. и 2.);  

12. не врши одржавање и замену оштећених 
судова за отпад (члан 23. став 3.); 

13. поставља контејнере ван места одређеног за 
постављање (члан 31. став 1. тачка 16.); 

14. ако не одржава и уређује јавне зелене 
површине из члана 32. став 1. тачке 1.-7. ове 
Одлуке по Програму. (члана 34. став 1.);  

15. на јавним зеленим површинама које је 
обавезан да одржава не коси траву у складу са 
чланом 37. ове Одлуке (члан 37.);  

16. јавну зелену површину не одржава у складу 
са чланом 38. ове Одлуке (члан 38.).  
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у Јавном предузећу новчаном 
казном у фиксном износу од 8.000,00 динара.”  

Члан 4. 

  Члан 60 мења се и гласи: 

Члан 60 

“Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1. ако не обезбеди посуду за отпад (члан 16. став 
2.); 

2. уколико као инвеститор новоизграђеног или 
реконструисаног објекта не обезбеди довољан 
број одговарајућих судова за отпад (члан 23. став 
1.); 

3. поступа супротно одредби члана 25. ове 
Одлуке (члан 25.); 

4. као инвеститор изградње или реконструкције 
објекта се не придржава одредби члана 28. ове 
Одлуке (члан 28.); 

5. као превозник просипа по јавним површинама 
отпатке, разни други отпадни материјал и ако не 
очисти запрљану јавну површину (члан 29. став 
1. и 2.); 

6. не уреди и не одржава јавну зелену површину 
(члан 35. став 2.); 

7. посади дрвеће или друго растиње на трасама 
подземних инсталација или изнад, испод или на 
непрописној удаљености од енергетског објекта 
или ПТТ водова (члан 35. став 3.); 

8. поступи супротно одредби члана 36. ове 
Одлуке (члан 36.); 

9. поступи супротно одредби члана 39. ове 
Одлуке (члан 39.).” 

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-28/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
134 
           На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- 
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС и 50/13 - одлука УС, 54/13 - одлука 
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 
30. став 1. тачка 6. и 107. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 12.07.2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1.  

 
 У Одлуци о постављању и уклањању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене на 
територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 5/11, 23/11, 37/13, 11/2014, 
13/14, 25/2014, 31/2014, 8/2015 и 14/2015) у 
члану 26. после става 5. додаје се нови став 6. 
који гласи: 

''Уколико закупац не измири своје 
обавезе у погледу плаћања закупнине до 15. у 
месецу, за претходни месец, Дирекција ће 
ставити ван снаге урбанистичку сагласност за 
постављање летње баште.'' 

Досадашњи ставови 6, 7, 8, 9 и 10. 
постају ставови 7, 8 , 9, 10 и 11. 
 

Члан 2. 
 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-29/16-I 
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Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
135 
          На основу члана 1 Закона о сахрањивању и 
гробљима (‘’Службени гласник СРС’’ бр. 20/77, 
24/85 и 6/89 и ''Службени гласник РС'' бр. 53/93, 
67/93, 48/94 и 101/05-др.закон, 120/12-одлука УС 
и 84/13-одлука УС) и члана  3 тачка 6 и члана 4 
став 3 Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'' бр. 88/11 ) и члана 30 и 
107 Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'' бр. 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 
12.07.2016.год. донела је  
 

ОДЛУКУ  
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ  
ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 

 
Члан 1. 

 
          У Одлуци о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању (''Службени лист 
општине Зрењанин'' бр. 14/05, 1/06, и 
‘’Сл.гласник РС’’ бр. 23/09-одлука УС и 
‘’Службени лист града Зрењанина’’ бр. 3/09 и 
14/10) у члану 43 у ставу 7  речи: ’’санитарне 
инспекције’’ се бришу. 
 
          У истом члану после става 7 додаје се став 
8 који гласи: 
         ‘’Одобрење издаје организациона јединица 
Градске управе надлежна за комуналне послове 
уколико се ископавање и пренос умрлог лица 
врши из једног гробног места ради сахране у 
друго гробно место, на истом гробљу или у 
истом насељеном месту’’.     
 

Члан 2. 
 

            У члану 57 у ставу 1 речи и бројеви: ‘’од 
50.000,00 до 1.000.000,00’’ замењују се речима и 
бројем: ‘’у фиксном износу од 50.000,00 ’’ 
           У истом члану у ставу 2. речи и бројеви: 
‘’у износу од 2.500,00 до75.000,00’’ замењује се 
речима и бројем: ‘’у фиксном износу од 
8.000,00’’. 
           У истом члану у ставу 3 речи и бројеви: 
‘’у износу од 5.000,00 до 250.000,00’’ замењују 
се речима и бројем: ‘’у фиксном износу од 
10.000,00’’     

 

Члан 3. 
 

 Члан 58  мења се и гласи: 
‘’Новчаном казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако: 

1. изводи радове на гробљу без одобрења 
Предузећа, односно предузетника (члан 10 ове 
одлуке) 

2. поступа супротно одредби члана 13 
став 1 и 2 и одредби  члана 48 став 1 алинеје 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
и 20 ове одлуке 

3. не пријави промену адресе ( члан 25 
став 4 ове одлуке) 

Новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако наноси штету надгробним обележјима ( 
споменицима и другим предметима на гробним 
местима (члан 48 став 1 алинеја 5 ове одлуке)’’ 
 

Члан 4. 
 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанин''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-30/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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  На основу члана 99. став 9. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 30. 
тачка 29.в) Статута града Зрењанина (''Сл. лист 
града Зрењанина'' број 26/13-пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
12.07.2016.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
НАЧИНА ПЛАЋАЊА И ОДОБРАВАЊУ 

ПОПУСТА ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ 
ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 
ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА  
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Члан 1. 
 
  У Одлуци о утврђивању начина плаћања 
и одобравања попуста за једнократно плаћање 
цене грађевинског земљишта у јавној својини 
града Зрењанина у поступку отуђења (“Сл.лист 
града Зрењанина”, бр. 9/2015, 13/2015 и 24/2015)  
члан 4. став 2. мења се и гласи:  

 
“Попуст из става 1. овог члана може се одобрити 
инвеститору који уплати рату у висини од 
најмање 50% од утврђене цене грађевинског 
земљишта.” 

Члан 2. 
 
  Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу града 
Зрењанина. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-31/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
137 

На основу члана 9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама 
("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06 - др. 
закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. 
закони, 92/11, 99/11 – др. закони, 10/13, 55/13, 
99/14 и 21/16 – др. закон) и чл. 30. и 107. став 1. 
Статута града Зрењанина ("Службени лист града 
Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 
37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОРГАНИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о коефицијентима за обрачун 

и исплату плата изабраних и постављених лица и 
запослених у органима града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина", бр. 2/12, 
23/12, 21/13 и 11/14), у члану 2. став 1. тач. 5. и 
6. мењају се и гласе: 

''5. за заштитника грађана                         7,80 
 6. за заменика заштитника грађана         7,21'' 

У истом члану став 2. брише се. 
 

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: 06-90-32/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
138 
 На основу члана 30. став 1. тачка 27. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града  

Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 

11/14, 20/14 и 28/14) и члана 42. Одлуке о 

Заштитнику грађана (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 11/14), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 

године,  разматрала је Годишњи извештај 

Заштитника грађана града Зрењанина за 2015. 

годину и констатовала следеће: 

  - Извештај обухвата годину рада овог 

органа у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2015. године  

  - Писаном представком Заштитнику 

грађана су се обратили 71 грађанка и грађанин 

притужујући се на рад органа, организација, 

јавних предузећа и установа чији је оснивач град 

Зрењанин, дата је општа оцена о стању људских  

и мањинских  права и правној сигурности на 

територији  града  Зрењанина. 

 

   На основу тог Извештаја и изведених 

констатација Скупштина града Зрењанина је 

донела 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. Размотрен је Годишњи извештај 

Заштитника грађана града Зрењанина за 2015. 

годину. 

  2. Закључак и Извештај објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-47/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
 

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА 
ГРАЂАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
Увод 
 
Одредбом чл.42 Одлуке о Заштитнику грађана 
Града Зрењанина (“Сл.лист Града Зрењанина “ 
бр.11/214) прописано је да Заштитник грађана 
једном, најкасније до краја марта текуће године, 
подноси Скупштини града извештај о својим 
активностима, стању људских права и о правној 
сигурности на територији Града за претходну 
годину. 
 
Извештај садржи број и структуру представки, 
општу оцену рада органа управе са становишта 
примене прописа, уочене пропусте и препоруке 
за њихово отклањање, као и критике и похвале 
појединим органима управе и функционерима. 
 
Полазећи од садржине извештаја  и потребе да се 
обезбеди независност и самосталност у раду 
институције омбудсмана, извештај не подлеже 
усвајању или неусвајању од стране Скупштине, 
него се третира као информација о раду органа 
управе и о стању људских права, а то у првом 
реду значи да се разматрају проблеми на које се 
указује ради евентуалног формулисања будућих 
мера и активности усмерених на отклањање тих 
проблема. 
  
Правни основ рада 
 
У односу на претходни перид на снази је и даље 
Одлука о Заштитнику грађана Града Зрењанина 
(“Сл.лист Града Зрењанина “ бр.11/2014). 
 
У 2015. години  није било ни других промена у 
раду  институције Заштитника грађана Града, 
осим да је овај годишњи извештај сачинила 
Заменица Заштитника грађана, пошто је 
Заштитница грађана у том периоду користила  
породиљско одсуство. 
 

Чланом 16 Одлуке о Заштитнику грађана Града 
Зрењанина (“Сл.лист Града Зрењанина “ 
бр.11/214) предвиђено је да: " У случају 
одсутности или спречености, Заштитника 
грађана замењује заменик Заштитника грађана". 
  
Средства за рад 
 
Заштитник грађана Града Зрењанина је директни 
корисник финансијских средстава и нема свој 
посебан буџет. 
Средства за рад Заштитника грађана обезбеђена 
су Одлуком о буџету Града Зрењанина за 2015. 
годину и била су намењена  за обављање редовне 
делатности Заштитника грађана. 
 
Поступак рада 
 
Суштина рада Заштитника грађана града 
Зрењанина  огледа се у томе  да у оквирима своје 
надлежности контролише рад  органа  Градске 
управе и јавних служби којима је оснивач Град 
Зрењанин. 
 
У обављању својих послова Заштитник грађана 
је независан и самосталан и нико нема право да 
утиче на његов рад и поступање. Основни 
принципи деловања су законитост, 
непристрасност, независност и правичност. 
 
Овлашћења која Заштитник грађана има у том 
погледу су спровођење претходног поступка 
испитивања основаности притужби, вођење 
поступка посредовања (медијације) између 
органа управе и грађана са циљем отклањања 
повреде права, тј. да би се повреда отклонила 
мирним путем, а ако то није могуће онда 
Заштитник грађана може донети одлуку у форми 
мишљења, предлога или препоруке.Уколико 
Заштитник грађана процени да поводом поднете 
притужбе нису испуњени услови за покретање 
или даље вођење поступка, притужбу ће 
одбацити, а може донети и одлуку о обустави 
поступка уколико утврди да је орган управе или 
јавно предузеће у току поступка отклонило 
неправилност. 
 
Препорука, предлог или мишљење Заштитника 
грађана немају извршну снагу, већ се заснивају 
на ауторитету институције и снази аргумената. 
 
Заштитник грађана није овлашћен да 
контролише рад Скупштине града, 
Градоначелника и Градског већа, као ни рад 
судова и јавних тужилаштава основаних за 
територију града Зрењанина. 
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Заштитнику грађана се може oбратити свако ко 
сматра да му је актом или радњом повређено 
неко људско право од стране органа управе, 
организација и јавних служби које обављају 
управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач 
Град. 
 
Захтев се подноси на српском језику или на 
језицима националних мањина који су у 
службеној употреби на територији Града. 
 
Што се тиче форме, може се поднети у писаном 
облику, укључујући и све видове електронске 
комуникације, а може се изјавити и усмено на 
записник. 
 
Рок за подношење представке је једна година од 
дана учињење повреде, неправилности или 
доношења акта у спорној ствари. Заштитник 
грађана је дужан да по представци поступи, 
(одлучи о започињању поступка, или о 
одбацивању представке) у року од 30 дана од 
подношења представке. 
 
Заштитник грађана по правилу покреће поступак 
када је искоришћено редовно правно средство за 
отклањање повреда на које подносилац указује. 
У изузетним случајевима поступак ће бити 
покренут и ако овај услов није испуњен, и то, 
уколико би окончање по редовним правним 
средствима представљало опасност за заштиту 
људских права. Ако је поводом истог предмета у 
току поступак пред неким другим надлежним 
органом ( нпр. пред судом или пред другим 
органом), Заштитник грађана Града Зрењанина 
по правилу неће водити поступак паралелно са 
тим органима. 
 
Поступак заштите права грађана је максимално 
поједностављен: подношење представке је 
бесплатно, а предвиђено је и попуњавање 
формалног захтева представке да би  грађанин 
јасно и сажето изнео примедбе на рад неког 
органа или службе са чијим поступањем није 
задовољан, затим се подноситељ обавештава о 
покретању поступка као и о свакој радњи коју 
Заштитник грађана предузима током поступка. 
 
Заштитник грађана је обавезан на тајност свих 
података који се односе на притужиоце за време, 
а и након истека мандата. 
 
Стање људских права и правна сигурност у 
Граду Зрењанину 
 
Област социјалне заштите 
 

Према извештају Центра за социјални рад у 
Граду Зрењанину  у области социјалне заштите 
евидентиран је: 
Број лица, која су остварила право на 
материјално обезбеђење, број породица са децом 
и разлика у односу на прошлу годину: 
 
- 2015. године број корисника новчане социјалне 
помоћи је 5.864, а 2014. године  6.172. 
- 2015. године број деце чланова породица 
обухваћених новчаном социјалном помоћи је 
1.660, а  2014. године  је 1.775. 
 
Достављени су подаци о висини једнократне 
помоћи која је исплаћена, броју корисника, врсти 
намене и разлике у односу на прошлу годину: 
 
- 2015. године висина средстава исплаћених за 
једнократне помоћи 4.601.365,00 динара, а у 
2014. години 4.775.218  динара. 
- Број корисника једнократне помоћи  је 914 
решења, а  2014.  године 1.336 решења. 
 
Намене су биле: набавка огрева за 375 корисника 
- 2.805.000,00 динара, 
за основне животне потребе 469 корисника - 
1.395.386,00динара, а у случају мањег броја 
корисника за санирање елементарних непогода, 
набавку одеће и обуће при смештају, за 
кришћење права из здравствене заштите и 
сахрану кориснка материјалног обезбеђења. 
 
Број лица, која остварују право на додатак за 
помоћ и негу другог лица у односу на прошлу 
годину: 
 
- 2015. године 1.037 лица, а 2014. године 1.030 
лица. 
 
Број деце, која користе услуге Дневног боравка 
за децу и омладину са инвалидитетом 
Алернатива у Зрењанину, у односу на прошлу 
годину: 
 
- 2015. године 12  деце, а 2014. године 13 деце. 
 
Број хранитељских породица, колико је у тим 
породицама збринуто деце и ближи подаци  
броју занемарене, запостављене и деце без 
родитељског старања, у односу на прошлу 
годину: 
 
- 2015. године број хранитељских породица је 45, 
збринуте деце 13, а 2014. године хранитељских 
породица је било 48  и у њима збринуте деце 12. 
 
- 2015. године број занемарене и злостављане 
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деце износи  64,  без родитељског старања 165, 
а 2014. године број занемарене и злостављане 
деце износи  72, а без родитељског старања  је 
било  200 деце. 
 
Висина средства, која су обезбеђена за Сигурну 
кућу и искоришћеност тих средстава у односу на 
прошлу годину: 
 
- 2015. године 5.500.000,00 динара ,  а утрошено 
је 4.142.700,81 динара, а 2014. године 
3.480.697,00  динара. 
 
 Број смештених корисника Сигурне куће, 
колико од тога су жртве породичног насиља, 
трговине људима и други случајеви, колико жена 
и колико деце у односу на прошлу годину: 
 
- 2015. године 42 жене, 61 дете, укупно 103 
особе,  а 2014. године 37 жена, 34 деце, укупно 
71- све жртве породичног насиља. 
 
Висина новчаних средстава, која су била 
обезбеђена и однос тих средстава у односу на 
прошлу годину: 
 
- 2015. године планирано је 17.000 000,00 
динара, а утрошено је 16.962.628,00 динара, док 
је у  2014. години утрошено 13.162.196,00 
динара. 
 
Број поднетих захтева за коришћење услуга 
народне кухиње у 2015. години је: 23 захтева. 
 
Број корисника услуга народне кухиње у 2015. 
години је: 250 топлих оброка и 340 ланч пакета. 
 
Становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују  “Кућа на пола пута”:  
 
Од 01. сепембра 2011. године функционише 
услуга социјалне заштите, која се финансира из 
буџета Града, а намењена је младима без 
породичног старања, који излазе из система 
социјалне заштите. Наиме, младима који се 
налазе на смештају у установама социјалне 
заштите или у хранитељским породицама, по 
заврешетку редовног школовања (најчешће по 
завршетку средње школе), престаје право на 
смештај у установи или хранитељској породици. 
По престанку права отвара се проблем њиховог 
даљег осамостаљивања, те је у те сврхе 
организована ова услуга социјалне заштите. 
Локална самоуправа обезбеђује смештај младима 
у трајању од најдуже 2 године, да би им се 
пружила прилика да се запосле и касније наставе 
самосталан живот. 

 
За те намене, од 01. септембра 2011. године,  
обезбеђен је једнособан стан, који је у 
потпуности прилагођен својој намени и 
квалитетно технички опремљен, захваљујући 
средствима Министарства рада и социјалне 
политике. Ову услугу су у 2014. години 
користила 2 лица, која су изашла из установе 
социјалне заштите, а у 2015. години једно лице. 
 
Центар за социјални рад је указао да ће им 
приоритети рада и даље бити унапређење 
социјалне и породично-правне заштите грађана 
на територији Града Зрењанина. 
   
Област друштвене бриге о деци 
 
Када је реч о остваривању права детета у граду 
Зрењанину, у области друштвене бриге о деци 
према извештају Одељења за друштвене 
делатности: 
 
Скупштина града Зрењанина је на седници, 
одржаној 27.10.2011. године, донела Одлуку о 
мрежи основних школа на територији града 
Зрењанина (“Сл.лист града Зрењанина”, 
бр.19/2011), којом је утврђен број и просторни 
распоред основних школа на територији Града 
Зрењанина. 
 
У школској 2015/2016. години уписано је 9.492 
ученика, док је у школској  2014/2015. години 
уписано 9.551 ученика. 
 
Основне школе, у којима ученици похађају 
наставу на језицима националних мањина су: 
 
У основној школи “Ђура Јакшић” Зрењанин, у 
издвојеном одељењу у Јанковом мосту 5 ученика 
похађа наставу на румунском језику. 
 
У основној школи “Серво Михаљ” у Зрењанину 
315 ученика похађа наставу на мађарском језику. 
 
У основној школи “Соња Маринковић” у 
Зрењанину 89 ученика похађа наставу на 
мађарском језику, док у издвојеним одељењима у 
Михајлову и Лукином селу наставу на мађарском 
језику похађа 69 ученика (Михајлово) и 14 
ученика (Лукино село). 
 
У основној школи “Братство јединство“ у Белом 
Блату наставу на словачком језику похађа 20 
ученика, док наставу на мађарском језику похађа 
12 ученика. 
 
У основној школи “Др Александар Сабовљев“ у 
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Ечки наставу на румунском језику похађа 33 
ученика. 
 
У основној школи “9 Мај” у Зрењанину 3 
ученика похађа наставу на мађарском језику. 
 
Предшколска установа Зрењанин обавља 
делатност предшколског васпитања и образовања 
деце предшколског узраста, као и делатност 
којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-
здравствена и социјална заштита деце 
предшколског узраста и свој рад је организовала 
у 18 вртића. 
 
Број уписане деце: 
 
- у школској 2015/2016. године је 2.384. 
 
- у школској 2014/2015. години је 2.406. 
 
Број деце, која имају право на бесплатан боравак 
и ужину у Предшколској установи Зрењанин 
износи 291. Основ за регрес је треће, четврто и 
свако наредно дете у породици. 
 
Родитељски додатак за првoрођено дете и осталу 
децу по редоследу рађања у 2015. години. 
износио је: 
 
- за прворођено дете 37.781,67 динара и 
исплаћивао се једнократно, број деце којима је 
припадала накнада је 490. 
- за другорођено дете 6.155, 86 динара на 
месечном нивоу и исплаћује се 24 месеца, 
накнаду је добило 395 деце. 
- за трећерођено дете 11.080,04 динара на 
месечном нивоу и исплаћује се 24 месеца, 
накнаду је добило 124 деце. 
- за четврторођено дете  14.773,23 динара на 
месечном нивоу исплаћује се 24 месеца, накнаду 
је добило 22 детета. 
 
Ромска питања 
 
Према допису Koординаторке за ромска питања 
у Зрењанину, помоћ ромској деци и породицама 
спроводила се углавном кроз разговоре, давањем 
правних савета и обиласком на терену 
многобројних социјално угрожених породица са 
децом. 
 
Најчешћи проблеми су били са школском децом 
око уписа, превода, нострификације, 
сведочанстaва, диплома и осталих докумената, 
затим набавка уџбеника преко других школа када 
је у питању средња школа, јер није било 
могућности да се обезбеди помоћ кроз  издвојена 

средства. 
 
Приликом пријаве пребивалишта требало је 
пронаћи некога и замолити да то лице без 
пребивалишта пријави на своју адресу или да 
пружи информације везане за пријаву 
пребивалишта, која се може урадити и без 
власника куће и без уговора о власништву, а у 
случају када особе већ пар месеци живе на 
одређеној адреси и плаћају воду или електричну 
енергију, такође им је требало прибавити и другу 
личну документацију као што је извод из 
матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и сл. 
 
Предузимане су и друге активности ради 
смањења сиромаштва, као што је проналажење 
посла, самозапошљавање преко Националне 
службе за запошљавање и Покрајинског 
секретаријата за рад и запошљавање, обављене 
су посете социјално угроженим породицама са 
децом, пружена им је помоћ у грађевинском 
материјалу и друга помоћ при решавању 
проблема становања. 
 
Стање по питању међунационалних односа 
 
Грађани у извештајној 2015. години нису 
поднели  ниједну притужбу на националној 
основи. 
У поступку прибављања података о стању 
људских права и правној сигурности од 
Полицијске управе у Зрењанину достављен је 
извештај, у којем се оцењује да је стање по 
питању међунационалних односа у Зрењанину 
добро, с обзиром да је у 2015. години у 9 
случајева евидентирано извршење кривичног 
дела изазивање националне, расне и верске 
мржње и нетерпељивости, док је у 2014. години, 
7 случајева евидентирано извршење тог 
кривичног дела. 
 
Што се тиче прекршаја јавног реда и мира 
између лица различитих националних 
припадности у Зрењанину је укупно  у току 
протекле 2015. године евидентирано извршење 6 
прекршаја. Највише је извршених од стране лица 
друге националности на штету Срба и 
Црногораца (34), затим од стране Мађара на 
штету Срба и Црногораца (11) и обострано 
између Мађара и Срба или  Црногораца, затим 
прекршаји на штету Срба од стране Рома и 
други. 
 
У току 2014. године је евидентирано извршење 
102 прекршаја. Највише је извршених од стране 
лица друге националности на штету Срба и 
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Црногораца (41), затим од стране Мађара на 
штету Срба и Црногораца (20), од стране Срба и 
Црногораца на штету Мађара (20), обострано 
између Мађара и Срба или Црногораца (15), 
затим прекршаји на штету Срба од Рома и други. 
 
Положај лица са инвалидитетом 
 
Корисници, који бораве у Геронтолошком центру 
у Зрењанину, упутили су почетком 2015. године  
примедбе везане за архитектонске баријере, које 
онемогућавају или отежавају кретање лица у 
инвалидским колицима. На заједничком  
састанку одржаном у просторијама МЗ Доља 
Црни Шор, на којем су присуствовали  и 
представници ЈКП Дирекције за изградњу и 
уређење Града Зрењанина заузет је став да ће се 
корисницима изаћи у сусрет по завршетку јавне 
набавке и одабира извођача за одржавање 
тротоара и пешачких стаза и да ће се приступити 
уређењу и изградњи приступних рампи на 
најпрометнијим местима како би се отклониле 
поменуте архитектонске баријере. У том смислу 
је упућена и препорука Заштитника грађана 
према овом јавном предузећу,  а у корист лица са 
инвалидитетом. 
 
Подаци о стању безбедности 
 
Малолетна лица нису била посебан безбедносни 
проблем града Зрењанина. У току 2015. године 
евидентирано је 63 малолетних извршилаца 
прекршаја, од 1.419, за које је поднет захтев за 
покретање прекршајног поступка прекршајном 
суду у Зрењанину, док је 2014. године 
евидентирано 112 малолетних извршилаца 
прекршаја од 1.625, за које је поднет захтев за 
покретање прекршајног поступка прекршајном 
суду у Зрењанину. 
 
Када се ради о извршењу кривичних дела од 
стране малолетних лица, у току 2015. године, 
поднето је 209 кривичних пријава против 
малолетних лица и то највише за извршена 
кривична дела имовинског карактера, тешке 
крађе 75, крађе 52, док се од осталих дела 
издвајају насиље у породици 12, ометање 
овлашћеног службеног лица у обављању послова 
безбедности или одржавања јавног реда и мира 
12 и неовлашћено коришћење туђег возила 11. 
 
У току 2014. године поднето је 283 кривичне 
пријаве против малолетних извршилаца 
кривичних дела највише за извршена кривична 
дела имовинског карактера, тешке крађе 137, 
крађе 62, док се од осталих дела издајају насиље 
у породици 9, ометање овлашћеног службеног 

лица у обављању послова безбедности или 
одржавању јавног реда и мира 6, неовлашћено 
коришћење туђег возила 4. 
 
Насиље у породици 
 
У току 2015. године полиција у Зрењанину је 
евиденирала 660 случајева захтева ради заштите 
од насиља у породици и у свим случајевима се 
интервенисало. Приликом интервенција 
коришћена су полицијска овлашћења, за које се 
сматрало да ће постићи сврху интервенције, па је 
тако извршено довођење лица у просторије 
полицијске управе у Зрењанину у 57 случајева, 
од  којих је у 47 случајева надлежни старешина 
донео решење о задржавању лица до његовог 
истрежњења и у циљу спречавања даљег 
нарушавања јавног реда. 
 
У току 2014. године полиција у Зрењанину је 
евидентирала 495 случајева захтева ради заштите 
од насиља у породици и у свим случајевима се 
интервенисало. Приликом интервенција 
коришћена су полицијска овлашћења, за која се 
сматрало да ће постићи сврху интервенције, па је 
тако извршено довођење лица у просторије 
полицијске управе у Зрењанину у 43 случаја, од 
којих је у 22 случаја, надлежни старешина донео 
решење о задржавању лица до његовог 
истрежњења и у циљу спречавања даљег 
нарушавања јавног реда. 
 
Током 2015. године поднето је 46 захтева за 
покретање прекршајног поступка прекршајном 
суду у Зрењанину, док је у току 2014. године 
поднето 72 захтева за покретање прекршајног 
поступка. 
 
Надлежном тужилаштву, због извршених 
кривичних дела насиља у породици у току 2015. 
године, поднето је 262 кривичне пријаве и 157 
извештаја тужилаштву, док је у 2014. години 
поднето 206 кривичних пријава и 149 извештаја 
тужилаштву. 
 
У протеклој години евидентирано је 442 лица, 
која су претрпела насиље у породици, од чега је 
331 женског и 111 мушког пола, док је у 2014. 
години евидентирано 435 лица, која су претрпела 
насиље у породици, а од тога је 319 женског и 
116 мушког пола. 
 
Када се ради о насилницима током 2015. године, 
евидентирано их је 436,  од чега је 63 женског и 
373 лица мушког пола, док је током 2014. године 
евидентирано 432 насилника, од чега је 62 
женског и 370 лица мушког пола. 
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О раду институције по представкама грађана 
 
Упоредни подаци досадашњег рада институције 
Заштитника грађана показују да се број 
представки грађана повећавао из године у 
годину. 
 
Повећаном раду је допринела чињеница да је 
бесплатна правна помоћ, која се налазила на 
истој адреси у Пупиновој 14, престала са радом 
у другој половини 2014. године, па су грађани 
најчешће због сиромаштва, пошто нису били у 
могућности  да плате рад адвоката, наставили да 
се обраћају Канцеларији Заштитника грађана 
Града Зрењанина. 
 
Поред повећања броја представки, и проблеми и 
питања, због којих су се грађани обраћали, су 
били различити. Настављена је пракса да се 
грађани жале и на рад других републичких 
органа, за које нисмо били надлежни, као на 
пример: на рад судова, извршитеља, нотара, 
тужилаштва, полиције, фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање, здравствено осигурање, 
рад предузетника, рад републичких јавних 
предузећа, као што је Електродистрибуција, рад  
банака, поште, Службе за катастар 
непокретности, Републичке пореске управе, а 
често и због  комшијских и породичних спорова. 
 
Заменица Заштитника грађана је била у прилици, 
што је уједно и важна област рада, да упути 
странке на надлежни орган, где могу да остваре 
своје право, у случајевима када  институција није 
била надлежна за поступање. 
 
Грађани су уредно обавештавани о свакој 
активности заменице Заштитника грађана по 
њиховој притужби, у свим фазама: 
прикупљање информација од субјекта 
притужбе, покретања поступка, датих 
препорука, рокова, итд. Такође су службе 
градске управе или јавних предузећа, на које 
се притужба односила, били информисани о 
сваком поднеску, у свим фазама поступка, од 
прикупљања доказа, до акта о окончању 
поступка по притужби, која је некад била 
неоснована, а ако је утврђено да су постојали 
недостаци у раду органа против кога је 
поднета, упућена је препорука, донет је 
предлог, или мишљење о томе како би уочени 
недостатак требало отклонити. 
 
Важно је указати и на чињеницу, као још 
један од разлога повећаног обраћања, да се из 
године у годину увећава и број  грађана, који 

имају сазнање о раду  институције и који 
стичу поверење у њен рад. Другим речима, 
успостављена је  дугогодишња  успешна 
комуникација и поверење грађана са 
институцијом. 
 
Анонимних притужби, по којима Заштитник 
грађана иначе не  поступа, није било. 
 
Сви предмети из 2015. године су окончани, 
односно није било пренетих предмета за 
наредну годину. 
 
Број и структура представки 
  
Од 01. јануара до 31. децембра 2015. године,  
Заштитнику грађана Града Зрењанина се 
обратило око 1.009 грађана, а поднетa је 71 
притужба. 
 
Притужбе су се односиле на следеће службе и 
јавна предузећа: 
 
ЈКП “ Градска топлана” :25              
ЈП  “Дирекција за изградњу и уређење Града 
Зрењанина” :9 
ЈКП  “Водовод и канализација”:4 
ЈКП  “Чистоћа и зеленило”: 2 
ЈКП “ Пијаце и паркинзи”: 2 
Комунална полиција: 3 
Одсек за заштиту животне средине : 2 
Одсек грађевинске инспекције: 2 
Одсек матичара: 1 
Одсек пореске управа: 1 
Комисија за враћање одузетог земљишта: 2 
Предшколска установа: 1 
Центар за социјални рад: 1 
 
Остали: 
 
Банка :3 
Полицијска управа: 2 
Суд :1 
Покрајински органи (другостепени): 1 
Приватни послодавци :2 
Републички геодетски завод: 1 
Школа :1 
Болница: 1 
Извршитељи: 2 
Нотари :2 
 
Истакла бих да нема ниједне притужбе на рад 
Одељења за општу управу, које у највећој мери 
непосредно комуницира са грађанима. 
 
Две притужбе су биле адресиране на Јавно 
правобранилаштво, али су се предмети налазили 
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у другим одељењима, која су за њих и била 
надлежна. 
 
Током 2015. годинe, један предмет је, због 
прописане надлежности за вођење поступка, 
уступљен Заштитнику грађана Републике 
Србије, а два предмета су из истих разлога  
уступљена и Покрајинском заштитнику грађана - 
омбудсману. 
 
Донето је четири препоруке, пет мишљења и 
један предлог : 
 
- три је упућено ЈKП ” Дирекција за изградњу и 
уређење Града Зрењанина”, 
- једна препорука ЈКП ” Водовод и 
канализација”, 
- једно мишљење у вези рада извршитеља, 
- једно мишљење поводом тумачења прописа, 
- два мишљења ЈКП  “Градска топлана”, 
- једно мишљење Комисији за враћање одузетог 
земљишта, 
- један предлог је упућен Пореској управи. 
 
Без обзира да ли је притужилац у праву, 
обавеза је „добре управе“ да грађанин стекне 
убеђење у оправданост дужине трајања 
поступка, начина прикупљања доказа и 
непристрасност, као и чињеницу да локална 
власт постоји  као сервис грађана. 
 
Посебно треба издвојити одбачене притужбе, 
које се односе на случајеве, који су настали 
пре ступања на снагу Одлуке о Заштитнику 
грађана Града Зрењанина. Ради се о 
решењима, која су постала извршна још 90-их 
година, или након двехиљадите године, а нису 
реализована. Заштитница грађана се, у једном 
броју оваквих случајева, упознала са 
садржином захтева грађана, који су се 
односили на поступање Одељења за 
инспекцијске послове и Одељења за 
имовинско-правне и стамбене послове, али је 
морала да се позове на чл.25 Одлуке, који 
каже: “да се захтев може  поднети у року од 
једне године од извршене повреде права 
грађана, односно од последњег поступања, 
односно непоступања органа управе у вези са 
учињеном повредом права грађана”. 
 
Тиме није избрисан осећај оштећености 
незадовољног суграђанина, те без обзира на 
формалну исправност одбацивања притужбе, 
препорука органу управе је да покуша да 
пронађе начине и реши и овакве случајеве. 
 
Анализом притужби издваја се један број, 

који је одбачен, пошто нису искоришћена сва 
правна средства, која грађанима стоје на 
располагању. 
 
Уколико је поступак био пред одељењем 
Градске управе, грађани су исказивали сумњу 
у ефикасност и објективност. Њихова 
притужба је одбачена са образложењем да 
одељење поступа у оквирима закона, али је 
успостављена сарадња Заштитника грађана са 
надлежним одељењем допринела, на 
посредан начин, постизању циља за 
притужиоца. Овакви случајеви, такође, 
уливају поверење у рад институције 
Заштитника грађана. 

 
Истакла бих релативно велики број притужби, 
у којима је Заштитница поступала по 
изузетку, применом члана 29. став 2. Одлуке: 
„Заштитница грађана може покренути 
поступак и пре него што су исцрпљена сва 
правна средства, ако би подносиоцу притужбе 
била нанета ненадокнадива штета, или ако се 
притужба односи на некоректан однос органа 
управе, према подносиоцу притужбе, 
неблаговремен рад или друга кршења правила 
етичког понашања запослених у органима 
управе.“ 
Право које грађанин остварује обесмишљава 
се уколико до решења долази након 
дуготрајног поступка. 

 
По једном броју притужби настали су 
проблеми, као последица измена Закона о 
планирању и изградњи Републике Србије. 
Наиме, измене поменутог закона су 
омогућиле подношење захтева за 
легализацију објеката, подигнутих без 
грађевинске дозволе, односно одобрења за 
изградњу, у још једном  року. 
Тиме су решења, којима су окончани 
поступци утврђивања бесправне градње, а 
која из потпуно неоправданих разлога до сада 
нису спроведена, обустављена од извршења, 
уколико је у конкретном случају поднет 
захтев за легализацију, до окончања поступка.  
Оправдано је незадовољство тражилаца 
извршења у оваквим случајевима. 
На овај проблем указали су заштитници 
грађана на састанку са представницима 
Министарства за заштиту животне средине и 
просторно планирање, као предлагача овог 
закона. 
 
У 2015. години притужбе су се односиле и на 
комуналне проблеме (цену грејања, услове за 
искључење са система грејања, питања у вези са 
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снабдевањем водом, разграничења у случају 
заједничког водомера, наплате за изношење 
смећа по добијању рачуна итд). 
 
Када је у питању грејање, већина притужби 
грађана се односила на превисоко одређену 
накнаду за испоручену топлотну енергију. 
  
С тим у вези, важно је указати на чињеницу да се 
накнада плаћала  у складу са Тарифним 
системом,  исказано тарифним ставовима, на 
основу којих се вршио обрачун преузете енергије 
и прикључене снаге, у обављању енергетске 
делатности за обрачунски период. Цена за 
испоручену топлотну енергију је јединствена и 
састоји се од варијабилног и фиксног дела цене и 
изражава се у дин /кWh. Влада Републике Србије 
донела је Уредбу о утврђивању методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом, јула 2015. године, те су 
Топлане, као енергетски субјекти, у Републици 
Србији, биле дужне да, најкасније до 1. октобра 
2015. године, утврде цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом, на основу те исте 
Методологије, која је била саставни део Уредбе. 
Сви нормативни акти, у локалним самоуправама, 
су морали бити усклађени са овом Уредбом. 
 
Друга врста притужби, које су се односиле на 
рад ЈКП „ Градска топлана”, у Зрењанину, су 
биле и поводом прописаних услова за 
искључења са дистрибутивног система, пре свега 
у објектима колективног становања. 
 
У нормативном акту, који уређује ову област, 
предвиђено је да сви власници индивидуалних 
стамбених јединица у зградама колективног 
становања (станови, пословни простори), морају 
да дају сагласност, уколико кoрисник услуга 
снабдевања топлотном енергијом жели да откаже 
уговор, или се искључи са дистрибутивног 
система, затим да су до подношења захтева 
измирена сва дуговања према снабдевачу и да 
искључење може да се тражи само ван грејне 
сезоне. 
 
Проблеми грађана са грејањем су били 
централна тема локалних омбудсмана на 
састанку у Новом Пазару, који је одржан 
почетком септембра ове године. 
 
Омбудсмани су се том приликом за ову изузетно 
значајну област усагласили и заузели следеће 
заједничке ставове: 
 
- Да се отказ уговора о снабдевању топлотном 
енергијом може поднети у периоду ван грејне   

сезоне; 
 
- Да је купац измирио дуговања на име утрошене 
топлотне енергије, доспела до дана отказа; 
 
- Да постоје техничке могућности за искључење; 
 
- Да искључење, или обустава испоруке, 
топлотне енергије не утиче на квалитет грејања   
   других лица; 
 
- Да по примљеном отказу уговора, вршилац 
комуналне делатности обавести благовремено, 
   писменим путем, корисника о обавезама, које 
треба да изврши; 
 
- Да у случају неслагања купца, у вези са 
могућностима искључења, исти вршилац 
комуналне 
   делатности упути купца да се може обратити 
надлежном комуналном инспектору са 
   захтевом за извршење инспекцијског надзора. 
 
Уколико процени да је  неопходно, Заштитник 
грађана Града Зрењанина ће се убудуће 
укључивати у поступке приликом израде 
нормативних аката из области комуналне 
делатности производње и дистрибуције топлотне 
енергије.   
 
Општа оцена рада 
 
Један број  грађана је у свом обраћању  тражио 
да  Заштитник грађана Града Зрењанина 
предузме одређене правне радње према 
државним органима уместо њих и у њихову 
корист, слично као што то чине адвокати, не 
знајући да то није прописана надлежност 
Заштитника грађана Града Зрењанина. 
 
Било је ситуација да  су притужиоци  усмено 
износили свој захтев поступајућем органу 
управе, па смо странке поучавали да се обрате у  
писменој форми, затим да  сачекају одговор, па 
тек онда, ако  одговор изостане, или ако нису 
задовољни одговором,  да имају на располагању 
редовно правно средство за заштиту свога права 
и тек након тога је постојала могућност да 
поднесу притужбу Заштитнику грађана. 
 
Потрудили смо се да свим грађанима изађемо у 
сусрет, у неким случајевима смо дали 
одговарајући правни савет, или смо грађане 
упутили на институције, надлежне за решавање 
њихових проблема. 
 
У стварима, у којима смо водили одговарајући 
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поступак,  веома је похвално  да су органи Града, 
у великом броју случајева, одмах поступали по 
препоруци Заштитника и на тај начин смо и 
грађанима благовремено решавали проблеме. 
 
Заштитник грађана Града Зрењанина ће увек 
инсистирати од органа управе, да у свом раду 
доследно поштују начела добре управе, као што 
су благовременост, целисходност, начело 
писмене форме, начело саслушања странке и др. 
Са друге стране, сви који раде са странкама су на 
истом задатку, а то подразумева  да се што више 
ради на едукацији грађана, у ситуацијама, када 
грађани немају знања  коме и на који начин да се 
обрате, када желе да остваре, или заштите неко 
своје право. 
 
Са службама Градске управе и јавним 
предузећима смо имали добру сарадњу, а и 
грађани су били, у највећем броју, задовољни, јер 
смо у свакој ситуацији, и кад није било формалне 
незаконитости или неправилности у  раду тог 
органа или службе, размишљали о начину како 
би грађани неко своје право могли убудуће  
остваривати на квалитетнији начин. 
 
Остале активности Заменице Заштитника 
грађана Града Зрењанина у 2015. години 
 
- У априлу 2015. године у Београду,  учествовали 
смо на састанку институција омбудсмана у 
Републици Србији  у сарадњи са Мисијом ОЕБС-
а. Дневни ред састанка је био представљање 
годишњег извештаја сваког омбудсмана 
појединачно, затим дискусија на тему Европска 
повеља о равноправности мушкараца и жена на 
локалном нивоу, улога и овлашћења локалних 
омбудсмана, Информатор о раду као и 
Информација о изменама и допунама Закона о 
локалној самоуправи и Закона о државним 
службеницима. 
 
- У мају 2015. године, у Београду, је одржан 
састанак локалних омбудсмана са темом 
независност локалних омбудсмана од локалне 
власти и још једном су представљени  годишњи 
извештаји са издвајањем карактеристичног 
случаја. 
 
- Крајем месеца, учествовали смо  у раду 
Округлог стола под називом “Млади и 
демократска контрола сектора безбедности”. На 
дневном реду су биле тачке: презентација налаза 
Центра за истраживање јавних политика као и 
национално безбедносни проблеми и локална 
безбедност младих. 
 

- У организацији Мисије ОЕБС-а за Србију, 
одржан је састанак Удружења локалних 
омбудсмана (УЛОС), у  Новом Пазару, почетком 
септембра 2015. године. 
Састанку су присуствовали локални омбудсмани, 
представници Покрајинског заштитника грађана-
омбудсмана, а такође и представник мисије 
ОЕБС- а, у Србији. Разматрана су питања у вези 
са проблемима, који се односе на индивидуално 
искључење са дистрибутивног система топлотне 
енергије, односно отказ уговора о продаји 
топлотне енергије, представљен је извештај са 
састанка преседника УЛОС-а  и Заштитника 
грађана Саше Јанковића, као и извештај о 
завршној конференцији „Локални омбудсмани и 
медијација”. 
Такође, указано je на проблеме комуналног 
уређења у збрињавању напуштених паса и 
мачака, обавезе локалне самоуправе и накнада 
штете, затим принудна наплата потраживања 
јавних предузећа-извршење и запошљавање 
особа са инвалидитетом. 
 
- Конференција “Локални омбудсман и 
медијација” одржана је почетком септембра у 
Медија центру у Београду. Том приликом 
представљени су резултати пројекта “Локални 
омбудсман и медијација” уз подршку Партнера 
за демократске промене Србије. 
 
- Трећа међународна конференција локалних 
омбудсмана одржана је 16. новембра 2015. 
године у Бачкој Тополи. Тема конференције је 
била “Улога омбудсмана у заштити права 
запослених”, а такође је истакнута и улога 
Службе правне помоћи у погледу права 
запослених. Омбудсмани су, након конференције, 
присуствовали и додели међународне награде за 
толеранцију у организацији фондације “Плави 
Дунав”. 
 
- Почетком септембра, локални омбудсмани су 
присуствовали заједничком састанку у Шапцу, 
чијa темa je билa: Комунално уређење у 
збрињавању напуштених паса и мачака, обавеза 
локалне самоуправе и накнада штете, затим 
ограничење права својине због експропријације, 
рад јавних предузећа за одржавање стамбених 
зграда, рад Комуналне полиције по пријави 
грађана, надлежност и поступање, предвиђене 
процедуре (поступци) код јавних предузећа, 
управе и установа по жалбама грађана, као и 
проблем извршења закључка о рушењу 
нелегално изграђених објеката, или делова 
објекта. 
 
- Почетком децембра, уочи Међународног дана 
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људских права, одржан је панел на тему 
“Неинформисаност као препрека остваривању и 
заштити људских права”, под покровитељством 
Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана. 
Главне теме су биле  Област заштите права 
националних мањина: познавање језика и писма 
националних мањина који су у службеној 
употреби и органима покрајинске управе, 
пријава пребивалишта на адреси центра за 
социјални рад у АПВ, координатори за ромска 
питања у АПВ, затим област равноправности 
полова: положај жена у националним саветима 
националних мањина, питања у области заштите 
права детета: право на личног пратиоца као 
додатна образовна, социјална и здравствена 
подршка детету и ученику и у области услуга 
социјалне и здравствене заштите: примена мера 
физичког спутавања и изолације у установама 
социјалне заштите и палијативно лечење и нега у 
АПВ. 
 
- Крајем године, у Новом Саду, Покрајински 
заштитник грађана-омбудсман је, као 
координатор мреже “Живот без насиља” , 
организовао   конференцију под називом 
“Научене лекције у поступању институција у 
случајевима насиља у породици – у ишчекивању 
преокрета”, на чијој смо конференцији такође 
узели активно учешће. 
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  На основу члана 30. став 1. тачка 22. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 49. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/15-пречишћен текст и 
23/15), а на основу предлога Комисије за 
персонална питања утврђеног на седници 
одржаној 30.06.2016. године, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 12.07.2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОПИСЕ 
 

I 
 
 СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипл. правник, 
разрешава се дужности члана Комисије за 
прописе, због преласка на нову функцију. 
 

II 
 

Ово решење је коначно.  
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-67/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 30. став 1. тачка 22. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 48. и 49. 
Пословника Скупштине града ("Службени лист 
града Зрењанина", бр. 18/15 – пречишћен текст и 
23/15), а на основу предлога Комисије за 
персонална питања утврђеног на седници 
одржаној 30.06.2016. године, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОПИСЕ 
 

I 
 
 РАДОШ ЗУРОВАЦ, струковни 
машински инжењер, бира се за члана Комисије 
за прописе. 

II 
 

Ово решење је коначно.  
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-68/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 

ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 
  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' Зрењанин, представници запослених, 
на лични захтев: 
 

- НАТАША НАЂАЛИН, професор 
разредне наставе,  

- СЛАЂАНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ, професор 
разредне наставе, 

- ДАРКО ЦАРИЋ, професор информатике.  
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-69/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин: 
  
 Представници запослених 
  - РЕНАТА ЛАЗАР ДЕКАН, професор 
физике 
   - ВЕРА САБО, професор музичког 
васпитања 
 - СНЕЖАНА РОВЧАНИН, професор 
разредне наставе 

II 
 
  Мандат Ренати Лазар Декан, Вери Сабо и 
Снежани Ровчанин траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' Зрењанин, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-27/14-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-70/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО МИХАЉ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
ЕРНЕ ЧИКОШУ престаје мандат члана 

у Школском одбору Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин.  

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-71/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 54. став 2. и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО МИХАЉ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
  ЛАСЛО КОВАЧ, књижевник, именује 
се за члана Школског одбора Основне школе 
''Серво Михаљ'' Зрењанин, као представник 
локалне самоуправе.  
 

II 
 

Мандат Ковач Ласлу, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Серво Михаљ'' Зрењанин, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-29/14-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-72/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 04.07.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' 

ЛАЗАРЕВО 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Славко 
Родић'' Лазарево:   
 

- БИЉАНА ГУЗИНА, дипл. економиста, 
представник локалне самоуправе, на лични 
захтев.  

- АНЂА ЛАЛЕ, дипл. инг. текстила, 
представник локалне самоуправе, на лични 
захтев.  

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-73/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 04.07.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  12.07.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' 
ЛАЗАРЕВО 

 
 

I 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево:  
 

- СЛАВИЦА ЈЕЛИЋ, васпитач, представник 
локалне самоуправе,  

- НЕВЕНА ПЕМАЦ, представник локалне 
самоуправе.   

II 
 
  Мандат Славици Јелић и Невени Пемац 
траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево, који је 
именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-38/14-
I (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/14). 

 
III 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-74/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
147 

На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана  12.07.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 

ПЕРЛЕЗ  
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I 
 
 ДРАГАНА БОГОЈЕВИЋ, професор 
физичког васпитања, разрешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе ''Ђура 
Јакшић'' Перлез, као представник локалне 
самоуправе, на лични захтев.   
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-75/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  12.07.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 
ПЕРЛЕЗ 

 
I 
 

  ВАЛЕНТИНА КНЕЖЕВИЋ, инжењер 
заштите на раду, именује се за члана Школског 
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез, 
као представник локалне самоуправе. 
 

II 
 
  Мандат Валентини Кнежевић траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 

''Ђура Јакшић'' Перлез, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-41/14-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-76/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''УРОШ 

ПРЕДИЋ''ОРЛОВАТ 
 

I 
 

ЉУБИЦА СТАНАЋЕВ, дипломирани 
психолог, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Урош 
Предић'' Орловат, као представник запослених, 
на лични захтев.   

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
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III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-77/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 30.06.2016. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  12.07.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''УРОШ ПРЕДИЋ'' 

ОРЛОВАТ 
 

I 
 

АГНИЦА НИНИЋ, наставник разредне 
наставе, именује се за члана Школског одбора 
Основне школе ''Урош Предић'' Орловат, као 
представник запослених. 
 

II 
 

Мандат Агници Нинић, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Урош Предић'' Орловат, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-40/14-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/14). 

 
III 

 
 Ово Решење је коначно. 
 
 
 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-78/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
151 

На основу члана 30. тачка 29.в) Статута 
града Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина'' 
број 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана  12.07.2016. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 О ОДОБРЕЊУ ЗАСНИВАЊА ЗАЛОЖНОГ 
ПРАВА-ХИПОТЕКЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I ОДОБРАВА СЕ заснивање заложног права - 
хипотеке на неизграђеном грађевинском 
земљишту 
- парцела број 13469/3, површине 5 ха 39 а 68 м2, 
уписане у Лист непокретности број 14679 к.о. 
Зрењанин I, која је у јавној својини града 
Зрењанина 
 
у корист ЕРСТЕ БАНК а.д. Нови Сад, на име 
обезбеђивања потраживања за одобрени кредит 
SYNERTECH doo за изградњу постројења за 
пречишћавање пијаће воде у Зрењанину, а 
сходно обавези коју је ЈКВ Водовод и 
канализација преузео у садржини тачке 5.4 члана 
5. Уговора о јавној набавци услуге 
пречишћавања питке воде за град Зрењанин. 
 
II   Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-90-79/16-I 
Дана: 12.07.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Оливер Митровић,с.р. 
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