
  

  На основу члана 31. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 57. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст), Градско 

веће града Зрењанина је на седници одржаној дана _______.2022. године, донело 

следећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

  1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 

2023. годину, утврђен на 94. ванредној седници Градског већа одржаној 31.10.2022. 

године. 

 

 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 

- Одељењу за финансијe,  

- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

- А р х и в и. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н  

 

                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 

           ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                Симо Салапура 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 57. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 – пречишћен текст), утврђена је надлежност Градског већа у тачки 1. истог члана 

Статута регулисано је да Градско веће  предлаже Статут, буџет, акт о организацији 

Градске управе и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града. 

  Чланом 31. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) утврђен је поступак припреме 

и доношења буџета локалне власти према следећем календару: 

 

  1) 1. август – локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за 

припрему нацрта буџета локалне власти,  

  2) 1. септембар – директни корисници средстава буџета локалне власти 

достављају предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за 

финансије за наредну буџетску годину,  

  3) 15. октобар – локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт 

одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти, 

  4) 1. новембар – надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог 

одлуке о буџету скупштини локалне власти, 

  5) 20. децембар – скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне 

власти, 

  6) 25. децембар – локални орган управе надлежан за финансије доставља 

министарству одлуку о буџету локалне власти.  

 

  У складу са буџетском календаром за ниво Републике Србије, министар 

финансија има обавезу да до 05. јула доставља упутство за припрему одлуке о буџету 

локалној власти. 

 Узимајући у обзир напред наведено, Одељење за финансије Градске управе 

града Зрењанина као локални орган управе надлежан за финансије, поштујући календар 

буџета локалне власти, доставило је Нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. 

годину надлежном извршном органу, односно Градском већу града Зрењанина, дана 

03.10.2022. године. Након одржане јавне расправе у трајању од 15 дана Градско веће 

града Зрењанина је на седници одржаној дана 31.10.2022. године утврдило Предлог 

Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину. 

  Како је дошло до измене законских прописа нужно је извршити измену 

постојећег Предлога Одлуке о буцету града Зрењанина за 2023. годину. 

 На основу напред наведеног предлаже се Градском већу града Зрењанина да 

донесе Закључак у датом тексту.   

 

            Обрадио: 

   Заменик Начелника 

 Одељења за финансије                          

        Еуђенија Бесу        

 

         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА     

                          ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                             Милош Королија 


