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На основу члана 47. Закона о јавним приходима
и јавним расходима (''Службени гласник РС'', бр.
76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99,
22/2001 и 33/2004), на основу члана 43. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
9/2002, 87/2002 и 66/2005), члана 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005) на
седници одржаној 20.12.2005.године, Скупштина
општине Зрењанин донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2005.
ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Зрењанин за 2005.
годину (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
2/2005) у члану 1. износ: ''1.649.823.000'' замењује се
износом: ''1.602.129.000''.
Члан 2.
У члану 2. износ: ''596.405.000'' замењује се
износом: ''607.722.000''.
Члан 3.
У члану 3. износ: ''467.462.000'' замeњује се
износом: ''425.005.000''.
Члан 4.
У члану 4. у ''општем делу приходи економска
класификација број: 711110 порез на зараде износ од:
''710.411.000'' замењује се износом: ''620.430.000'';
економска класификација број: 711120 – Порез за
приходе од самосталних делатности износ од
''26.450.000'' замењује се износом: ''23.000.000'',
економска класификација број: 711140- Порез на
приходе од имовине
износ од ''18.350.000''
замењује се износом '''36.800.000'', економска
класификација 711180 -Самодоприноси износ
''61.500.000'', замењује се износом ''79.200.000'';
економска класификација 711190- Порез на друге
приходе износ: ''46.835.000'', замењује се износом
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''53.000.000''; укупно: 711 износ: ''863.546.000''
замењује се износом: ''812.430.000''.
После укупно 711 додаје се став економска
класификација 712000- Порез на фонд зарада затим се
додаје економска класификација 712110 – Порез на
фонд зарада износ: 4.000.000 и додаје се УКУПНО
712: износ 4.000.000.
Код Економске класификације 713120 - Порез
на имовину износ ''88.895.000'' замењује се износом:
''83.600.000''; економска класификација 713310 порез
на наслеђе и поклоне износ: ''1.960.000'' замењује се
износом: ''3.500.000''; економска класификација
713420-Порез на капиталне трансакције износ:
''70.150.000'' замењујe се износом: ''63.250.000'';
Економска класификација 713610 - Порез на акције
на име и уделe износ: ''11.500.000'' замењује се
износом: ''4.000.000''; укупно 713 износ:''172.505.000''
замењује се износом: ''154.350.000''.
Економска класификација 714440 – Средства за
противпожарну заштиту износ: ''1.000.000'' замењује
се износом: ''700.000''; економска класификација
714510 – Порез
на моторна возила
износ:
''35.000.000'' замењује се износом: ''28.700.000'';
економске класификације 714550 – Концесионe
накнада и боравишне таксе износ:''1.000.000''
замењује се износом
: ''850.000'';економска
класификација 714560 – Општинске и градске
накнаде износ: ''26.000.000'' замењује се износом:
''19.500.000''; Укупно: 714 износ ''63.000.000''
замењује се износом:''49.750.000''.
Код Економске класификације 716110 –
Комунална такса на фирму износ: ''17.250.000''
замењује се износом: ''15.300.000'' Укупно: 716
износ:''17.250.000'' замењује се износом: ''15.300.000''.
Економска класификација ''733000'' – замењује
се економском класификацијом ''733151'', Назив
''Тансфери од других нивоа власти'' замењује се
називом ''Текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина а износ: ''117.447.000''
замењује се износом: ''152.000.000'', економска
класификација 733150 ''Текући трансфрери од других
нивоа власти у корист нивоа општина у износу од
''30.000.000'', се бришу а додаје се нови став
економска класификација ''733251 – Капитални
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина у износу од: 200.000''. Укупно: 733 износ:
''147.447.000'' замењује се износом: ''152.200.000''.
Код економске класификације 741150 – Камате
на средства буџета општине износ: ''5.000.000''
замењује
се
износом:''2.200.000'';
економска
класификација–741531 – Комунална такса за
коришћење простора на јавним површинама
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износ:''54.350.000'';
замењује
се
износом:
''31.200.000''; економска класификација 741534 –
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
износ: ''74.500.000'' замењује се износом: ''93.000.000'';
економска класификација 741550 – Накнада за
коришћење добара од општег интереса у производњи
ел. енергије и производи нафте и гаса
износ:''17.550.000'' замењује се износом:''13.600.000'';
Укупно: 741
износ ''151.400.000'' замењује се
износом: ''140.000.000''.
Код економске класификације 742151 –
Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа
општине износ:'' 64.400.000'' замењује се износом:
''7.000.000''; економска класификација 742152 –
Приходи од давања у закуп износ:''34.500.000''
замењује се износом: ''85.000.000''; економска
класификација ''742153 – Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у износу од 29.500.000'';
замењује
се
износом
880.000'',
економска
класификација 742251 – Општинске административне
таксе износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''3.900.000''; економска класификација 742253 –
Накнада за уређивање грађевинског земљишта износ:
''60.000.000'' замењује се износом: ''71.050.619'';
економска класификација 742341 – Приходи градских
органа управе у износу:''3.375.000'' се брише;
економска класификација 742351 – Приходи
општинских
органа
управе
износ:''6.900.000''
замењује се износом: ''3.700.000''; Укупно 742 износ:
''199.675.000'' замењује се износом: ''171.530.619''.
Економска класифијација 743350- Приходи од
новчаних казни за прекршај у корист нивоа општина
износ:''500.000'' замењује се износом: ''400.000'';
Укупно 743 износ: ''500.000'', замењује се износом:
''400.000''.
После става укупно 743 додаје се нови став
744000 – Добровољни трансфери од физичких и
правних лица, после става 744000 додаје се нови став
економска класификација 744251 – Капитални
добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа општина у износу: 10.000.000, затим се
додаје укупно 744 у износу од 10.000.000.
Код економске класификације 745150 –
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина износ: ''25.000.000'' замењују се износом:
''6.400.000''; Укупно 745: износ ''25.000.000'' замењује
се износом: ''6.400.000''.
После става 745: додаје се нови став 771000 –
Меморандумске ставке за рефундацију расхода и
економска класификација 771111 – Меморандумске
ставке за рефундацију расхода у износу од: 4.000.000
и Укупно: 771 у износу 4.000.000;
После Укупно 771 – додаје се нови став
економска класифијација 911000 – Примања о
домаћим задуживањима, економска класификација
911451 – Примања од задуживања од пословних
банака у земљи у корист нивоа општина у износу:
65.000.000, и Укупно 911 – у износу: 65.000.000.
Економске класификације 921100 замењује се
економском класификацијом 921951 – Приходи од
продаје имовина износ: ''3.500.000'' замењује се
износом: ''3.400.000'', економска класификација
921650 замењује се економском класификацијом
921651 – Приходи од отплате кредита – зајма износ
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''6.000.000'' замењује се износом: ''4.600.000'', укупно
921 износ од ''9.500.000'' замењује се износом
''8.000.000''.
Називу укупни приходи додају се речи ''без
пренетих средстава из претходне године'' а износ:
''1.649.823.000'' замењује се износом: ''1.593.360.619'',
после укупних прихода без пренетих средстава из
претходне године додаје се економске класификације
321310 – Пренета неутрошена средства из ранијих
година
износ: 8.768.381 и Укупно 321: износ
8.768.381 и додаје се став Укупни приходи у износу:
''1.602.129.000''.
У глави ''2 општи део'' код наслова
''РАСХОДИ'' вршиће се следеће измене и допуне:
Код економске класификације 400000 – Текући
расходи у колони Средства из буџета износ
''1.642.748.000'' замењује се износом ''1.594.759.000'',
и у колони издаци из додатних прихода износ:
''3.375.000'' замењује се износ: ''3.670.000'', а у колони
Укупна средства износ: ''1.646.123.000'' замењује се
износом: ''1.598.429.000''; економска класификација
410000 – Расходи за запослене у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''474.060.000'' замењује се износом: ''467.814.100'';
економска класификација 411 – Плате и додаци
запослених, у колони средства из буџета и колони
Укупна средства износ:''429.980.000'' замењује се
износом: ''425.250.500'' ; економска класификација
412 – Социјални доприноси на терет послодавца у
колони средства из буџета и колони Укупна средства
износ:'' 25.340.000 '' замењује се износом:
''24.523.000''; Економска класификација 413 –
Накнада у натури у колини Средства из буџета и
колони Укупна средства износ ''960.000'' замењује се
износом: ''900.000''; економска класификација 414 –
Социјална давања запосленима у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''5.000.000''
замењује се износом ''5.971.000''; економска
класификација 415 – Накнада запосленима у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства износ:
''8.620.000'' замењује се износом ''10.259.600'';
економска класификација 416 – Награде бонуси и
остали посебни расходи се брише у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства у
износу:''3.160.000''; економска класификација 417 –
Одборнички додатак у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ:''1.000.000'' замењује
се износом: ''910.000''; Код економске класификације
420000
- Коришћење услуга и роба у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства износ:
''286.537.000'' замењује се износом: ''322.985.900''; Код
економске класификације 421 – Стални трошкови у
колони Средства из буџета и колони Укупна средства
износ:''82.215.000'' замењује се износом: ''72.511.000'';
Код економске класификације 422 – Трошкови
путовања у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ:''3.200.000'' замењује се
износом: ''2.550.000''; Код економске класификације
423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''38.125.000''
замењује се износом:'' 53.399.500''; код економске
класификације 424 – Специјализоване услуге у
колони Средства из
буџета и колони Укупна
средства износ: ''40.100.000'' замењује се износом:
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''49.750.000''; код економске класификације 425 –
Текуће поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''103.757.000'' замењује се износом: ''126.477.000'';
код економске класификације 426– Материјал у
колони Средства из
буџета и колони Укупна
средства износ: ''19.140.000'' замењује се износом:
''18.298.400''; економска класификација 441000 –
Отплата камата у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''300.000'' замењује се
изнсом; ''900.000''. После економске класификације
441 додаје се економска класификација 444000 –
Казне у колони средства из буџета и укупна средства
у износу: 326.000 и економска класификација 444 –
Казне у колони средства из буџета и колони укупна
средства у износу од: 326.000, код економске
класификације 450000 – Субвенције у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства износ:
''542.605.000'' замењује се износом: ''459.208.000''; код
економске класификације 451– Субвенције јавним
нефинансијским организацијама у колони Средства
из
буџета и колони Укупна средства износ:
''542.605.000'' замењује се износом: ''459.208.000'';
Код економске класификације 460000 – Донације и
трансфери у колони Средства из буџета износ од:
''274.200.000'' замењује се износом ''282.550.000'', и
колони издаци из додатних прихода органа износ:
''3.375..000'' замењује се износом: ''3.670.000'', и
колони Укупна средства износ: ''277.575.000''
замењује се износом: ''286.220.000''; код економске
класификације 463 – Донације и трансфери у колони
Средства из буџета износ од: ''274.200.000'' замењује
се износом ''282.550.000'', у колони издаци из
додатних прихода органа износ: ''3.375.000'' замењују
се износом ''3.670.000'' и у колони Укупна средства
износ:
''277.575.000''
замењује
се
износом:
''286.220.000''; код економске класификације 470000 –
Права из социјалног осигурања у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''20.276.000''
замењује се износом: ''20.695.000''; код економске
класификације 472 – Накнада за социјалну заштиту из
буџета у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''20.276.000'' замењује се износом: ''
20.695.000''; код економске класификације 480000 –
Остали расходи у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''26.770.000'' замењује
се
износом:
''28.280.000'';
код
економске
класификације 481 – Дотације невладиним
организацијама у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''22.600.000'' замењује
се
износом:
''24.470.000'';
код
економске
класификације 482 – Порези, обавезне таксе и казне у
колони Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''670.000'' замењује се износом: ''510.000'';
економска класификација 483 - Накнада штете за
повреду или штету нанету од државних органа у
колони Средства из буџета и колони укупна средства
износ: ''3.500.000'' замењује се износом ''3.300.000'',
код економске класификације 490000 – Резерве у
колони Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''18.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000'';
код економске класификације 499 – Стална резерва у
колони Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: од 8.000,000 се брише,
код економске
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класификације 499– Текућа
резерва у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства износ:
''10.000.000'', замењује се износом: ''12.000.000''; код
економске класификације 512– Улагања у основна
средства у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''3.700.000'', замењује се
износом:
''3.650.000'';
после
економске
класификације 512 – Улагања у основна средства
додаје се нова економска класификација и то: 513 –
Остала основна средства у колони средства из буџета
и колони укупна средства износ од 50.000.
УКУПНИ РАСХОДИ у колони Средства из
буџета износ од: ''1.646.448.000'' замењује се износом:
''1.598.459.000'' у колони издаци из додатних прихода
органа износ: ''3.375.000'', замењује се износом
''3.670.000'' и у колони Укупна средства износ:
''1.649.823.000'', замењује се износом: ''1.602.129.000''.
У глави ''II посебан део'' у члану 5. износ:
''1.649.823.000'' замењује се износом: ''1.602.129.000''.
Раздео 1. –Председник, Општинско веће и
Скупштина општине, функција 110 - Извршни и
законодавни органи, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економске класифијација 411000 – Плате и
додаци запослених износ од ''14.680.000'' замењује се
износом ''10.940.000'', код економске класификације
412000 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ од ''1.893.000'', замењује се износом ''1.488.000'',
код економске класификације 413000 - Накнаде у
натури износ од 10.000 се брише, додаје се нова
економска класификација 414000 -Социјална давања
запосленима у износу од 71.000, код економске
класификације 415000 – Накнада запосленима износ
од ''55.000'', замењује се износом од ''74.000'',
економска класификација 416000 - Награде, бонуси и
остали посебни расходи у износу од 2.660.000 се
брише, економска
класификација 417000
–
Одборнички додатак износ од ''1.000.000'', замењује
се износом ''910.000'', код економске класификација
421000 – Стални трошкови износ од ''1.300.000'' ,
замењује
се
износом
''870.000'',
економска
класификација 422000 – Трошкови путовања износ од
''800.000'', замењује се износом ''1.450.000'', економска
класификација 423000 – Услуге по уговору износ
''4.105.000'', замењује се износом ''10.000.000'',
економска класификација 426000 – Материјал износ
''1.970.000'', замењује се износом ''2.000.000'',
економска класификација 481000 – Дотације
невладиним организацијама износ ''1.600.000'',
замењује се износом ''1.300.000'', економска
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе износ
''270.000'', замењује се износом ''240.000'', економска
класификација 499000 – Средства резерве – сталне
резерве износ 8.000.000, се брише, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва износ ''10.000.000'', замењује се износом
''12.000.000''. Извори финансирања за раздео 1 у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео
1 износ ''48.343.000'', замењује се износом
''41.343.000''.
Раздео 2. – Општинска управа, функција 410
Општи економски и комерцијални послови, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства, за
економске
класификације
и
то:
економска
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класификација 412000 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ ''22.750.000'', замењује се
износом ''22.500.000'', економска класификација
413000 – Накнаде у натури износ ''950.000'', замењује
се износом ''900.000'', економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима износ
''5.000.000'', замењује се износом ''5.900.000'',
економска класификација 415000 – Накнаде за
запослене износ ''4.400.000'', замењује се износом
''5.700.000, економска класификација 416000 –
Награде, бонус и остали пословни расходи у износу
од 500.000 се бришу, економска класификација
421000 – Стални трошкови износ ''16.800.000'',
замењује се износом ''17.600.000'', економска
класификација 422000 – Трошкови путовања износ
''2.400.000'', замењује се износом ''1.100.000'',
економска класификација 423000 – Услуге по уговору
износ ''4.200.000'', замењује се износом ''7.000.000'',
економска класификација 424000- Специјализоване
услуге износ ''1.100.000'', замењује се износом
''1.850.000'', економска класификација 425000 –
Текуће поправке и одржавања износ ''5.300.000'',
замењује се износом ''2.750.000'', економска
класификација
426000
–
Материјал
износ
''10.000.000'', замењује се износом ''9.800.000'', после
економске класификације 426000 – Материјал, додаје
се нова економска класификација 441000 – Отплата
камата домаћим пословним банкама у износу од
900.000, економска класификација 444000 – Казне за
кашњење износ ''300.000'', замењује се износом
''326.000'', економска класификација 472000 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ
''1.276.000'', замењује се износом ''940.000'', економска
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе износ
''400.000'', замењује се износом ''270.000'', економска
класификација 483000 – Новчане казне и пенали по
решењу судова износ ''3.500.000'', замењује се
износом ''3.300.000'', економска класификација
512000 – Улагања у основна средства износ
''3.000.000'', замењује се износом ''3.500.000'', после
економске класификације 512000 – Улагања у
основна средства додаје се нова економска
класификација 513000 – Остала основна средства у
износу од 50.000. Извори финансирања за раздео 2. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно раздео 2.
износ
''206.876.000'',
замењује
се
износом
''209.386.000''.
Раздео
3.
–
Општинско
јавно
правобранилаштво, функција 110 – Извршни
законодавни органи, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економска класификација 411000 – Плате и
додаци запослених износ ''4.200.000'', замењује се
износом ''3.070.000'', економска класификација
412000 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ ''697.000'', замењује се износом ''535.000'',
економска класификација 415000 – Накнаде за
запослене износ ''100.000'', замењује се износом
''172.000''', економска класификација 421000 – Стални
трошкови износ ''90.000'', замењује се износом
''82.000'', економска класификација 426000 –
Материјал износ ''100.000'', замењује се износом
''85.000''. Извори финансирања за раздео 3. у колони
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Приходи из буџета и колони Укупно за раздео 3.
износ ''5.187.000'', замењује се износом ''3.944.000''.
Раздео 4. – Основно образовање, функција 912
– Основно образовање, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економска класификација 463000 - Стални
трошкови износ ''42.000.000'', замењује се износом
''47.000.000'', Накнада за запослене и ђацима износ
''17.800.000'', замењује се износом ''21.000.000'',
Услуге по уговору износ ''8.800.000'', замењује се
износом ''5.100.000'', Текуће поправке и одржавање
износ ''20.000.000'', замењује се износом ''19.700.000'',
Материјал износ ''25.800.000'', замењује се износом
''27.900.000'', Улагања у основна средства износ
''2.500.000'', замењује се износом ''100.000''. Извори
финансирања за раздео 4. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за раздео 4. износ
''116.900.000'', замењује се износом ''120.800.000''.
Раздео 5. – Средње образовање, функција 920 –
Средње образовање, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економска класификација 463000 – Стални
трошкови износ ''17.800.000'', замењује се износом
''17.500.000'', Накнада за запослене и ђацима износ
''17.075.000'', замењује се износом ''18.400.000'',
Услуге по уговору износ ''4.000.000'', замењује се
износом ''1.000.000'', Текуће поправке и одржавање
износ ''7.500.000'', замењује се износом ''5.500.000'',
Материјал износ ''21.800.000'', замењује се износом
''22.120.000'', Улагања у основна средства износ
''1.000.000'', замењује се износом ''300.000''. Извори
финансирања за раздео 5. у колони Приходи из
буџета износ ''65.800.000'', замењује се износом
''61.150.000'', у колони Донације из осталих нивоа
власти износ ''3.375.000'', замењује се износом
''3.670.000'', у колони Укупно за раздео 5. износ
''69.175.000'', замењује се износом ''64.820.000''.
Раздео 6. – Култура, функција 820 – Услуге
културе, глава 6.0. – Народно позориште ''Тоша
Јовановић'', у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства, за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Разходи за
запослене износ ''41.500.000'', замењује се износом
''41.400.000'', економска класификација 415000 –
Накнада за запослене износ ''1.000.000'', замењује се
износом ''1.200.600'', економска класификација
421000 – Стални трошкови износ ''3.000.000'',
замењује се износом ''2.800.000'', економска
класификација 423000 – Услуге по уговору износ
''350.000'', замењује се износом ''349.800'', економска
класификација 425000 – Текуће поправке и
одржавање износ ''800.000'', замењује се износом
''700.000'', економска класификација 426000 –
Материјал износ ''2.075.000'', замењује се износом
''1.988.000''. Извори финансирања за главу 6.0. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу
6.0. износ ''48.725.000'', замењује се износом
''48.438.400''. Глава 6.1. – Градска библиотека ''Жарко
Зрењанин'', у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства, за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Расходи за
запослене износ ''20.500.000'', замењује се износом
''15.160.000'', економска класификација 415000 –
Накнада за запослене износ ''450.000'', замењује се

20. децембар 2005.

Број 17

Службени лист општине Зрењанин

износом ''431.600'', економска класификација 421000
– Стални трошкови износ ''1.100.000'', замењује се
износом ''1.000.000'', економска класификација
423000 – Услуге по уговору износ ''350.000'', замењује
се износом ''349.800'', економска класификација
425000 – Текуће поправке и одржавање у износу
1.250.000 се брише, економска класификација 426000
– Материјал у износу ''1.025.000'', замењује се
износом ''760.000''. Извори финансирања за главу 6.1.
у колони Приходи из буџета и колони Укупно за
главу 6.1. износ ''24.675.000'', замењује се износом
''17.701.400''. Глава 6.2. – Народни музеј, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства, за
економске
класификације
и
то:
економска
класификација 411000 – Расходи за запослене износ
''13.500.000'', замењује се износом ''14.700.000'',
економска класификација 415000 – Накнада за
запослене износ ''420.000'', замењује се износом
''559.700'', економска класификација 421000 – Стални
трошкови износ ''2.100.000'', замењује се износом
''1.800.000'', економска класификација 423000 –
Услуге по уговору износ ''350.000'', замењује се
износом ''349.800'', економска класификација 425000
– Текуће поправке и одржавање износ ''10.300.000'',
замењује се износом ''12.500.000'', економска
класификација 426000 – Материјал износ ''675.000'',
замењује се износом ''682.000''. Извори финансирања
за главу 6.2. у колони Приходи из буџета и колони
Укупно за главу 6.2. износ ''27.345.000'', замењује се
износом ''30.591.500''. Глава 6.3. – Савремена
галерија, у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства, за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Расходи за
запослене износ ''8.300.000'', замењује се износом
''7.960.000'', економска класификација 415000 –
Накнада за запослене износ ''160.000'', замењује се
износом ''212.000'', економска класификација 421000
– Стални трошкови износ ''400.000'', замењује се
износом ''350.000'', економска класификација 423000
– Услуге по уговору износ ''350.000'', замењује се
износом ''349.800'', економска класификација 425000
– Текуће поправке и одржавање износ ''2.000.000'',
замењује
се
износом
''700.000'',
економска
класификација 426000 – Материјал износ ''415.000'',
замењује се износом ''385.000''. Извори финансирања
за главу 6.3. у колони Приходи из буџета и колони
Укупно за главу 6.3. износ ''11.625.000'', замењује се
износом ''9.956.800''. Глава 6.4. – Културни центар, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Разсходи за
запослене износ ''15.000.000'', замењује се износом
''13.300.000'', економска класификација 421000 –
Стални трошкови износ ''3.500.000'', замењује се
износом ''3.100.000'', економска класификација
423000 – Услуге по уговору износ ''350.000'', замењује
се износом ''349.800'', економска класификација
425000 – Текуће поправке и одржавање износ
''700.000'', замењује се износом ''500.000'', економска
класификација 426000 – Материјал износ ''375.000'',
замењује се износом ''327.000''. Извори финансирања
за главу 6.4. у колони Приходи из буџета и колони
Укупно за главу 6.4. износ ''19.925.000'', замењује се
износом ''17.576.800''. Глава 6.5. – Савез аматерских
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КУД, у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Расходи за
запослене износ ''2.400.000'', замењује се износом
''2.125.000'', економска класификација 421000 –
Стални трошкови износ ''200.000'', замењује се
износом ''185.000'', економска класификација 426000
– Материјал износ ''120.000'', замењује се износом
''107.000''. Извори финансирања за главу 6.5 у колони
Приходи из буџета и колони Укупно за главу 6.5.
износ ''2.720.000'', замењује се износом ''2.417.000''.
Глава 6.6. – Позориште ''МАДАЧ'', у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 411000
– Расходи за запослене износ ''1.600.000'', замењује се
износом ''1.528.500'', економска класификација
421000 – Стални трошкови износ ''50.000'', замењује
се износом ''32.000'', економска класификација 426000
– Материјал износ ''80.000'', замењује се износом
''72.000''. Извори финансирања за главу 6.6. у колони
Приходи из буџета и колони Укупно за главу 6.6.
износ ''1.730.000'', замењује се износом ''1.632.500''.
Глава 6.7. – Историјски архив, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 411000
– Расходи за запослене износ ''9.300.000'', замењује се
износом ''9.142.000'', економска класификација
421000 – Стални трошкови износ ''50.000'', замењује
се износом ''42.000'', економска класификација 425000
– Текуће поправке и одржавање износ ''200.000'',
замењује
се
износом
''631.000'',
економска
класификација 426000 – Материјал износ ''465.000'',
замењује се износом ''440.400''. Извори финансирања
за главу 6.7. у колони Приходи из буџета и колони
Укупно за главу 6.7. износ ''10.015.000'', замењује се
износом ''10.255.400. Глава 6.8. – Завод за заштиту
споменика културе, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економска класификација 411000 – Расходи за
запослене износ ''4.800.000'', замењује се износом
''4.715.000'', економска класификација 415000 –
Накнада за запослене износ ''85.000'', замењује се
износом ''101.000'', економска класификација 421000
– Стални трошкови износ ''145.000'', замењује се
износом ''60.000'', економска класификација 423000 –
Услуге по уговору износ ''350.000'', замењује се
износом ''367.600'', економска класификација 425000
– Текуће поправке и одржавање износ ''100.000'',
замењује
се
износом
''30.000'',
економска
класификација 426000 – Материјал износ ''240.000'',
замењује
се
износом
''232.000'',
економска
класификација 512000 – Улагања у основна средства
износ ''500.000'', замењује се износом ''150.000''.
Извори финансирања за главу 6.8. у колони Приходи
из буџета и колони Укупно за главу 6.8. износ
''6.220.000'', замењује се износом ''5.655.600''. Глава
6.9. – Програми-култура, у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 424000
– Специјализоване услуге износ ''19.500.000'',
замењује
се
износом
''24.900.000''.
Извори
финансирања за главу 6.9. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за главу 6.9. износ
''19.500.000'', замењује се износом ''24.900.000''. Глава
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6.10. – Култура-остало, у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 411000
– Расходи за запослене износ 1.000.000 се брише,
економска класификација 415000 – Накнада за
запослене износ 50.000 се брише, економска
класификација 427000 – Стални трошкови износ
180.000 се брише, економска класификација 423000 –
Услуге по уговору износ 120.000 се брише, економска
класификација 425000 – Текуће поправке и
одржавање износ 400.000 се брише, економска
класификација 426000 – Материјал износ 50.000 се
брише, економска класификација 512000 – Улагања у
основна средства 200.000 се брише. Извори
финансирања за главу 6.10. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за главу 6.10. износ
2.000.000 се брише. Извори финансирања за раздео 6.
у колони Приходи из буџета и Укупно за раздео 6.
износ ''174.480.000'' се мења у износ ''169.125.400''.
Раздео 7. Физичка култура, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 411000
– Расходи за запослене износ ''31.000.000'', замењује
се износом ''28.950.000'', економска класификација
415000 – Накнаде за запослене износ ''900.000'',
замењује
се
износом
''908.700'',
економска
класификација 421000 – Стални трошкови износ
''16.300.000'', замењује се износом ''17.800.000'',
економска класификација 423000 – Услуге по уговору
износ ''600.000'', замењује се износом ''582.900'',
економска класификација 424000 – Специјализоване
услуге износ ''19.500.000'', замењује се износом
''23.000.000'', економска класификација 425000 –
Текуће поправке и одржавање износ ''6.800.000'',
замењује се износом ''8.000.000'', економска
класификација 426000 – Материјал износ ''1.550.000'',
замењује
се
износом
''1.420.000''.
Извори
финансирања за раздео 7. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за раздео 7. износ
''76.650.000'', замењује се износом ''80.661.600''.
Раздео 8. - Друштвена брига о деци, функција
911 – Предшколско образовање глава 8.0. –
Предшколска установа ''Зрењанин'', у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства, за
економске
класификације
и
то:
економска
класификација 411000 – Расходи за запослене износ
''116.000.000'', замењује се износом ''127.000.000'',
економска класификација 415000 – Накнада за
запослене износ ''1.000.000'', замењује се износом
''900.000'', економска класификација 425000 – Текуће
поправке и одржавање износ ''2.000.000'', замењује се
износом ''4.400.000'', економска класификација
472000 –Накнада за социјалну заштиту из буџета
износ ''200.000'', замењује се износом ''255.000''.
Извори финансирања за главу 8.0. у колони Приходи
из буџета и колони Укупно за главу 8.0. износ
''119.200.000'', замењује се износом ''132.555.000''.
Функција 910 – Предшколско и основно образовање
глава 8.1. – Друштвена брига о деци – остало, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 411000 – Расходи за
запослене износ ''21.200.000'', замењује се износом
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''20.260.000'', економска класификација 472000 –
Накнада за социјалну заштиту из буџета износ
''8.800.000'', замењује се износом ''11.500.000''. Извори
финансирања за главу 8.1. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за главу 8.1. износ
''30.000.000'', замењује се износом ''31.760.000''.
Извори финансирања за раздео 8: у колони Приходи
из буџета и колони Укупно за раздео 8: износ
''149.200.000'', замењује се износом ''164.315.000''.
Раздео 9. Социјална заштита, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом
месту, у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 472000 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета износ ''10.000.000'',
замењује
се
износом
''8.000.000''.
Извори
финансирања за раздео 9. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за раздео 9. износ
''10.000.000'', замењује се износом ''8.000.000''.
Раздео 10. Јавно информисање, функција 830 –
Услуге емитовања и издаваштва, у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 451000
– Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама износ ''14.000.000'',
замењује
се
износом
''15.700.000''.
Извори
финансирања за раздео 10. у колони Приходи из
буџета и колони Укупно за раздео 10. износ
''14.000.000'', замењује се износом ''15.700.000''.
Раздео 11. Средства за остале потребе,
функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови,
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 481000 – Расходи за
запослене износ ''7.300.000'', замењује се износом
''8.700.000''.
Специјализоване
услуге
износ
''12.500.000'', замењује се износом ''13.000.000''.
Материјал износ ''1.200.000'', замењује се износом
''1.470.000''. Извори финансирања за раздео 11. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео
11. износ ''21.000.000'', замењује се износом
''23.170.000''.
Раздео 12. Буџетски фондови, функција 620 –
Развој заједнице, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економска класификација 425000 – Фонд за
коришћење добара од општег интереса у производњи
електричне енергије и производњи нафте и гаса износ
''17.550.000'', замењује се износом ''14.010.000''.
Функција 320 – Услуге противпожарне заштите, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска
класификација
423000
–
Фонд
противпожарне заштите износ ''1.000.000'', замењује
се износом ''700.000''. Извори финансирања за раздео
12. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за
раздео 12. износ ''18.550.000'', замењује се износом
''14.710.000''.
Раздео 13. Јавна предузећа, глава 13.0.
функција 620 – Развој заједнице, у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства, за економске
класификације и то: економска класификација 451000
– ЈП Дирекција за изградњу и уређење града
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Зрењанина износ ''268.000.000'', замењује се износом
''250.000.000''. Извори финансирања за главу 13.0. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу
13.0. износ ''268.000.000'', замењује се износом
''250.000.000''. Глава 13.1. функција 630 –
Водоснабдевање, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
и то: економска класификација 451000 – ЈКП Водовод
и канализација износ ''96.000.000'', замењује се
износом ''77.000.000''. Извори финансирања за главу
13.1. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за
главу 13.1. износ ''96.000.000'', замењује се износом
''77.000.000''. Глава 13.2. функција 510 – Управљање
отпадом, у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства, за економске класификације и то:
економска класификација 451000 – ЈКП Чистоћа и
зеленило износ ''55.145.000'', замењује се износом
''50.000.000''. Извори финансирања за главу 13.2. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу
13.2. износ ''55.145.000'', замењује се износом
''50.000.000''. Глава 13.3. функција 660 – Стамбени
развој и развој заједнице некласификован на другом
месту, у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 451000 – ЈКП Пијаце и
паркинзи Зрењанин износ ''26.460.000'', замењује се
износом ''30.000.000''. Извори финансирања за главу
13.3. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за
главу 13.3. износ ''26.460.000'', замењује се износом
''30.000.000''. Извори финансирања за раздео 13. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео
13. износ ''445.605.000'', земењује се износом
''407.000.000''.
Раздео 14. Издовојена средства за подстицај
развоја, функција 421 – Пољопривреда, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства, за
економске
класификације
и
то:
економска
класификација 451000 – Аграрни буџет износ
''20.000.000'', замењује се износом ''16.350.000'',
економска класификација 451000 – Средства за
подстицај и развој малих и средњих предузећа износ
''15.000.000'', замењује се износом ''11.158.000''.
Извори финансирања за раздео 14. у колони Приходи
из буџета и колони Укупно за раздео 14. износ
''35.000.000'', замењује се износом ''27.508.000''.
Раздео 15. Месне заједнице, функција 620 –
Развој заједнице, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства, за економске класификације
425000 и то:
МЗ Арадац – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''1.388.000'', замењује се
износом ''1.115.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''89.000'', замењује се износом ''72.900''. Укупно МЗ
Арадац износ ''1.427.000'', замењује се износом
''1.187.900''.
МЗ Банатски Деспотовац – Средства за
решавање комуналних проблема износ ''755.000'',
замењује се износом ''640.000'', - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности износ ''45.000'', замењује се износом
''38.900''. Укупно МЗ Банатски Деспотовац износ
''800.000'', замењује се износом ''678.900''.
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МЗ Бело Блато – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''628.000'', замењује се
износом ''524.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''34.000'', замењује се износом ''35.750''. Укупно МЗ
Бело Блато износ ''662.000'', замењује се износом
''559.750''.
МЗ Ботош – Средства за решавање комуналних
проблема износ ''981.000'', замењује се износом
''817.500'',
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''19.000'', замењује се износом ''10.250''. Укупно МЗ
Ботош износ ''1.000.000'', замењује се износом
''827.750''.
МЗ Елемир – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''1.497.000'' замењује се
износом ''1.247.500'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''73.000'', замењује се износом ''66.750''. Укупно МЗ
Елемир износ ''1.570.000'', замењује се износом
''1.314.250''.
МЗ Ечка – Средства за решавање комуналних
проблема износ ''1.207.000'', замењује се износом
''1.035.000'',
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''24.000'', замењује се износом ''16.280''. Укупно МЗ
Ечка износ ''1.231.000'', замењује се износом
''1.051.280''.
МЗ Јанков Мост – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''437.000'', замењује се
износом ''365.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ ''3.000'',
замењује се износом ''1.620''. Укупно МЗ Јанков Мост
износ ''440.000'', замењује се износом ''366.620''.
МЗ Клек – Средства за решавање комуналних
проблема износ ''896.000'', замењује се износом
''745.000'',
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''13.000'', замењује се износом ''7.750''. Укупно МЗ
Клек износ ''909.000'', замењује се износом ''752.750''.
МЗ Книћанин – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''853.000'', замењује се
износом ''768.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''27.000'', замењује се износом ''23.900''. Укупно МЗ
Книћанин износ ''880.000'', замењује се износом
''791.900''.
МЗ Лазарево – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''875.000'', замењује се
износом ''730.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''88.000'', замењује се износом ''73.000''. Укупно МЗ
Лазарево износ ''963.000'', замењује се износом
''803.000''.
МЗ Лукино Село – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''580.000'', замењује се
износом ''485.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''15.000'', замењује се износом ''13.600''. Укупно МЗ
Лукино Село износ ''595.000'', замењује се износом
''498.600''.
МЗ Лукићево – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''696.000'', замењује се
износом ''580.000'', - Средства самодоприноса од
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пољопривреде и самосталне делатности износ
''40.000'', замењује се износом ''39.600''. Укупно МЗ
Лукићево износ ''736.000'', замењује се износом
''619.600''.
МЗ Меленци – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''2.359.000'', замењује се
износом ''1.965.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''59.000'', замењује се износом ''32.400''. Укупно МЗ
Меленци износ ''2.418.000'', замењује се износом
''1.997.400''.
МЗ Михајлово – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''488.000'', замењује се
износом ''405.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ ''4.000'',
замењује се износом ''2.500''. Укупно МЗ Михајлово
износ ''492.000'', замењује се износом ''407.500''.
МЗ Орловат – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''763.000'', замењује се
износом ''635.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''11.000'', замењује се износом ''6.100''. Укупно МЗ
Орловат износ ''774.000'', замењује се износом
''641.100''.
МЗ Перлез – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''1.486.000'', замењује се
износом ''1.240.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''141.000'', замењује се износом ''116.900''. Укупно МЗ
Перлез износ ''1.627.000'', замењује се износом
''1.356.900''.
МЗ Стајићево – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''685.000'', замењује се
износом ''570.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''82.000'', замењује се износом ''74.700''. Укупно МЗ
Стајићево износ ''767.000'', замењује се износом
''644.700''.
МЗ Тараш – Средства за решавање комуналних
проблема износ ''694.000'', замењује се износом
''282.202'',
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''28.000'', замењује се износом ''22.848''. Укупно МЗ
Тараш износ ''722.000'', замењује се износом
''305.050''.
МЗ Томашевац – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''884.000'', замењује се
износом ''737.500'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''83.000'', замењује се износом ''71.160''. Укупно МЗ
Томашевац износ ''967.000'', замењује се износом
''808.660''.
МЗ Фаркаждин – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''665.000'', замењује се
износом ''555.000'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''29.000'', замењује се износом ''24.050''. Укупно МЗ
Фаркаждин износ ''694.000'', замењује се износом
''579.050''.
МЗ Чента – Средства за решавање комуналних
проблема износ ''1.236.000'', замењује се износом
''1.030.000'',
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''423.000'', замењује се износом ''358.380''. Укупно МЗ
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Чента износ ''1.659.000'', замењује се износом
''1.388.380''.
МЗ Златица – Средства за решавање
комуналних проблема износ ''387.000'', замењује се
износом ''322.500'', - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ ''1.000'',
замењује се износом ''2.150''. Укупно МЗ Златица
износ ''388.000'', замењује се износом ''324.650''.
МЗ Мужља - Средства самодоприноса од
пољопривреде и самосталне делатности износ
''116.000'', замењује се износом ''81.300''. Укупно МЗ
Мужља износ ''116.000'', замењује се износом
''81.300''.
Зрењанин - МЗ Граднулица - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности износ ''13.000'', замењује се износом
''11.800''. Укупно МЗ Граднулица износ ''13.000'',
замењује се износом ''11.800''.
Зрењанин - МЗ Роловић - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности износ ''4.000'', замењује се износом
''3.850''. Укупно МЗ Роловић износ ''4.000'', замењује
се износом ''3.850''.
Зрењанин - МЗ В.Влаховић - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности износ ''3.000'', замењује се износом
''2.360''. Укупно МЗ В.Влаховић износ ''3.000'',
замењује се износом ''2.360''.
Извори финансирања за раздео 15. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео
15. износ ''21.857.000'', замењује се износом
''18.005.000''.
Раздео 16. - Остали расходи, функција 490 –
Економски послови некласификовани на другом
месту, у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 463000 – Самодопринос за
изградњу болнице износ ''61.500.000'', замењује се
износом ''77.600.000'', економска класификација
423000 – Средства за реализацију програма заштите
животне средине износ ''26.000.000'', замењује се
износом ''33.000.000'', економска класификација
425000 – Средства за инвестициону изградњу и
одржавање пословног простора износ ''34.500.000'',
замењује се износом ''64.251.000'', економска
класификација 451000 – Средства за реализацију
програма солидарне стамбене изградње износ
''48.000.000'', замењује се износом ''9.000.000'',
економска класификација 421000 – Улична јавна
расвета износ ''37.000.000'', замењује се износом
''26.790.000''. Извори финансирања за раздео 16. у
колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео
16. износ ''207.000.000'', замењује се износом
''210.641.000''.
Раздео 17. – Донације и трансфери осталим
нивоима власти, функција 470 – Остале делатности, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства, за економске класификације и то:
економска класификација 463000 – Иницијална
средства за реализацију донаторских програма износ
''5.000.000'', замењује се износом ''7.000.000'',
економска класификација 463000 – Трансферна
средства – комасације износ 10.000.000 се брише,
економска класификација 463000 – Трансферна
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средства – остало износ ''15.000.000'', замењује се
износом ''16.000.000''. Извори финансирања за раздео
17. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за
раздео 17. износ ''30.000.000'', замењује се износом
''23.000.000''.
Укупни расходи у колони Средства из буџета
износ
''1.646.448.000''
замењује
се
износом
''1.598.459.000'', у колони издаци из додатних прихода
износ ''3.375.000'', замењује се износом ''3.670.000'', у
колони укупна средства износ ''1.649.823.000'',
замењује се износом ''1.602.129.000''.
У ставу III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ , вршиће се
следеће измене:
У члану 7. став 1. износ од ''10.000.000'',
замењује се износом ''12.000.000''.
У члану 19. после става 2. додаје се став 3. који
гласи:
''Начин и поступак за пренос неутрошених
средстава на рачун извршења буџета општине
Зрењанин из става 2. овог члана ће бити ближе
регулисан Правилником који ће донети начелник
Одељења за послове привреде, финансија и
рачуноводства.''
У члану 23. брише се ''у Службеном гласнику
РС и''.
У члану 24. речи: ''даном објављивања'',
замењују се речима: ''осам дана од дана
објављивања''.

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу
670.510.000 динара обезбеђује се за финансирање
јавних расхода за образовање, културу, физичку
културу, друштвену бригу о деци и социјалну
заштиту.
Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-3/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

711180
711190

Део прихода из члана 1. ове Одлуке обезбеђује
се за финансирање комуналних потреба у износу од
575.218.000 динара и распоређује се јавним
предузећима и месним заједницама по насељеним
местима.
Члан 4.
1. ОПШТИ ДЕО
ПРИХОДИ
Јавни приходи по изворима планирају се у
следећим износима:
ЕКОНОМ.
КЛАСИФ.

711000
711110
711120
711140

713000
713120
713310
713420
713610

282
На основу члана 18. и 30. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 25. Закона о буџетском систему
(''Сл. гласник РС'', бр. 9/2002, 87/2002 и 66/2005),
члана 22. и члана 90. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004, 21/2004 и 9/2005), на седници одржаној
20.12.2005. године, Скупштина општине Зрењанин,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2006.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО

714000
714440
714510
714550
714560

716000
716110

Члан 1.
Укупни приходи буџета Општине Зрењанин за
2006. годину (у даљем тексту буџет) планирају се у
износу од 1.946.626.000 динара.
Члан 2.

733000
733150

ИЗВОР ПРИХОДА И
ИЗНОС ПРИМАЊА

Порез на доходак, добит
и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности
Порез на приходе од
имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе
УКУПНО 711:
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и
поклон
Порез на капиталне
трансакције
Порез на акције на име
и уделе
УКУПНО 713:
Порез на добра и услуге
Средства за
противпожарну заштиту
Порези
на
моторна
возила
Концесионе накнаде и
боравишне таксе
Општинске и градске
накнаде
УКУПНО 714:
Други порези
Комунална такса на
фирму
УКУПНО 716:
Трансфери од других
нивоа власти
Текући трансфери од
других нивоа власти у
корист нивоа општина-

731.547.000
31.211.000
45.782.000
135.800.000
61.350.000
1.005.690.000

109.730.000
3.500.000
70.631.000
4.731.000
188.592.000

1.000.000
53.320.000
2.000.000
28.930.000
85.250.000

35.000.000
35.000.000

140.766.000
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од Републике Србије
Текући трансфери од
других нивоа власти у
корист нивоа општина остало
УКУПНО 733:

742351
50.974.000
743000
191.740.000
743350

741000
741150
741531

741534
741550

742000
742151

742152

742153

742251
742253

Приходи од имовине
Камате на средства
буџета општина
Комунална такса за
коришћење простора на
јавним површинама или
испред
пословних
просторија у пословне
сврхе
Накнада за коришћење
грађевинског земљишта
Накнада за коришћење
добaра
од
општег
интереса у производњи
ел.
енергије
и
производњи нафте и
гаса
УКУПНО 741:
Приходи од продаје
добара и услуга
Приходи од продаје
добара и услуга од
стране
тржишних
организација у корист
нивоа општина
Приходи од давања у
закуп,
односно
на
коришћење непокрет. у
државној својини које
користе органи
и
организације општине и
које користе установе
Приходи од закупнине
за грађ.земљиште у
корист нивоа општина
Општинске
административне таксе
Накнада за уређивање
грађевинског земљишта

2.465.000
744000
45.370.000
744250
111.564.000

17.500.000

745000
745150

176.899.000

771000
771110
15.100.000

921000

74.070.000

921950
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Приходи
општинских
органа управе
УКУПНО 742:
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Приходи од новчаних
казни за
прекршаје
у корист нивоа општина
УКУПНО 743:
Добровољни трансфери
од физичких и правних
лица
Капитални добровољни
трансфери од физичких
и правних лица у корист
нивоа општина
УКУПНО 744:
Мешовити и неодређени
приходи
Мешовити и неодређени
приходи у корист нивоа
општина
УКУПНО 745:
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
УКУПНО 771:
Примања од продаје
домаће
финансијске
имовине
Примања од продаје
домаћих
акција
и
осталог
капитала
у
корист нивоа општина
УКУПНО 921:

6.900.000
217.395.000

1.000.000
1.000.000

30.000.000
30.000.000

7.560.000
7.560.000

1.500.000
1.500.000

6.000.000
6.000.000

3.000.000
УКУПНИ ПРИХОДИ:

1.946.626.000

8.088.000
2. ОПШТИ ДЕО
РАСХОДИ

110.237.000

Издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:
Економска
класифика
ција
400000
410000
411
412
413
414
415
416
417

Врста расхода

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнaде за запослене
Награде, бонуси и ост. пос. Расходи
Посланички додатак

Средства из
Буџета

1.925.896.000
654.161.000
564.953.000
46.023.000
1.310.000
13.754.000
15.534.000
1.587.000
11.000.000

Издаци из
додатних
прихода
органа
6.000.000

Укупна
средства

1.931.896.000
654.161.000
564.953.000
46.023.000
1.310.000
13.754.000
15.534.000
1.587.000
11.000.000
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420000
421
422
423
424
425
426
441000
441
444000
444
450000
451
460000
463
470000
472
480000
481
482
483
490000
499
499
500000
510000
512
513
600000

611000
611
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КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата камата
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефин. организа.
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Дон. и трансф. ост.нивоима власти
ПРАВА ИЗ СОЦ. ОСИГУРАЊА
Нак.за социјалну заш.из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавез. таксе и казне
Накн.штете за повреду или штету
нанету од стране државних органа
РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Машине и опрема
Остала основна средства
ИЗДАТЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
Отплата главнице домаћим пословним
банкама
УКУПНИ РАСХОДИ:

319.926.000
90.002.000
4.375.000
32.737.000
86.340.000
81.980.000
24.492.000
3.834.000
3.834.000
300.000

319.926.000
90.002.000
4.375.000
32.737.000
86.340.000
81.980.000
24.492.000
3.834.000
3.834.000
300.000

300.000
483.627.000
483.627.000
375.800.000
375.800.000
35.200.000
35.200.000
35.348.000
27.090.000
4.758.000
3.500.000

300.000
483.627.000
483.627.000
381.800.000
381.800.000
35.200.000
35.200.000
35.348.000
27.090.000
4.758.000
3.500.000

6.000.000
6.000.000

17.700.000
9.700.000
8.000.000

17.700.000
9.700.000
8.000.000

5.350.000
5.350.000
5.250.000
100.000

5.350.000
5.350.000
5.250.000
100.000

9.380.000

9.380.000

9.380.000

9.380.000

9.380.000

9.380.000

1.940.626.000

6.000.000

1.946.626.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.

Економска
класификација

Позиција

Функција

Глава

Раздео

Средства буџета у износу од 1.946.626.000 динара распоређују се по корисницима и наменама и то:

1

110
1
2
3
4
5
6
7

411000
412000
413000
414000
415000
416000
417000

Опис

ПРЕДСЕДНИК , ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ И СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ
ОРГАНИ
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расх.
Посланички додатак

Сред. из
буџета

12.700.000
1.725.000
10.000
100.000
90.000
1.000.000
11.000.000

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

12.700.000
1.725.000
10.000
100.000
90.000
1.000.000
11.000.000

Економска
класификација
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Позиција

Број 17
Функција

Глава

Раздео
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Опис

8
9
10
11
12
13

421000
422000
423000
426000
481000
482000

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
друг.
Средства резерве - стална резерва
Средства резерве - текућа резерва
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 1:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И
КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ
Плате и додаци запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расх
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Отплата камата домаћим пословним
банкама
Пратећи трошкови задуживања
Накнаде за соц. заштиту из буџета
Порези,обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
Машине и опрема
Остала основна средства
Отплата главнице домаћим кредитори.
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 2:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
ОПШТИН. ЈАВНО ПРАВОБРАН.
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ
ОРГАНИ
Плате и додаци запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Материјал
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Стални трошкови
Накнаде за запослене и ђацима
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

14
15

499000
499000

01
2
410
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
441000

29
30
31

444000
472000
482000

32

483000

33
34
35

512000
513000
611000

01
3
110
36
37
38
39
40

411000
412000
415000
421000
426000

01
4
912
41
42
43
44

463000
463000
463000
463000

20. децембар 2005.

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

1.050.000
1.500.000
16.000.000
2.500.000
1.850.000

1.050.000
1.500.000
16.000.000
2.500.000
1.850.000

270.000

270.000

9.700.000
8.000.000.

9.700.000
8.000.000

67.495.000
67.495.000

67.495.000
67.495.000

151.189.000
28.463.000
1.300.000
11.950.000
7.850.000
500.000
19.000.000
1.800.000
4.500.000
2.000.000
5.300.000
10.500.000

151.189.000
28.463.000
1.300.000
11.950.000
7.850.000
500.000
19.000.000
1.800.000
4.500.000
2.000.000
5.300.000
10.500.000

3.600.000
300.000
1.000.000

3.600.000
300.000
1.000.000

300.000

300.000

3.500.000
3.500.000
100.000
9.380.000

3.500.000
3.500.000
100.000
9.380.000

266.032.000
266.032.000

266.032.000
266.032.000

4.510.000
810.000
184.000
100.000
117.000

4.510.000
810.000
184.000
100.000
117.000

5.721.000
5.721.000

5.721.000
5.721.000

47.000.000
24.200.000
8.800.000
20.000.000

47.000.000
24.200.000
8.800.000
20.000.000

Економска
класификација

Број 17

Позиција

Функција

Глава

Раздео

20. децембар 2005.

45
46

463000
463000

01
5
920
47
48
49
50
51
52

463000
463000
463000
463000
463000
463000

01
07
6
820
6.0
53
54
55
56
57
58
59

411000
415000
421000
423000
424000
425000
426000
01

6.1
60
61
62
63
64
65
66

411000
415000
421000
423000
424000
425000
426000
01

6.2
67
68
69
70
71
72
73

411000
415000
421000
423000
424000
425000
426000
01

6.3
74
75
76
77
78

411000
415000
421000
423000
424000

Страна 219
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Опис

Материјал
Улагање у основна средства
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 4:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Стални трошкови
Накнаде за запослене и ђацима
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Улагање у основна средства
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 5:
Приходи из буџета
Донације из осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
КУЛТУРА
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
''ТОША ЈОВАНОВИЋ''
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за главу 6.0
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.0
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за главу 6.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.1
НАРОДНИ МУЗЕЈ
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за главу 6.2
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.2
САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

32.500.000
2.500.000

32.500.000
2.500.000

135.000.000
135.000.000

135.000.000
135.000.000

17.800.000
18.000.000
4.000.000
7.500.000
27.100.000
1.000.000

6.000.000

75.400.000
75.400.000

6.000.000
6.000.000

17.800.000
24.000.000
4.000.000
7.500.000
27.100.000
1.000.000

75.400.000
6.000.000
81.400.000

48.000.000
1.770.000
3.000.000
480.000
9.300.000
800.000
2.400.000

48.000.000
1.770.000
3.000.000
480.000
9.300.000
800.000
2.400.000

65.750.000
65.750.000

65.750.000
65.750.000

16.800.000
740.000
1.100.000
480.000
4.050.000
200.000
840.000

16.800.000
740.000
1.100.000
480.000
4.050.000
200.000
840.000

24.210.000
24.210.000

24.210.000
24.210.000

18.400.000
760.000
2.100.000
480.000
2.000.000
5.000.000
920.000

18.400.000
760.000
2.100.000
480.000
2.000.000
5.000.000
920.000

29.660.000
29.660.000

29.660.000
29.660.000

9.000.000
260.000
400.000
480.000
1.950.000

9.000.000
260.000
400.000
480.000
1.950.000
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79
80

425000
426000
01

6.4
81
82
83
84
85
86

411000
421000
423000
424000
425000
426000
01

6.5
87
88
89
90

411000
421000
424000
426000
01

6.6
91
92
93
94

411000
421000
424000
426000
01

6.7
95
96
97
98
99

411000
421000
424000
425000
426000
01

6.8
100
101
102
103
104
105
106
107

411000
415000
421000
423000
424000
425000
426000
512000
01

6.9
108

424000
01

01

Опис

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за главу 6.3
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.3
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Расходи за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за главу 6.4
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.4
САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД
Расходи за запослене
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за главу 6.5
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.5
ПОЗОРИШТЕ ''МАДАЧ''
Расходи за запослене
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за главу 6.6
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.6
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Расходи за запослене
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за главу 6.7
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.7
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 6.8
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.8
КУЛТУРА - ОСТАЛО
Специјализоване услуге
Извори финансирања за главу 6.9
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.9
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 6:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:

Сред. из
буџета

20. децембар 2005.
Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

2.000.000
450.000

2.000.000
450.000

14.540.000
14.540.000

14.540.000
14.540.000

14.800.000
3.500.000
480.000
3.100.000
500.000
370.000

14.800.000
3.500.000
480.000
3.100.000
500.000
370.000

22.750.000
22.750.000

22.750.000
22.750.000

2.400.000
250.000
3.050.000
120.000

2.400.000
250.000
3.050.000
120.000

5.820.000
5.820.000

5.820.000
5.820.000

2.100.000
60.000
950.000
105.000

2.100.000
60.000
950.000
105.000

3.215.000
3.215.000

3.215.000
3.215.000

11.200.000
60.000
300.000
400.000
560.000

11.200.000
60.000
300.000
400.000
560.000

12.520.000
12.520.000

12.520.000
12.520.000

6.200.000
140.000
150.000
480.000
300.000
100.000
310.000
500.000

6.200.000
140.000
150.000
480.000
300.000
100.000
310.000
500.000

8.180.000
8.180.000

8.180.000
8.180.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

188.645.000
188.645.000

188.645.000
188.645.000

Број 17
Економска
класификација

Позиција

Функција

Глава

Раздео

20. децембар 2005.

7
810
109
110
111
112
113
114
115

411000
415000
421000
423000
424000
425000
426000

01
8
911
8.0
116
117
118
119

411000
415000
425000
472000
01

910
8.1
120
121

411000
472000
01

01
9
090

122

472000

01
10
830
123

451000

01
11
110

124
125

481000
481000
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ФИЗИЧКА КУЛТУРА
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 7:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''ЗРЕЊАНИН''
Расходи за запослене
Накнаде за запослене
Текуће поправке и одржавање
Накнада за социјлну заш. из буџета
Извори финансирања за главу 8.0
Приходи из буџета
Укупно за главу 8.0
ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИОСТАЛО
Расходи за запослене
Накнада за соц. заштиту из буџета
Извори финансирања за главу 8.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 8.1
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 8:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА
НА
ДРУГОМ
МЕСТУ
Накнада за соц.заштиту из буџета
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 9:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И
ИЗДАВАШТВА
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 10:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:
СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ
ОРГАНИ, ФИНАН. И ФИСКАЛНИ
ПОСЛОВИ И СПОЉНИ
ПОСЛОВИ
Расходи за запослене
Специјализоване услуге

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

34.500.000
1.150.000
19.000.000
790.000
22.500.000

34.500.000
1.150.000
19.000.000
790.000
22.500.000

6.800.000
1.725.000

6.800.000
1.725.000

86.465.000
86.465.000

86.465.000
86.465.000

126.000.000
1.300.000
3.700.000
300.000

126.000.000
1.300.000
3.700.000
300.000

131.300.000
131.300.000

131.300.000
131.300.000

23.800.000
13.900.000

23.800.000
13.900.000

37.700.000
37.700.000

37.700.000
37.700.000

169.000.000
169.000.000

169.000.000
169.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

14.500.000

14.500.000

14.500.000
14.500.000

14.500.000
14.500.000

9.950.000
13.000.000

9.950.000
13.000.000

Економска
класификација

Службени лист општине Зрењанин

Позиција

Број 17
Функција

Глава

Раздео

Страна 222

Опис

126

481000

Материјал
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 11:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:
БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Фонд за кориш добара од општег
интер.у производ. ел.енергије и
производ. нафте и гаса
УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ
Фонд противпожарне заштите
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Фонд за стипендирање талентованих
ученика
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 12
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Плате и додаци запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Текуће субвенције
Дотације осталим непрофитним
организ.
Порези, обавезне таксе
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 13.0:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.0
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ЈКП ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
Извори финансирања за главу 13.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.1
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО

01
12
620
127

425000

320
128

423000

129

472000

090

01
13
620
13.
0
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

411000
412000
414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000
481000

142
143

482000
512000
01

630
13.
1

144

451000

01
510
13.
2

145

451000

01
660

13.
3
146
147

411000
412000

Извори финансирања за главу 13.2:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.2
СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ
ЗАЈЕД. НЕКЛАСИФИКОВАН НА
ДРУГОМ МЕСТУ
ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ
ЗРЕЊАНИН
Плате и додаци запослених
Социјалних допр на терет послодавца

Сред. из
буџета

20. децембар 2005.
Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

1.900.000

1.900.000

24.850.000
24.850.000

24.850.000
24.850.000

17.500.000

17.500.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

23.500.000
23.500.000

23.500.000
23.500.000

45.000.000
8.056.000
1.704.000
1.000.000
6.288.000
900.000
4.175.000
1.962.000
1.167.000
2.543.000
246.000.000
310.000

45.000.000
8.056.000
1.704.000
1.000.000
6.288.000
900.000
4.175.000
1.962.000
1.167.000
2.543.000
246.000.000
310.000

2.645.000
1.250.000

2.645.000
1.250.000

323.000.000
323.000.000

323.000.000
323.000.000

96.000.000

96.000.000

96.000.000
96.000.000

96.000.000
96.000.000

55.145.000

55.145.000

55.145.000
55.145.000

55.145.000
55.145.000

30.386.000
5.337.000

30.386.000
5.337.000

Економска
класификација

Број 17

Позиција

Функција

Глава

Раздео

20. децембар 2005.

148
149
150
151
152
153
154
155
156

421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000
481000
482000
01

610
13.
4
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

411000
412000
415000
416000
421000
423000
424000
425000
426000
441000

167
168

481000
482000
01

01
14
421
169

451000

170

451000

171

451000

620

172

451000

01
15
620
173

425000

174

425000

Страна 223
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Опис

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Текуће субвенције
Дотације осталим непрофит орган.
Порези, обавезне таксе
Извори финансирања за главу 13.3:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.3
СТАМБЕНИ РАЗВОЈ
ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Плате и додаци запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали пос. расходи
Стални трошпкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камната домаћим посл.
банкама
Додације осталим непроф. опрганиз.
Порези, обавезне таксе
Извори финансирања за главу 13.4:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.4
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ЗА РАЗДЕО 13
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:
ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДА
Аграрни буџет
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Средства за подстицај и развој малих и
средњих предузећа и прив.предузет.
Средства за маркетинг и промоцију
постојећих ресурса и могућности
инвестирања у општину Зрењанин у
циљу привлачења страних
инвеститора
Средства за техничко опремање и
оспособљавање јавних предузећа за
пословање на тржишним принципима
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ЗА РАЗДЕО 14
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЗ АРАДАЦ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ АРАДАЦ
МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

700.000
175.000
1.000.000
50.000
100.000
500.000
9.982.000
20.000
1.250.000

700.000
175.000
1.000.000
50.000
100.000
500.000
9.982.000
20.000
1.250.000

49.500.000
49.500.000

49.500.000
49.500.000

7.968.000
1.632.000
290.000
87.000
1.844.000
2.392.000
828.000
188.000
532.000
234.000

7.968.000
1.632.000
290.000
87.000
1.844.000
2.392.000
828.000
188.000
532.000
234.000

60.000
293.000

60.000
293.000

16.348.000
16.348.000

16.348.000
16.348.000

539.993.000
539.993.000

539.993.000
539.993.000

20.000.000

20.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

7.000.000

7.000.000

52.000.000
52.000.000

52.000.000
52.000.000

1.499.000

1.499.000

89.000
1.588.000

89.000
1.588.000

Позиција

Економска
класификација

Број 17
Функција

Глава

Раздео
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175

425000

176

425000

177

425000

178

425000

179

425000

180

425000

181

425000

182

425000

183

425000

184

425000

185

425000

186

425000

187

425000

188

425000

189

425000

190

425000

191

425000

192

425000

193

425000

194

425000

195

425000

Службени лист општине Зрењанин
Опис

Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ БАНАТСКИ
ДЕСПОТОВАЦ
МЗ БЕЛО БЛАТО
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО
МЗ БОТОШ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ БОТОШ
МЗ ЕЛЕМИР
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР
МЗ ЕЧКА
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЕЧКА
МЗ ЈАНКОВ МОСТ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. Од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ
МЗ КЛЕК
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ КЛЕК
МЗ КНИЋАНИН
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ КНИЋАНИН
МЗ ЛАЗАРЕВО
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО
МЗ ЛУКИНО СЕЛО
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО
МЗ ЛУКИЋЕВО
Средства за решавање комуналних
проблема

20. децембар 2005.

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

846.000

846.000

40.000

40.000

886.000

886.000

704.000

704.000

43.000.
747.000

43.000
747.000

1.099.000

1.099.000

11.000
1.110.000

11.000
1.110.000

1.676.000

1.676.000

83.000
1.759.000

83.000
1.759.000

1.351.000

1.351.000

16.000
1.367.000

16.000
1.367.000

489.000

489.000

2.000
491.000

2.000
491.000

1.003.000

1.003.000

9.000
1.012.000

9.000
1.012.000

955.000

955.000

29.000
984.000

29.000
984.000

980.000

980.000

90.000
1.070.000

90.000
1.070.000

650.000

650.000

15.000
665.000

15.000
665.000

779.000

779.000

Економска
класификација

Број 17

Позиција

Функција

Глава

Раздео

20. децембар 2005.

196

425000

197

425000

198

425000

199

425000

200

425000

201

425000

202

425000

203

425000

204

425000

205

425000

206

425000

207

425000

208

425000

209

425000

210

425000

211

425000

212

425000

213

425000

214

425000

215
216

425000
425000

Страна 225
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Опис

Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО
МЗ МЕЛЕНЦИ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ
МЗ МИХАЈЛОВО
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО
МЗ ОРЛОВАТ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ
МЗ ПЕРЛЕЗ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ
МЗ СТАЈИЋЕВО
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО
МЗ ТАРАШ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ТАРАШ
МЗ ТОМАШЕВАЦ
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ
МЗ ФАРКАЖДИН
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН
МЗ ЧЕНТА
Средства за решавање комуналних
проблема
Средства самодоп. од пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЧЕНТА
МЗ ЗЛАТИЦА
Средства за решавање ком.проблема
Средства самодоп. од пољоп. и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА
МЗ МУЖЉА

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

48.000
827.000

48.000
827.000

2.641.000

2.641.000

38.000
2.679.000

38.000
2.679.000

547.000

547.000

2.000
549.000

2.000
549.000

855.000

855.000

7.000
862.000

7.000
862.000

1.664.000

1.664.000

136.000
1.800.000

136.000
1.800.000

768.000

768.000

92.000
860.000

92.000
860.000

778.000

778.000

24.000
802.000

24.000
802.000

990.000

990.000

78.000
1.068.000

78.000
1.068.000

745.000

745.000

26.000.
771.000

26.000
771.000

1.384.000

1.384.000

390.000
1.774.000

390.000
1.774.000

433.000

433.000

2.000
435.000

2.000
435.000

Економска
класификација
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Позиција

Број 17
Функција

Глава

Раздео
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217

425000

218

219

220

425000

425000

425000

425000
221

01
16
490

222
223

463000
425000

224

451000

225

421000

560

226

424000

760

227

472000

01
17
470
228

463000

229

463000

230
231

463000
463000

01

Опис

Средства самодоп. од пољоп. и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ МУЖЉА
МЗ ГРАДНУЛИЦА
Средства самодоп. од пољоп. и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА
МЗ ''В. РОЛОВИЋ''
Средства самодоп. од пољоп. и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ''В.РОЛОВИЋ''
МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ''
Средства самодоп. од пољоп. и
самосталне делатности
УКУПНО МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН-САМОДОПРИНОС
Средства
самодоп.од
пољоп.и
самосталне делатности
УКУПНО ЗРЕЊАНИНСАМОДОПРИНОС
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Самодопринос за изградњу болнице
Средства за инвестициону израд. и
одржавање послов.простора
Сред.за реализацију програма солидарне стамбене изградње
Улична јавна расвета
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Средства за реализацију програма
заштите животне средине
ЗДРАВСТВО
НЕКЛАСИФИКОВАНО НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Средства за унапређење здравствене
заштите становништва
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 16:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
Иницијална средства за реализацију
донаторских програма-мега пројекат
Иницијална средства за реализацију
донаторских програма-остало
Трансферна средства – комасација
Трансферна средства – остало
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕО 17:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:
УКУПНИ РАСХОДИ:

20. децембар 2005.

Сред. из
буџета

Издаци из
дод.
прих.

Укупна
средства

103.000
103.000

103.000
103.000

10.000
10.000

10.000
10.000

4.000
4.000

4.000
4.000

2.000
2.000

2.000
2.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000
28.225.000
28.225.000

4.000.000
28.225.000
28.225.000

130.400.000

130.400.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000
31.400.000

10.000.000
31.400.000

32.000.000

32.000.000

5.000.000

5.000.000

218.800.000
218.800.000

218.800.000
218.800.000

10.000.000

10.000.000

7.000.000
10.000.000
8.000.000

7.000.000
10.000.000
8.000.000

35.000.000
35.000.000
1.940.626.000

35.000.000
35.000.000
1.946.626.000

6.000.000

20. децембар 2005.
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
У сталну буџетску резерву планирају се
средства у висини од 0,5% укупних прихода за
буџетску годину.
Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве доноси Председник општине на предлог
органа управе надлежног за финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне
буџетске резерве доставља се Скупштини уз завршни
рачун буџета.
Члан 7.
За текућу буџетску резерву планирају се
средства у износу од 8.000.000 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране сврхе за које нису извршене
апропријације, или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве доноси Председник општине.
Одобрена
средства
по
овом
основу
представљају повећање апропријације корисника за
одређене намене и исказују се на конту намена за коју
су средства усмерена.
Члан 8.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је
Председник општине.
Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету
општине за 2006. годину је Председник општине или
лица која он овласти.
Члан 9.
За законито и наменско коришћења средстава
распоређених буџетом одговоран је начелник
Одељења за послове привреде, финансија и
рачуноводства.
Члан 10.
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Средства предвиђена буџетом за финансирање:
аграрног буџета, подстицаја и развоја малих и
средњих предузећа и приватног предузетништва,
маркетинга и промоције постојећих ресурса и
могућности инвестирања у општину Зрењанин у
циљу привлачења страних инвеститора, техничког
опремања и оспособљавања јавних предузећа за
пословање на тржишним приципима, реализације
Програма заштите животне средине и унапређења
здравствене заштите, биће распоређена посебним
програмима.
Члан 14.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом Одлуком само за намене
за које су им та средства одобрена и пренета.
Члан 15.
На терет буџетских средстава корисник може
преузимати обавезе само до износа одобрене
апропријације у Одлуци о буџету за период од годину
дана.
Члан 16.
Председник
општине
може
извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода у износу до 5% апропријације за
расход чији се износ умањује.
Члан 17.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
Одељења за послове привреде, финансија и
рачуноводства ставе на увид документацију о
њиховом финансирању, као и да достављају
извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у
одређеном периоду.
Члан 18.

Новчана средства буџета општине и директних
и индиректних корисника средстава тог буџета, воде
се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Председник општине је обавезан да најмање
два пута годишње поднесе извештај Скупштини
општине о реализацији Одлуке о буџету и то: о
оствареним приходима и извршеним расходима по
наменама и корисницима, као и о стању и коришћењу
средстава сталне и текуће буџетске резерве.

Члан 11.

Члан 19.

Распоред остварених прихода врши се
тромесечним плановима, које доноси надлежни орган
за финансије.
Корисник средстава буџета може вршити
плаћања у границама прописаних квота за свако
тромесечје.
Члан 12.

Ако се у току године приходи буџета смање,
односно остварују се у мањем обиму од планираног,
издаци буџета ће се извршити по приоритетима и то:
обавезе утврђене законским прописима – на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.

Средства
намењена
за
финансирање
програмских активности корисника буџетских
средстава распоређују се тромесечним оперативним
плановима.
Члан 13.

Члан 20.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату
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амортизацију средстава за рад у 2006. години
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.
Члан 21.
Средства која се 01. јануара 2006. године
налазе на рачунима директних корисника средстава
буџета усмеравају се на консолидовани рачун трезора
општине.
Неутрошена средства по годишњем рачуну за
2006. годину корисници средстава буџета су дужни
да врате буџету најкасније до 31. јануара наредне
године.
Начин и поступак за пренос неутрошених
средстава на рачун извршења буџета општине
Зрењанин из става 2. овог члана ће бити ближе
регулисан Правилником који ће донети начелник
Одељења за послове привреде, финансија и
рачуноводства.
Члан 22.

20. децембар 2005.

Зрењанин'', а примењиваће се од 01.јануара 2006.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-5/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. година
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 2. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној
20.12.2005. године, донела је

У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

Члан 23.

Члан 1.

За финансирање дефицита текуће ликвидности,
који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета може се
вршити задуживање у току буџетске године које не
сме прећи 5% укупно остварених прихода буџета у
претходној години.
У случају недовољног прилива средстава
буџета,
ради
финансирања
капиталних
инвестиционих расхода, могуће је задуживање код
домаћих и иностраних поверилаца.
Одлуке о задуживању из става 1. и 2. овог
члана доноси Скупштина општине искључиво на
предлог Председника општине.
Задуживање из става 1. и 2. овог члана врши се
у складу са Законом о јавном дугу (''Службени
гласник РС'', број 61/2005).

У Пословнику Скупштине општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 17/2004,
19/2004, 9/2005 и 14/05), у члану 84. став 2. мења се и
гласи:
''Седница Скупштине траје до 18 часова.''
После става 2. додају се нови ставови 3., 4. и 5.
који гласе:
''Када услед обимности дневног реда или из
других разлога не може да се заврши претрес по свим
тачкама дневног реда до термина одређеног у
претходном ставу, Скупштина доноси одлуку о
прекиду или наставку седнице.
Уколико Скупштина донесе одлуку да се
седница настави, истовремено одлучује и о дужини
наставка седнице.
У случају да Скупштина донесе одлуку да се
седница прекине, председник Скупштине одређује
дан и час наставка седнице о чему се обавештавају
само одсутни одборници''.

Члан 24.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 39/2002, 43/2003 и 55/2004).
На основу члана 16. Закона о буџету Републике
Србије за 2006. годину (''Службени гласник РС'', број
106/2005), набавком мале вредности сматра се
набавка чија је процењена вредност од 200.000 до
2.000.000 динара.
Члан 25.
Ову
Одлуку
доставити
Министарству
финансија и објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
Члан 26.
Одлука о буџету општине Зрењанин за 2006.
годину, ступа на снагу
осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-4/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.

20. децембар 2005.
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Члан 3.

На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 20.12.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''КЛЕК'' КЛЕК
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''КЛЕК'', Клек за период од 01.01.2006. до 31.12.2010.
године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-6/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
285
На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани Месне
заједнице ''Клек'' Клек, личним изјашњавањем уз
потпис, у периоду од 20.11.2005. године до
30.11.2005. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''КЛЕК''
КЛЕК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2006.
ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 150.000.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Клек''
Клек који је донео Савет Месне заједнице ''Клек''
Клек од 19.10.2005. године за период од 01.01.2006.
до 31.12.2010. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
изградња фекалне канализације
изградња православног храма
увођење кабловске телевизије
асфалтирање
улица
и
пресвлачење
асфалтом
старе
путне мреже
изградња бициклистичке стазе до
Зрењанина
изградња наткривених аутобуских
стајалишта
отварање дечијег вртића
изградња отвореног базена са два
тениска терена
изградња капеле на месном
гробљу
систематско пошумљавање и
екологија
финансирање
организација
спорта, удружења
грађана и
културе
проширење и реконструкција
спортске сале
одржавање уличне расвете
уређење платоа за пијацу и
трафике
за финансирање функционисања
Месне заједнице и опремање МЗ
за реконструкцију електро мреже
за
реконструкцију
отворене
кишне канализације
санирање депоније
реконструкцију водоводне мреже
и побољшање квалитета воде
дотација и помоћ у набавци
опреме за друштвене
објекте:
школу, забавиште, здравствену
станицу
проширење
и
одржавање
постојеће инфраструктуре
УКУПНО:

30.000.000 дин.
8.000.000 дин.
4.000.000 дин.
20.000.000 дин.

8.000.000 дин.
300.000 дин.
3.000.000 дин.
16.000.000 дин.
4.000.000 дин.
200.000 дин.
15.000.000 дин.

11.000.000 дин.
2.000.000 дин.
1.000.000 дин.
10.000.000 дин.
4.000.000 дин.
4.000.000 дин.
1.000.000 дин.
2.500.000 дин.
1.000.000 дин.

5.000.000 дин.
150.000.000 дин.

Члан 1.
Члан 5.
Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Клек'' Клек за период 01.01.2006. 31.12.2010. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Клек'' Клек, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Клек'' Клек али имају
непокретну имовину на подручју ове Месне
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заједнице, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.
Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек у складу са
Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина
општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.
Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. на зараде из радног односа
3%
2. на приходе од самосталних делатности,
3%
3. на приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
15 %
Члан 9.
Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.

20. децембар 2005.

У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''КЛЕК'' КЛЕК
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На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 20.12.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ '' ВОЈВОДА СТЕВАН –
КНИЋАНИН''К Н И Ћ А Н И Н
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Војвода Стеван – Книћанин'' Книћанин, за период од
01.01.2006. до 31.12.2010. године.
Члан 2.

Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице''Клек'' Клек број: 8402919745-90.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Клек'' Клек дужан је
да најмање једном годишње информише грађане о
остварењу и утрошку средстава самодоприноса.
Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.
Члан 14.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Клек'' Клек
ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 15.

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-7/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани Месне
заједнице ''Војвода Стеван - Книћанин'' Книћанин
личним изјашњавањем уз потпис у периоду од
20.11.2005. године до 30.11.2005. године донели су

20. децембар 2005.
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ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ВОЈВОДА СТЕВАН
КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

уређење парка и шеталишта на
насипу поред Тисе, за уређење
стаза, клупа и кандилабера
УКУПНО:

2.000.000 дин.

24.651.000 дин.

Члан 5.

Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Војвода Стеван Книћанин''
Книћанин за период 01.01.2006. - 31.12.2010. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин али
имају непокретну имовину на подручју ове Месне
заједнице, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.
Члан 6.

Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 24.651.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице ''Војвода
Стеван Книћанин'' Книћанин за период од 01.01.2006.
до 31.12.2010. године Савета Месне заједнице
''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин бр. 59-2/05 од
21.10.2005. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
асфалтирање улица
снимање терена, санација кишне
канализације и пропуста
израда пројектне документације
за изградњу фекалне канализације
финансирање редовне делатности
месне заједнице
изградња трафо станице
поправка и одржавање уличне
расвете
уређење плаже и довођење
електричне енергије до исте
одржавање бунара и изградња
јавне чесме
озелењав. улица, пошумљавање и
уређење слободних и парковских
површина
одржавање и уређење оба гробља
одржавање и опремање Дома
културе
учешће у финансирању спортских
организац. удружења, друштава и
за потребе месне заједнице
учешће у изградњи фискултурне
сале
постављање
настрешница
за
аутобуска стајалишта
одржавање
Дома
ДВД-а,
фудбалске
свлачионице
и
фудбалског игралишта
за неговање традиција и обичаја
хватање паса луталица
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10.000.000 дин.
150.000 дин.
1.000.000 дин.
2.300.000 дин.
1.000.000 дин.
200.000 дин.
300.000 дин.
100.000 дин.
200.000 дин.

301.000 дин.
1.000.000 дин.
2.500.000 дин.

1.500.000 дин.
100.000 дин.
1.000.000 дин.

850.000 дин.
150.000 дин.

Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин у складу са Статутом општине
Зрењанин, доноси Скупштина општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.
Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. на зараде из радног односа
3%
2.на приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
20 %
3. на приходе од самосталних делатности
3%
Члан 9.
Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин број: 840-2931745-77.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин дужан је да најмање једном
годишње информише грађане о остварењу и утрошку
средстава самодоприноса.
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Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.
Члан 14.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Војвода
Стеван Книћанин'' Книћанин ће својом одлуком
обуставити даљу наплату самодоприноса.

20. децембар 2005.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани Месне
заједнице
''Томашевац''
Томашевац,
личним
изјашњавањем уз потпис, у периоду од 20.11.2005. до
30.11.2005. године, донели су

Члан 15.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац за период
01.01.2006. - 31.12.2010. године.
Члан 2.

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ВОЈВОДА СТЕВАН – КНИЋАНИН''
КНИЋАНИН
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Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.

На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 20.12.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ

Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 39.000.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Томашевац'' Томашевац за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године, Савета Месне заједнице
''Томашевац'' Томашевац број 86 од 12.09.2005.
године.
Члан 4.

Члан 1.

Самодопринос се уводи за следеће намене:

Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Томашевац'', Томашевац за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-8/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године

изградња, одржавање путева и
тротоара
изградња водоторња и замена
изворишта
одржавање друмова и ленија
учешће у одржавању јавне
расвете
одржавање основних средстава
МЗ
одржавање артерских бунара и
агрегата
изградња и одржавање лагера за
угинуле животиње
уређење
депоније,
гробља,
вашаришта и центра села

6.200.000 дин.
12.000.000 дин.
1.030.000 дин.
350.000 дин.
640.000 дин.
680.000 дин.
900.000 дин.
1.350.000 дин.

20. децембар 2005.
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финансирање инвентара, опреме и
материјалних трошкова МЗ и
радника МЗ
финансирање културно-спортских
активности
и
друштвених
организација у МЗ
учешће у пројектима донаторских
фондација
гасификација
УКУПНО:
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5.850.000 дин.

4.000.000 дин.
4.500.000 дин.
1.500.000 дин.
39.000.000 дин.

Савет
Месне
заједнице
''Томашевац''
Томашевац дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу и утрошку средстава
самодоприноса.
Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.

Члан 5.
Члан 14.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац,
као и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Томашевац'' Томашевац
али имају непокретну
имовину на подручју ове Месне заједнице, а
средствима се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Члан 6.

У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Томашевац''
Томашевац ће својом одлуком обуставити даљу
наплату самодоприноса.
Члан 15.

Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац
у складу са Статутом општине Зрењанин, доноси
Скупштина општине Зрењанин.

У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.

Члан 7.

Члан 16.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.

Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. На зараде из радног односа
3%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
20 %
3. На приходе од самосталних делатности
3%
Члан 9.
Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро
рачун
Месне
заједнице
''Томашевац''
Томашевац број: 840-29030745-70.
Члан 12.

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ
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На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 20.12.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ''
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац за
период од 01.01.2006. до 31.12.2010. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-9/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани Месне
заједнице
''Банатски
Деспотовац''
Банатски
Деспотовац личним изјашњавањем уз потпис, у
периоду од 20.11.2005. до 30.11.2005. године донели
су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ'' БАНАТСКИ
ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2006.
ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац за период 01.01.2006. - 31.12.2010.
године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 15.400.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац
за
период од 01.01.2006. до 31.12.2010. године, Савета
Месне заједнице ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац од 05.10.2005. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
одржавање и поправка путева,
тротоара и пропуста
одржавање и поправка артерских
бунара
одржавање и уређење гробља,
изградња стаза, одржавање стаза

4.000.000 дин.
400.000 дин.
500.000 дин.

20. децембар 2005.

и капеле, Спомен парка
постављање нових сијаличних
места
одржавање и измуљавање кишне
канализације и копање нових
канала
одржавање
зграда
Месне
заједнице
одржавање депоније смећа
озелењавање,
уређење
и
пошумљавање улица и парка
одржавање терена Спортског
друштва
одржавање биоскопске сале и
старе зграде Медицинског центра
финансирање инвентара, опреме,
материјалних трошкова МЗ и
радника МЗ
финансирање редовне делатности
Спортског друштва
финансирање других активних
организација и удружења
финансирање културно-забавних
активности
обележавање
дана
Месне
заједнице
асфалтирање пута од ул. Симе
Шолаје до ул. Саве Ковачевића –
бикарница
изградња аутобуског стајалишта у
ул. Саве Ковачевића
одржавање
аутобуских
стајалишта
УКУПНО:

150.000 дин.
1.400.000 дин.
150.000 дин.
400.000 дин.
200.000 дин.
150.000 дин.
500.000 дин.
3.000.000 дин.
2.000.000 дин.
250.000 дин.
150.000 дин.
750.000 дин.
1.000.000 дин.
250.000 дин.
150.000 дин.
15.400.000 дин.

Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Банатски Деспотовац''
Банатски Деспотовац, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице
''Банатски
Деспотовац''Банатски
Деспотовац али имају непокретну имовину на
подручју ове Месне заједнице, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији
Месне
заједнице
''Банатски
Деспотовац''Банатски Деспотовац у складу са
Статутом општине Зрењанин, доноси Скупштина
општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.

20. децембар 2005.
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Члан 8.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. На зараде из радног односа
4%
2. На приходе од самосталних делатности,
4%
3. На приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
10%
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На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 20.12.2005.
године, донела је

Члан 9.
Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ '' ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО
Члан 1.

Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице ''Банатски Деспотовац''
Банатски Деспотовац број: 840-2933745-91.

Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево, за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Банатски Деспотовац''
Банатски Деспотовац дужан је да најмање једном
годишње информише грађане о остварењу и утрошку
средстава самодоприноса.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-10/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године

Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.
Члан 14.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Банатски
Деспотовац'' Банатски Деспотовац ће својом одлуком
обуставити даљу наплату самодоприноса.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 95. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани Месне
заједнице ''Лазарево'' Лазарево личним изјашњавањем
уз потпис, у периоду од 01.12.2005. до
10.12.2005.године, донели су

Члан 15.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЛАЗАРЕВО '' ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево за период
01.01.2006. - 31.12.2010. године.
Члан 2.

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ''
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.
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складу са Статутом општине Зрењанин, доноси
Скупштина општине Зрењанин.

Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 40.000.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године Савета Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево бр. 218/05 од 07.11.2005. године.

Члан 7.

Члан 4.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.

Самодопринос се уводи за следеће намене:

Члан 8.

израда пројекта за канализацију и
евентуална
етапна
градња
канализационе мреже
поправка уличних бунара и
бушење нових артерских бунара
поправка путева и тротоара
одржавање и уређење месног
гробља, изградња нових стаза и
зида око месног гробља
ископ језера, одржавање канала и
пропуста кишне канализације
завршетак изградње спортског
центра
израда пројекта и изградња
отвореног базена
поправка
трафо-станица
и
одржавање уличне расвете
реконструкција
Омладинског
дома и асфалтирање дворишта
Омладинског дома
озелењавање,
уређење
и
пошумљавање паркова, улица и
слободних површина
за редовно одржавање основних
средстава МЗ, редовну делатност
и расходе МЗ, финансирање
материјалних трошкова МЗ
финансирање редовне делатности
КУД-а, спортских друштава,
удружења пензионера и других
друштвених
организација
са
територије МЗ
УКУПНО:

12.000.000 дин.
2.000.000 дин.

Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. на зараде из радног односа
5%
2. на приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
10%
3. на приходе од самосталних делатности
5%

2.000.000 дин.
Члан 9.
4.000.000 дин.
2.000.000 дин.
800.000 дин.
4.000.000 дин.
800.000 дин.
2.000.000 дин.

Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево
број: 840-2921745-07.
Члан 12.

400.000 дин.

8.000.000 дин.

2.000.000 дин.

40.000.000 дин.

Савет Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево
дужан је да најмање једном годишње информише
грађане о остварењу и утрошку средстава
самодоприноса.
Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.

Члан 5.

Члан 14.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево, као и
грађани који немају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево али
имају непокретну имовину на подручју ове Месне
заједнице, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.

У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Лазарево''
Лазарево ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 15.

Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево у

У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.

20. децембар 2005.
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Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.

Уводи се самодопринос у новцу на територији
Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин за период
01.01.2006. - 31.12.2010. године.
Члан 2.

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
личним изјашњавањем уз потпис.
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На основу члана 91. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 20.12.2005.
године, донела је

Члан 3.

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''ГРАДНУЛИЦА'' ЗРЕЊАНИН

Самодопринос се уводи у новцу, у укупном
износу од 90.000.000 динара.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
''Граднулица'' Зрењанин за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године Савета Месне заједнице
''Граднулица'' Зрењанин бр. 165/05 од 25.10.2005.
године.
Члан 4.

Члан 1.

Самодопринос се уводи за следеће намене:

Проглашава се донетом Одлука о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Граднулица'', Зрењанин за период од 01.01.2006. до
31.12.2010. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-11/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 90. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/2002,
33/2004 и 135/2004), члана 95. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005) и члана 69. Одлуке
о Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), грађани
Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин, личним
изјашњавањем уз потпис, у периоду од 01.12.2005. до
11.12.2005. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ГРАДНУЛИЦА'' ЗРЕЊАНИН ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2006. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

за одржавање, поправку и
изградњу комуналних добара
за учешће у изградњи нове
предшколске установе
за пољопривредне активности
за редовну делатност месне
заједнице
УКУПНО:

63.000.000 дин.
9.000.000 дин.
4.500.000 дин.
13.500.000 дин.
90.000.000 дин.

Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице''Граднулица'' Зрењанин,
као и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице
''Граднулица'' Зрењанин али имају непокретну
имовину на подручју ове Месне заједнице, а
средствима се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Члан 6.
Одлуку о личном изјашњавању уз потпис на
територији Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин
у складу са Статутом општине Зрењанин, доноси
Скупштина општине Зрењанин.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталних делатности на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу
са законом који уређује порез на имовину.
Члан 8.

Члан 1.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:

Страна 238

Број 17

Службени лист општине Зрењанин

1. на зараде из радног односа
2. на приход од пољопривреде и шумарства
(катастарски приход)
3. на приходе од самосталних делатности

2%
5%
2%

20. децембар 2005.

службама (''Службени гласник РС'', број 34/2001) и
члана 22. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004,
21/2004 и 9/2005) Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 20.12.2005. године, донела је

Члан 9.
Обавезе плаћања самодоприноса ослобођена су
примања и имовина која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у
складу са законом .
Члан 11.
Средства самодоприноса уплаћиваће се на
жиро рачун Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин
број: 840-2941745-50.
Члан 12.
Савет Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин
дужан је да најмање једном годишње информише
грађане о остварењу и утрошку средстава
самодоприноса.
Члан 13.
Стручне и административне послове врши
Општинска управа општине Зрењанин – Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства.
Евиденција о средствима самодоприноса води
се у складу са законом.
Члан 14.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања
самодоприноса, Савет Месне заједнице ''Граднулица''
Зрењанин ће својом одлуком обуставити даљу
наплату самодоприноса.
Члан 15.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано Законом о локалној самоуправи, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И
ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,
ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о платама, додацима, накнадама и
осталим примањима изабраних, постављених и
именованих лица у органима општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 19/2004,
8/2005 и 11/2005) у члану 11. став 3. и 4. мењају се и
гласе:
''Изабрана односно постављена лица која свој
рад обављају као волонтери су чланови Општинског
већа.
Председник Скупштине општине и заменик
Председника Скупштине општине могу бити на
сталном раду или свој рад обављати као волонтери''.
Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
''Члан 12
Изабрано, постављено и именовано лице има
право на плату за време коришћења годишњег одмора
и за дане празника за које је законом прописано да се
не ради.
Изабрано, постављено и именовано лице има
право на накнаду плате за време одсуствовања са
рада због боловања, плаћеног одсуства, стручног
оспособљавања и усавршавања, војне вежбе и
одазивања на позив државног органа.
Изабрано, постављено и именовано лице има
право на друге накнаде у складу са законом и другим
прописима''.
Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:
''Члан 13.

Члан 16.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ГРАДНУЛИЦА'' ЗРЕЊАНИН
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На основу члана 2. Закона о раду (''Службени
гласник РС'', број 24/2005 и 61/2005), члана 1., 2., 9. и
11. Закона о платама у државним органима и јавним

Изабрано, постављено и именовано лице има
право на накнаду за отпремнину при престанку
радног односа, ради коришћења права на пензију или
при престанку радног односа по сили закона због
губитка радне способности у висини три просечне
зараде у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног
за статистику''.
Члан 4.
Члан 21. мења се и гласи:

20. децембар 2005.
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''Члан 21.
За време коришћења годишњег одмора и за
дане празника за које је законом прописано да се не
ради изабрано, постављено и именовано лице прима
плату као да ради.
Изабрано, постављено и именовано лице има
право на накнаду плате у висини просечне плате у
претходна три месеца за време плаћеног одсуства,
одсуствовања са рада због стручног оспособљавања и
усавршавања, војне вежбе и одазивања на позив
државног органа''.
Члан 5.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. тачка 36. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин је на седници одржаној дана
20.12.2005. године, разматрала је Пограм рада ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина ''
Зрењанин за 2006. годину и донела следећи

Члан 26. мења се и гласи:
''Члан 26.
Одборници Скупштине општине по основу
учешћа у раду Скупштине имају право на месечну
накнаду у висини 50% од просечне зараде на
територији општине Зрењанин, без пореза и
доприноса, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику.
Председници одборничких група Скупштине
општине по основу учешћа у раду Скупштине имају
право на месечну накнаду у висини 60% од просечне
зараде на територији општине Зрењанин, без пореза и
доприноса, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику.
Чланови радних тела Скупштине општине који
нису одборници по основу учешћа у раду ових тела
имају право на накнаду у висини износа дневнице на
који се не плаћа порез према Закону о порезу на
доходак грађана.
Председник Скупштине општине и заменик
Председника Скупштине општине немају право на
накнаду из става 1. , 2. и 3. овог члана''.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин'' изузев одредби члана 3. и члана 5. став 1.
и 2. које ступају на снагу 1. јануара 2006. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-12/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године

ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина''
Зрењанин за 2006. годину који је усвојио Управни
одбор овог Предузећа на својој седници одржаној
13.12.2005. године под бројем: 3708/1
2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Одељење за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине и Одељење за послове из области привреде,
финансија и рачуноводства да прате реализацију
усвојеног Програма из тачке 1. Закључка.
3. Овај закључак, као и текст Програма рада из тачке
1. овог закључка у делу: План рада Дирекције за 2006.
годину, Уређења грађевинског земљишта, изградње и
одржавања локалних путева и улица у граду и
насељеним местима општине Зрењанин, Текуће
одржавање јавне расвете у граду Зрењанину и
Одржавање тротоара и бициклистичких стаза,
објавиће се у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНA ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-13/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 34. Статута Ј.П."Дирекције за
изградњу и уређење града Зрењанина" - Зрењанин,
Управни одбор Дирекције на седници одржаној дана
13.12.2005. године, донео је:

ПЛАН РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

РБ

1

ВРСТА РАДОВА

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ
ПОСЛОВА

УКУПАН
ПЛАН

8.500.000

ПЛАН ЗА
2006. (БУЏЕТ)

3.500.000

РАЗЛИКА

5.000.000
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2

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ЛОКАЦИЈА

1.000.000

1.000.000

3

ЛОКАЛИТЕТ БЕРБЕРСКО II

5.400.000

5.400.000

4

КОПИЈЕ ПЛАНОВА ИЗВОДИ
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ

1.800.000

1.800.000

5

ЛОКАЛИТЕТ БАРАЊСКА II

3.300.000

3.300.000

6

ЛОКАЛИТЕТИ ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ У
САРАДЊИ СА ГРАЂЕВИНСКОМ
ДИРЕКЦИЈОМ СРБИЈЕ

4.500.000

4.500.000

7

ЛОКАЛИТЕТ 29.НОВЕМБАР

9.000.000

9.000.000

8

ПРИПРЕМА ОСТАЛИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА
СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

2.000.000

2.000.000

9

БАГЉАШ АЕРОДРОМ

10

ЛОКАЦИЈЕ БОРОВО И ВОДОТОРАЊ

1.300.000

1.300.000

11

ТИРШОВА УЛИЦА

1.150.000

1.150.000

12

ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ ПРОСТОР У ГЛАВНОЈ
УЛИЦИ

2.200.000

700.000

1.500.000

13

ЛОКАЦИЈА ЦЕНТАР - ЈУГ

3.250.000

2.150.000

1.100.000

14

ПОЧЕТАК ПАНЧЕВАЧКЕ

1.700.000

1.700.000

15

ЛОКАЦИЈА ИЗА ПАНЧЕВАЧКЕ

2.500.000

2.500.000

16

ЛОКАЦИЈА "НАДВОЖЊАК"

9.800.000

9.800.000

17

ЛОКАЦИЈА "БАГЉАШ ЈУГ"

12.800.000

18

БЕНЗИНСКЕ И ГАСНЕ ПУМПЕ

2.400.000

19

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПЕРА ДОБРИНОВИЋА

3.070.000

20

ЛОКАЦИЈА КРУГ

2.150.000

21

ИЗГРАДЊА ГАРАЖА

8.620.000

22

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

71.000.000

71.000.000

23

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЈУГОИСТОК

61.500.000

61.500.000

24

СПОРТСКА ХАЛА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ТРГУ

57.400.000

25

ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА СА ОСТАЛИМ
ИНВЕСТИТОРИМА (КУПАЛИШТА И ОСТАЛО)

20.000.000

20.000.000

26

ПРИПРЕМА ОСТАЛИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА
СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

2.000.000

2.000.000

27

НАДЗОР И ИНФРАСТРУКТУРА НОВЕ
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

16.650.000

16.650.000

28

ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ - ПРЕОСТАЛИ РАДОВИ

29

УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

30

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА СА ОПШТИНОМ

20.000.000

12.000.000

2.800.000

8.000.000

10.000.000
2.400.000

3.070.000
2.150.000
850.000

400.000

7.770.000

57.000.000

1.600.000

200.000

1.400.000

99.900.000

49.900.000

50.000.000

3.000.000

3.000.000

20. децембар 2005.
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СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ГИС

33

ЦЕНТРАЛНА ПИЈАЦА (СЕКУНДАРНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГА ФАЗА)

34

АЕРОДРОМ ЕЧКА

35

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ВОЈСЦИ СЦГ

36

ПАРКИНГ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

37

УРЕЂЕЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ

38

ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА

39

600.000

600.000

1.500.000

1.500.000

70.400.000

6.800.000

63.600.000

3.260.000

300.000

2.960.000

29.000.000

29.000.000

4.600.000

300.000

4.300.000

43.250.000

2.000.000

41.250.000

800.000

800.000

УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ

5.550.000

550.000

5.000.000

40

УЧЕШЋЕ У РАДОВИМА НА ВЕРСКИМ
ОБЈЕКТИМА

7.000.000

2.000.000

5.000.000

41

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ
НАБАВКИ, КОНКУРСА, ОГЛАСА

900.000

900.000

42

ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА, УСТАНОВАМА И
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН

3.100.000

1.100.000

43

ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
ШКОЛСКИХ,ПРЕДШКОЛСКИХ,СПОРТСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ

77.000.000

44

ИНВЕСТИЦИОНО И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА

3.000.000

3.000.000

45

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

11.350.000

350.000

11.000.000

46

ЗАВРШЕТАК СТАНОВА СОЛИДАРНОСТИ У
ПОТИСКОЈ УЛИЦИ

9.000.000

3.000.000

6.000.000

47

МОСТОВИ

19.400.000

10.400.000

9.000.000

48

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.300.000

3.200.000

4.100.000

49

СЕМАФОРИ

3.200.000

3.200.000

50

ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈЦИ

1.000.000

51

ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ

141.000.000

52

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА

390.000.000

53

РАДОВИ У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА

21.000.000

1.000.000

20.000.000

54

ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА ПО СПОРАЗУМУ СА
РЕПУБЛИЧКОМ ДИРЕКЦИЈОМ

62.500.000

24.500.000

38.000.000

55

РАДОВИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

20.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

77.000.000

1.000.000
12.000.000

129.000.000
390.000.000
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56

ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

32.000.000

27.000.000

5.000.000

57

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

21.400.000

15.400.000

6.000.000

58

ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ И РАМПЕ

6.500.000

1.500.000

5.000.000

59

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ПУТЕВА, ИЗРАДА
КАТАСТРА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗРАДА
ПЛАНА ТЕХН.РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА

5.000.000

4.000.000

1.000.000

60

ТЕКУЋЕ ОДРЖ. ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ГРАДУ

7.400.000

7.400.000

61

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА Постављање двожилног елкалекс кабла за улично
осветљење

1.000.000

1.000.000

62

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
МАГИСТРАЛЕ ЦЕЛОМ ДУЖИНОМ

11.000.000

11.000.000

63

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЦЕО ГРАД

50.000.000

50.000.000

64

65

ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ СТУБОВА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ КАБЛА
У УЛ.КРАЉА ПЕТРА (БИВША Ј.ВЕСЕЛИНОВА
ЖАРКА)
ЗАВРШЕТАК ОСВЕТЉЕЊА ШЕТАЛИШТА
ПОРЕД "ЈЕЗЕРА III"

1.200.000

1.200.000

430.000

430.000

66

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА
НАДВОЖЊАКУ КОД "АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ"
- РАДОВИ

67

ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЗГРАДЕ
БИБЛИОТЕКЕ

500.000

500.000

68

ТРОТОАРИ, БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ

12.000.000

8.000.000

69

РАДОВИ ПО ИНСПЕКЦИЈСКИМ РЕШЕЊИМА

800.000

800.000

70

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

2.900.000

1.200.000

71

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

77.000.000

77.000.000

1.606.330.000

323.000.000

УКУПАН ПЛАН за 2006.

УРЕЂЕЊE ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У току 2005. године је знатно појачана
активност на издавању у закуп локација за
изградњу
пословних, индустријских, привредних,
стамбених
и
других
објеката. На
основу
припадајуће накнаде за уређење грађевинског
земљишта, обавеза Дирекције је да те локалитете
опреми одговарајућом инфраструктуром (водовод,
канализација
отпадних
вода, атмосферска
канализација, електроенергетика са ТС, ТТ-развод,
гасна мрежа, топловод),
све према условима за
сваку локацију понаособ.

2.000.000

2.000.000

4.000.000

1.700.000

1.283.330.000

У току 2006. године предвиђен је наставак
поменутих активности у циљу даљег издавања
локација у закуп и то следећих:
Пословне зоне:
- „Багљаш-Аеродром 2“ – слободна зона-подзона
- „Багљаш-Југ“
- „Багљаш-Виногради“
- „Југоисток“
- „Робно-транспортни Центар“
- „Пера Добриновић“
- „Аеродром-Ечка“
Пословно-стамбене зоне:
- „Центар-Југ“

20. децембар 2005.
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„Иза Панчевачке“
„Надвожњак“
„Панчевачка“
„Главна улица“
„Тиршова улица“
„Круг“
Стамбене зоне:
„Берберско 2“
„Барањска 2“
„29. Новембар“
„Потиска 1“

као и осталих локација по појави за сада
непознатих инвеститора, а у складу са приливом
средстава од накнаде за грађевинско земљиште и
накнаде за уређење истог.
У склопу наставка започетих активности,
предвиђена је изградња Главне улице и Трга, где
се планира почетак трогодишње градње нове
инфраструктуре и комплетног партерног уређења,
као и наставак изградње „Централне Пијаце - II
фаза“, где је предвиђена кванташка пијаца са
паркинзима и
опремање „ободних“ пословностамбених парцела секундарном инфраструктуром
и припрема за наставак следећих фаза изградње
„Централног Гробља“ и „Бегејске Петље“.
Такође су у оквиру Програма предвиђени
послови на инвестиционом и редовном одржавању
јавних објеката: основних и средњих школа,
установа
спорта
и
културе, предшколских
установа, верских и објеката Месних канцеларија
на комплетној територији Општине Зрењанин.
Уочена је велика потреба изградње гаража
по насељима колективног становања, те су
предвиђене локације за њихову градњу које би
се дале у закуп заинтересованим инвеститорима.
Због потребе изградње нове Хале спортова,
предвиђен је инвестициони подухват на њеној
градњи, као и активности на завршетку нове
Медицинске
школе, али
све
уз
подршку
надлежних републичких и покрајинских органа.
Све пратеће активности : имовинско-правне,
урбанистичког
планирања, геодетских, јавних
набавки и др. су у функцији ових набројаних
инвестиционих и осталих активности.
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ
За уређење грађевинског земљишта неопходна
је израда одговарајуће урбанистичке документације.
У складу са Стратегијом одрживог развоја општине
Зрењанин
(нацрт)
и
Програмом
уређивања
грађевинског земљишта у 2006.год. неопходно је
наставити израду Просторног плана општине
Зрењанин, Генералног плана града Зрењанина, а
приоритетни планови детаљне регулације су:
„Обилазница“, „Пречистач“, локални пут ЗрењанинЛукино Село, „Берберско III“, „Булевар ОслобођењаГорњи град“.
У склопу редовних активности вршиће се
праћење реализације урбанистичких планова, анализа
локалитета, студија и других докумената израђених у
оквиру припремних радова за планирање и уређење

Страна 243

простора, докумената са подацима из информационог
система о простору, израдa Урбанистичких пројеката
и исправка граница парцела за потребе општинске
управе, израда Елабората о уређењу јавних
површина, давање стручног мишљења и контакти са
органима општинске управе, месним заједницама,
јавним
предузећима
општинским
судом,
Републичким геодетским заводом, правним и
физичким лицима.
У складу са Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину израђиваће се Стратешке
процене утицаја на животну средину за просторе где
је то неопходно у складу са Законом.
ИЗГРАДЊA, РЕКОНСРУКЦИЈA И
ОДРЖАВАЊE ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Програм путева у Програму рада Дирекције за
2006. годину налази се од тачке 47 до тачке 59. То су
следеће позиције:
47. МОСТОВИ
Предвиђени су радови на изради пројектно –
техничке документације, реконструкцији и санацији
мостова, редовни и главни прегледи као и редовно
одржавање. Најкритичнији мостови на којима је
потребно извршити санацију су мост у ул. Змај
Јовиној и Принциповој улици у Зрењанину.
48. ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребно је урадити пројекте за следеће радове:
- Обезбеђење пешачке стазе од пружног прелаза на
потезу Берберско – Путниково
- Изградњу путева за све улице у граду Зрењанину
- Реконструкција улице Ж. Зрењанина у Зрењанину
- Семафор на раскрсници Д. Васиљева – 9. јануар
- Прилаз паркингу код Дома младости
49. СЕМАФОРИ
Предлаже се постављање семафора на раскрсницама
Змај Јовина – Скадарска и Ж. Зрењанин – 7. јули, као
и окончање замене технолошки застарелих уређаја
50. „ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈЦИ“
Нису предвиђена буџетска средства за реализацију
ове позиције тако да није познат број и места где ће
они евентуално бити уграђени
51. ИЗРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА
Подразумева радове на завршетку I фазе, осветљење
раскрсница и постављања саобраћајне сигнализације,
чиме се стичу услови за пуштање у саобраћај овог
дела обилазнице.
- припрема и изградња II фазе од пута Л-2 за
Михајлово до Првомајске улице
- изузимање земљишта и експропријација објеката и
остали имовинско правни послови у II фази
- израда пројектно техничке документације за II фазу
и утврђивање трасе за III фазу
52. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА
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Из буџетских средстава није предвиђена ни једна
директна изградња и реконструкција пута, већ ван
буџетским средствима и удруживањем буџетских
средстава Општине са Републичком Дирекцијом за
путеве, Месним заједицама и другим донаторима.
Очекује се реализација реконструкције пута Л-5 и Л18 (Б. Деспотовац-Ботош-Томашевац), реконсрукција
дела пута Л-14 за Бело Блато, завршетак пута у улици
Банатској у Зрењанину и изградња пута за паркинг
код Дома младости.
53. РАДОВИ У УЛИЦИ Ж. ЗРЕЊАНИНА У
ЗРЕЊАНИНУ
То су радови на измештању инфраструктуре на
потезу
Централне
пијаце
(само
пројектна
документација), евентуални радови изводили би се у
оквиру реализације изградње Централне пијаце II
фаза.
54. ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА ПО СПОРАЗУМУ СА
РЕПУБЛИЧКОМ ДИРЕКЦИЈОМ ЗА ПУТЕВЕ
Општина Зрењанин потписала је са Репбуличком
Дирекцијом за путеве изградњу путева у 2006. години
по принципу учешћа 1:1 у вредности радова који се
односе на Општину Зрењанин од 58.500.000 динара.
55. РАДОВИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У сарадњи са МЗ, односно заједничким учешћем
Дирекције и МЗ граде се и реконструишу путеви који
су од интереса за Месне заједнице.

20. децембар 2005.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
У граду је инсталирано око 12600 сијаличних
места за спољно осветлење улица и саобраћајница.
Дужина осветљених улица је 358 км. Укупне
инсталиране снаге 1,20 MW.
Однос живиних и натријумових сијалица је око
7000 према 5600 ком. са тежњом да све сијалице буду
натријумове.
Због битне уштеде у потрошњи ел. енергије
потребно
је
урадити
неколико
основних
реконструкција а то су:
• Постављање двожилног елкалекс кабла у дужини
од 5000 м како би се превазишли проблеми
напајања енергијом кроз улице у којима су моћни
дрвореди.
• Потребно је заменити двадесетак стубова јавног
осветљења који су дотрајали.
• Неопходно је извршити реконструкцију напајања
јавне расвете у ул. Краља Петра (бивша Јована
Веселинова-Жарка).
• У циљу завршетка радова који су делом
финансирани преко пројекта „Лепша Србија“
неопходно је завршити послове осветлења парка
„Чоклигет“ као и партерно осветлење обновљене
фасаде Библиотеке.
Одржавање тротоара и биц.стаза

56. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Да би путеви били безбедни за одвијање саобраћаја
потребно их је одржавати у грађевински исправном
стању, без деформација, ударних рупа и правилним
одводњавањем путних површина.
Зимско одржавање има своје специфичности јер
подразумева одговарајућа дежурства и приправности
због ефикасности односно брзине деловања. Радови
се изводе на чишћењу снега и посипању соли против
поледице.
Дирекција за потребе ЈКП „Водовода и канализације“
врши довођење у првобитно стање путева после
изградње канализације и других интервенција.

Неопходно је да се током 2006.године
реконструиште и доведе у исправно стање 1900 м2
тротоара у широј зони центра града, за то су
предвиђени радови на претресању постојећих плоча,
изради делова тротоара од бетона и по потреби
постављања асвалтног слоја на постојећу подлогу.
Такође, су предвиђена средства за поправку
(хитне интервенције)улегнућа, одводњавање и
запречавање колског саобраћаја преко тротоара,
доградњу и спајање пеш.саобраћаја у логичну целину.
На појединим локацијама је неопходно нивелисати
тротоар и бициклист.стазу на местима где су
дрворедне
саднице
жилама
нарушиле
функционалност стазе.

57. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Односи се на радове довођења хоризонталне и
вертикалне сигнализације у исправно стање.
Светлосна сигнализација – семафори одржавају се у
функционалном стању.

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГОДБОРА
Милан Звекић дипл.ецц.,с.р.

58. ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА И РАМПИ
На пружним прелазима одржава се вертикална
сигнализација и троугао прегледности.
59. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ПУТЕВА, ИЗРАДА
КАТАСТРА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗРАДА
ПЛАНА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА
Ово су неопходне радње за завршетак започетих
инвестиција, правилног регулисања саобраћаја и
вођења инвестиција

Број: 3708/1
Дана: 13.12.2006. године
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На основу члана 22. тачка 36. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/2002, 19/2004, 21/2004 и 9/2005), Скупштина
општине Зрењанин је на седници одржаној дана
20.12.2005. године,
разматрала План изградње
објеката каналисања у граду Зрењанину за 2006.
годину који је усвојио Одбор за спровођење изградње
објеката каналисања у граду бр. 2732 од 12.12.2005.
године и донела следећи
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ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План изградње
објеката каналисања у граду Зрењанину за 2006.
годину који је усвојио Одбор за спровођење изградње
објеката каналисања у граду под бројем 2732 од
12.12.2005. године.
2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Одељење за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине и Одељење за послове из области привреде,
финансија и рачуноводства да прате реализацију
Плана из тачке 1. овог Закључка.
3. Овај Закључак као и текст Плана из тачке 1. овог
закључка објавиће се у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНA ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-15/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
300
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ
ОБЈЕКАТА КАНАЛИСАЊА У ГРАДУ
Број: 2732
Датум: 12.12.2005
ЗРЕЊАНИН
ПЛАН ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА КАНАЛИСАЊА
У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ ЗА 2006. ГОДИНУ
I

УВОД

План изградње објеката каналисања у граду
Зрењанину за 2006. годину полази од:
- Одлуке о увођењу самодоприноса ради изградње
објеката каналисања на подручју града Зрењанина;
- Започете изграње у претходним годинама
- Процењених услова и могућности у 2006. години;
- Изграђених објеката каналисања у претходном
периоду (самодоприноси 1981.-1985. године, 1986.1991. године, самодоприноса од половине 1992. до
половине 1997. године) и текућег самодоприноса
уведеног од друге половине 1997. до 2007. године:
а) Фекална канализација 276 км
б) Кишна канализација 11,340 км
- Објеката који треба да се изграде
а) Црпних станица
б) Фекална канализација 13,866 км
в) Кишна канализација 18,21 км.
Донетим актима су утврђени полазни принципи
Плана:
- Упоредност изградње у свим месним заједницама
које су изгласале самодопринос и немају изграђену
канализацију;
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- Годишње утврђивање приоритета градње према
захтевима месних заједница и техничким
могућностима;
- Процена прилива средстава.
План је рађен полазећи од стања у реализацији
Планова из претходних година, потреба за изградњом
фекалне и кишне канализације и црпних станица.
Приликом процене средстава која ће се
реализовати у 2006. години, пошло се од прилива
реализованих у последњим месецима 2005. години.
II

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВ И РАСПОРЕД
СРЕДСТАВА

За 2006. годину, уз претпоставке које су дате у
претходном поглављу, очекује се укупан прилив у
износу од 152.000.000,00 динара (прилог: ТАБЕЛА 1)
У структури извора средстава пошло се од
односа
утврђених
Одлуком
о
увођењу
самодоприноса: 85.000.000,00 динара планираног
прилива
средстава
самодоприноса
грађана,
45.000.000,00 динара средстава буџета СО Зрењанин
и да ће дуг буџета у износу од 20.000.000,00 из
2005.године бити уплаћен из средстава за решавање
комуналних потреба, 2.000.000,00 динара средстава
амортизације канализације ЈКП “Водовод и
канализације” Зрењанин.
Средства из прилива за 2006. годину у
укупном износу од 152.000.000,00 динара користиће
се за изградњу објеката каналисања по Плану из
2005.године пренетих у 2006.годину у износу од
52.000.000,00 динара, за завршетак започетих радова
из претходних година пренетих у 2006.годину у
износу од 35.000.000,00 динара, за изградњу кишне
канализације у деловима града угроженим од
површинских вода у износу од 38.800.000,00 динара,
за изградњу 2 црпне станице у МЗ “Мужља” у износу
од 8.000.000,00 динара, за израду инвестиционо
техничке документације, надзор и инвеститорске
трошкове у износу од 15.200.000,00 динара и за
завршетак рестлова – фекалне канализације у
деловима града где се јављају појединачни случајеви
прикључивања 3.000.000,00 динара (ТАБЕЛА 2 ).
Приликом утрврђивања Плана изградње
објеката канализације за 2006.годину пошло се од
чињенице да се прво морају завршити започети
радови у претходним годинама( МЗ “ Доситеј
Обрадовић” и друге ), планирани радови у
претходним годинама ( МЗ“ Центар ” – План из 2004;
МЗ “Граднулица”, кишна канализација у МЗ “ Зелено
поље ”– План из 2005.године,
изградња фекалне
канализације у МЗ
“Мужља” –из Плана за
2005.годину и 2 црпне станице фекалне канализације
у Мужљи; МЗ “Доситеј Обрадовић “- улица
Шећеранска). Предвиђена је изградња кишне
канализације у најугрожнијим деловима града од
површинских вода.
Јединичне цене су утврђене на бази цена
изведених радова по месним заједницама у 2005.
години и зависно од пречника цеви, дубине и да ли је
траса канализације у асфалту, калдрми или зеленој
површини.
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III ЗАХТЕВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Надлежни органи месних заједница доставили
су Инвеститору списак приоритета грађења кишне
канализације (Табела 3) који представљају полазни
моменат код сагледавања техничких и економских
могућности. Међутим, за оне улице које за сада
немају техничких и економских могућности изградње
кишне канализације, активности Инвеститора биће
усмерене на њиховом стварању (пројектовање,
изградња колектора кишне канализације).
IV ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ ЗА ИЗГРАДЊУ
Планирани објекти за изградњу су резултат
распореда средстава самодоприноса, буџета СО
Зрењанин, амортизације канализације ЈКП “Водовод
и канализација” Зрењанин, приоритета градње који
су утврдиле месне заједнице и чињенице да се прво
морају заврсити започети радови у претходним
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годинама и планирани
радови у претходним
годинама.
Планира се да се до краја V месеца 2006.
године обезбеде средства за завршетак започетих
радова из претходних година у износу од
35.000.000,00 динара, започне изградња објеката
каналисања по Плану из 2005.године у износу од
52.000.000,00 динара
пројектовање, надзор и
инвеститорске трошкове, а у другој половини године
да се заврше објекти каналисања по Плану из
2005.године и изградња фекалне канализације у МЗ “
Мужља” слив Браће Фогароши и улица Шећеранска у
МЗ “Доситеј Обрадовић “.
Изградњи кишне канализације у износу од
38.800.000,00 динара ће се приступити на
најугроженијим деловима града од површинских вода
и на локацијама где је планирана изградња или
реконструкција коловоза а траса канализације се
поклапа са коловозом.

План објеката за изградњу канализације у 2006. години дат је у ТАБЕЛИ 4
ТАБЕЛА 1
План прилива средстава за 2006. годину
Извори финансирања

Износ у динарима

1 Средства самодоприноса

85,000,000.00

2 Средства Буџета
3 Дуг буџета из 2005.године
3 Амортизација ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

45,000,000.00
20,000,000.00
2,000,000.00
Укупно:

152,000,000.00

ТАБЕЛА 2
Распоред средстава по наменама за 2006. годину
1
2
3
4
5
6

Изградња објеката каналисања по Плану из 2005. године пренетих у 2006.годину
Завршетак започетих радова из претходних година пренетих у 2006.годину
Изградња кишне канализације
Изградња црпних станица по Плану за 2006. (2 у МЗ "Мужља")
Израда инвестиционо техничке документације, надзор и инвеститорски трошкови
"Рестлови "
Укупно:

ТАБЕЛА 3
СПИСАК ПРИОРИТЕТА ГРАДЊЕ КИШНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
1. МЗ "ЦЕНТАР"
Немањина
Пупинова
Др.Зорана Каменковића
2. МЗ "ГРАДНУЛИЦА"
Манастирска (од Цара Душана до Таковске )
Сарајевска (од Башаидске до Таковске улице)
Таковска ( од Првомајске до Његошеве)
Цара Лазара ( цела )

52,000,000.00
35,000,000.00
38,800,000.00
8,000,000.00
15,200,000.00
3,000,000.00
152,000,000.00

Његошева (од Цара Душана до Таковске )
Граднулица-Гувно ( Димитрија Димовића,
Владимира Цветкова)
Славка Мунћана
3. МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"
Јована Рајића
Никола Тесла
Орлова
Јована Цвијића
Солунска
4. МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Жељезничка
Елемирски друм
5. МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"
Слободана Пенезића
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Лазе Мијатова
Душана Васиљева
Стражиловска
6.МЗ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ"
Мошоринска
Здравка Челара
Жабаљска
7. МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"
Едуарда Ерија
13. Војвођанске бригаде
Олге Петров
8. МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Прва Пролетерска
Тоше Јовановића
Др.Лазе Костића
Коче Коларова
9. МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"
Радноти Миклоша
9 маја
Дрварска
Ади Ендре
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Мостарска
10. МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"
Творничка
Потиска
Тителска
Ново Берберско- Мајора Гавриловића
Фрање Клуза
11. МЗ "МУЖЉА"
Макарска
Винодолска
Велебитска
Ријечка
Пропуст испод пута код Задруге
Пропуст испод пута код "споменика"
Ревес Антала ( иза гробља до млина)
Браће Фогароши ( са уливом у "депресију")
12. МЗ "ШУМИЦА"
Топличина
Призренска
Синђелићева

ТАБЕЛА 4
ПЛАН ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2006. ГОДИНУ
Назив месне заједнице
1

фи 300
метара

фи 200
метара

МЗ "Центар"
по Плану за 2004. год.
ул. Светозара Марковића
ул. Гимназијска
ул. Пупинова
ул. Немањина

180
0
0
100
280

Укупно 1:
2

МЗ "Граднулица"
по Плану за 2005. год.
ул. Михајловачки друм
Укупно 2:

3

4

МЗ "Мужља"
по Плану за 2005. год.
ул. Сунчана
ул. Браће Фогароши
ул. Кошут Лајоша
ул. Моравски ред
ул. Бледска
ул. Савска
ул. Дравска
ул. Моравска
ул. Доњи ред
ул.Победе
ул.Киш Ерне
слив ЦС "Јожф Атиле"
Укупно 3:
МЗ "Доситеј Обрадовић "
ул.Шећеранска
Укупно 4:

фи 160
метара

860
860

81
200
100
0
381

640
640

300
1500
300
150
200
400
400
760
250
310
380
2000
6950

180
900
180
120
240
240
456
150
143
176
1200
3985

500
500

270
270
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Укупно: 1+2+3+4:
УКУПНО
ПРИМАРНА+СЕКУНДАРНА:

Планом изградње за 2006. годину предвиђено је
укупно 13.866 метара фекалне канализационе мреже,
изградња фекалних црпних станица и кишне
канализације.
Обрадили:
Кузманов Савица, дипл.инг.грађ.
Далија Бараћ -Кираљ,дипл.инг.грађ.
Директор,
Томић Братислав,дипл.инг.грађ.
Председник Одбора за каналисање,
Слободан Пештерац,дипл.инг.грађ.
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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/02, 19/04, 21/04 и 9/05), Скупштина општине
Зрењанин, дана 20.12.2005. доноси следеће
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20. децембар 2005.
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4636
13866

Грађани су се омбудсману обраћали и писменим
представкама;
- Представке су се углавном односиле на рад органа
управе;
- 2 представке су се односиле на рад Секретаријата за
унутрашње послове у Зрењанину и по једна на рад
Општинског суда у Зрењанину и Новом Саду.
У свим овим случајевима омбудсман је представке
одбацио, а подносиоце подучио да на други начин
решавају свој проблем;
- Одлука о покретању истраге донета је у 18
случајева. У 3 случаја предмети су окончани у
првостепеном поступку;
- Остварена је добра сарадња са невладиним
организацијама; и
- Дата је оцена о стању људских права и правној
сигурности у општини Зрењанин.
На основу датог Извештаја и изведених
констатација, Скупштина општине Зрењанин је
донела
ЗАКЉУЧАК

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Спортског савеза
општине Зрењанин, који је донет 12.12.2005.године
под бројем 680/05.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Број: 06-79-31/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. и члана 97. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/2002,19/2004, 21/2004 и 9/2005) и
члана 30. Одлуке о омбудсману (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 10/03), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 20.12.2005. године,
разматрала је Извештај о активностима, стању
људских права и правној сигурности који је поднео
омбудсман за територију општине Зрењанин и
констатовала:
- Извештај обухвата другу годину рада овог органа,
од 1.новембра 2004. године до 31.октобра 2005.
године;
- У периоду од 1. новембра 2004. године до 31.
октобра 2005. године, омбудсман је обавио разговоре
са 386 грађана и грађанки општине Зрењанин.

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о активностима, стању
људских права и правној сигурности Омбудсмана за
територију општине Зрењанин у 2005. години.
2. Овај Извештај објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин'' и у средствима јавног
информисања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ
Број: 06-79-35/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Зрењанин
Омбудсман општине Зрењанин
Зрењанин, новембра 2005. године
Други годишњи извештај
2004 - 2005
Увод
Ово је други годишњи извештај који
омбудсман подноси скупштини која га је установила
и изабрала. Има симболике у чињеници да је један
скупштински
сазив
започео
поступак
око
конституисања и избора омбудсмана, а први, а ево
сада и други извештај о раду, стању људских права и
правној сигурности у Општини разматра скупштина у
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новом сазиву. То и јесте једна од особености и одлика
положаја који омбудсман као независан и самосталан
орган скупштине има као институција, он не сме и не
треба да зависи од тренутног распореда политичких
странака и снага у скупштини.
Оснивање и учвршћивање положаја сваке нове
институције је увек везано са пуно учења, пуно
толеранције и пуно сарадње између државних органа
који врше власт, људи који у тим органима раде и
грађана. Циљ је да се свака власт, од оне локалне до
највише, свака у оквиру својих надлежности, врши у
интересу свих људи на чији живот она утиче. Да то не
буде однос оних који су «иза шалтера» и оних који
стоје испред њега и моле да им се неко право призна
или обезбеди. У том циљу је ова Скупштина
направила први корак обезбедивши институционалну
заштиту људских права у оквиру своје надлежности.
На омбудсману је да својим радом то и реализује, а на
вама је да то кроз извештај који следи и оцените.
Извештај који је пред вама обухвата другу
годину рада ове институције, од 01. новембра 2004.
до 31. октобра ове године. Сачињен је у три главна
дела. Први део садржи податке о активностима
омбудсмана, други део говори о стању људских
права, док трећи део даје оцену правне сигурности у
општини.
Први део – Активност омбудсмана
Број и структура представки
У периоду од 01. новембра прошле до 31.
оkтобра ове године, канцеларији омбудсмана се
усмено обратило и затражило савет или помоћ 386
грађана и грађанки наше општине. Разлози због којих
су се грађани обраћали су различити, али се ипак
могу сврстати у неколико главних група.
Правни савет од омбудсмана затражило је 92
грађана или грађанки.
Омбудсман, међутим, не може бити адвокат
странке нити сме предузимати радње у поступку у
име странке, како то раде адвокати.
Због проблема које имају у остваривању
права на пензијско и инвалидско осигурање, уплате
доприноса од стране приватних послодаваца или
фирми које су у стечају или су ликвидиране, због
проблема у повезивању стажа осигурања или
достављања података из Хрватске и Федерације БХ
канцеларији се обратило укупно 41 грађанин или
грађанка.
Ради добијања новчане помоћи канцеларији
се обратило 36 грађана или грађанки.
Због квалитета комуналних услуга (пре свега
грејања), високих рачуна за електричну енергију,
плин, комуналије и рада паркинг сервиса («паука»)
канцеларији се обратио 31 грађанин или грађанка.
Због разних неправилности у поступку
приватизације, остваривања права на бесплатне
акције или положаја у поступку стечаја канцеларији
се обратило 24 грађана и грађанки.
Због
стамбених
проблема,
нерешеног
стамбеног питања или проблема око откупа стана
канцеларији се обратило 23 грађана и грађанки.
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У нади да ће им омбудсман помоћи у
решавању проблема незапослености канцеларији се
обратило 19 грађана или грађанки. Углавном су то
били родитељи који су тражили помоћ око
запошљавања деце или старији радници, по правилу
жене које су остале без посла.
Због проблема око рушења бесправно
саграђених објеката или дотрајалих, старих и објеката
склоних паду канцеларији се обратило 18 грађана и
грађанки.
Због проблема око остваривања права из
радног односа помоћ је затражило 15 грађана или
грађанки.
Заштита животне средине, проблеми са буком
и држањем домаћих животиња у граду су били разлог
за обраћање 11 грађана и грађанки.
Одржавање
заједничког
простора
у
стамбеним зградама у којима су станови откупљени
био је разлог за обраћање 8 грађана и грађанки.
Породични проблеми, проблеми око плаћања
алиментације или виђања детета, породичних свађа и
претњи насиљем су били разлог за обраћање 8
грађана и грађанки.
Тражећи помоћ због решавања проблема са
водоводом и канализацијом, самодоприносом,
легализацијом бесправно подигнутих објеката,
бесправне изградње, асфалтирања улица и стаза
канцеларији се обратило 13 грађана.
Било је и притужби на рад других државних
органа: на рад СУП-а, Општинског суда, Пореске
полиције и Органа за прекршаје.
У неколико случајева након разговора које је
обавио,
омбудсман
је
дискретно
затражио
ангажовање стручних служби Центра за социјални
рад.
У току пролећа и лета за помоћ се обратило и
неколико породица Рома због проблема које су имали
са уписом деце чији су родитељи депортовани из
Немачке. Уз помоћ и разумевање директора и
секретарице школе »9. мај» проблеми око уписа деце
су решени.
По правилу, након ових разговора или по својој
вољи грађани и грађанке су се обраћали и писменим
представкама. Представке су се углавном односиле на
рад органа управе, две представке су се односиле на
рад Секретаријата
за унутрашње послове у
Зрењанину и по једна на рад Општинског суда у
Зрењанину и Новом Саду.
Поступајући по овим представкама омбудсман
је утврдио да се једна представка односи на рад суда,
две на рад републичког органа управе, да је у два
случаја од догађаја и радње органа управе на који се
представка односи прошло више од годину дана, а у
четири случаја је утврђено да није искоришћено
редовно средство за отклањање повреде. Три
представке су у ствари биле захтеви за решавање
стамбеног питања. Пет представки су биле жалбе на
рад Фонда за ПИО у Новом Саду. Једна представка се
односила на рад страних фондација а једна на
недостављање података из пензионог фонда
Федерације БХ. У свим овим случајевима представке
су одбачене, а подносиоци подучени да на други
начин решавају свој проблем (у судском поступку)
или да уложе жалбу.
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По 18 представки грађана и грађанки наше
општине донета је одлука о покретању истраге и
затражено од надлежног органа да се о представци
изјасни.
Највише је представки (14) које се односе на
рад Одељења за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине. У три
случаја представке су се односиле на прекорачење
рока за одговор по захтеву странке и ти су премети
окончани у првостепеном поступку одмах након што
је омбудсман затражио од органа да се изјасни о
наводима странке.
Поступак по две представке које су се односиле
на рад кафића и буку у ноћним сатима је у току.
Договорено је да инспекцијски органи стално
контролишу рад кафића и ниво буке у њима, подносе
прекршајне пријаве и користе овлашћења која
тренутно имају. Инспекцијски органи су поступили
по договору.
Поступак за рушење две бесправно подигнуте
зграде мирује због тога што су власници тих објеката
благовремено поднели захтеве за легализацију.
Поступак рушења бесправно изграђених
објеката по извршном решењу извршен је након
интервенције омбудсмана у једном случају.
Поступак по жалби групе грађана из улице
Цара Душана, насеља Арадачки атар, грађанке из
насеља Берберско и грађанина из насеља Дуваника је
у току.
Посебан проблем је уочен након рада по
преставкама грађана који су од одељења за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове тражили да
се сруше стари и дотрајали објекти у друштвеној
(државној)
својини.
На
захтев
омбудсмана
инспекцијски органи су утврдили основаност ових
захтева, али и недостатак средстава за рушење. У
сарадњи са инспекцијским органима сачињен је
списак од 25 оваквих објеката те ће омбудсман
упутити препоруку да се средства за ове намене што
пре обезбеде.
Поступак по преставци једне наше суграђанке
због насиља у породици је у току.
Анализирајући разлоге за усмено и писмено
обраћање канцеларији омбудсмана уочено је да се
велики број грађана и грађанки обраћа због правне
помоћи (слично је било и прошле године, када је ово
такође био основни разлог за обраћање омбудсману).
Због тога је омбудсман дао препоруку председнику
Општине да се у сарадњи са Омбудсманом
Каталоније и Адвокатском комором Војводине у
Зрењанину организује служба бесплатне правне
помоћи. Тако би се грађанима омогућио приступ
правди путем оснивања Службе за правно саветовање
и приступ суду организовањем Службе за адвокатско
заступање (овакав модел организовања бесплатне
правне помоћи већ функционише у Нишу, Шапцу и
Панчеву). Потписивање Споразума о реализацији
овог пројекта се очекује у наредном периоду.
Разлози због који се грађани и грађанке
обраћају канцеларији омбудсмана дају и одређене
смернице за рад у идућој години. Проблеми који се
јављају у поступку приватизације, стечаја и
ликвидације, број људи чије је основно право на рад и
социјалну сигурност угрожено указује на потребу да
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се досадашњи повремени контакти са организацијама
синдиката које делују у нашој општини и са њиховим
правним службама другачије организују, продубе и
интензивирају.
Иако се канцеларији обратио и одређени
(сразмерно мањи број) грађана и грађанки из сеоских
насеља, потребно је у договору са начелником
општинске управе и шефовима месних канцеларија
организовати рад канцеларије у селима наше
општине (такву праксу је већ увела кацеларија
омбудсмана у Бачкој Тополи). Стекли су се услови, а
и досадашње искуство на то упућује, да се не седи и
чекају притужбе, већ да се рад канцеларије одвија и
на овакав начин.
До сада није било много притужби на рад
јавних предузећа и установа која врше управна и
јавна овлашћења а чији је оснивач општина, међутим
њихов рад и однос према грађанима такође треба да
буде предмет сталног надзора од стране омбудсмана.
Велики број обраћања грађана и грађанки за
доделу новчане помоћи указује на потребу да се у
наредном периоду размотри могућност оснивања
посебних фондова за ове намене, те ће истраживање
могућности за то бити један од задатака омбудсмана.
Сарадња омбудсмана и начелника општинске
управе и свих одељења и служби је коректна. Таква
добра сарадња остварена је и са СУП-ом,
Општинским судом и ОЈТ. На захтев омбудсмана
пружани су благовремено сви потребни подаци и сви
договори су испоштовани. И у идућој години односи
између омбудсмана и органа управе ће се заснивати
на сарадњи и посредовању у мирном решавњу
спорова.
Сарадња са невладиним организацијама
Оцена дата у првом извештају да је сарадња са
невладиним организацијама добра и да се ради о
послу који се у таквим односима најуспешније може
окончати или обављати, стоји и данас.
Учешће у организацији и припремама саветовања
о остваривању и поштовању људских права
Омбудсман је у току ове године учествовао на
бројним саветовањима и семинарима. Најзначајнији
су били семинари о решавању конфликтних ситуација
(организатор Нансен Дијалог Центар), о решавању
проблема насиља у породици и заштити деце
(организатор Центар за права детета), о људским
правима за запослене у канцеларији Омбудсмана АП
Војводина и локалних омбудсмана (организатор
Београдски центар за људска права), о реформи
локалне самоуправе (организатор Палго центар и
СЛГРП), за грађанске браниоце у Јужној Србији
(организатор Народни Парламент из Лесковца), о
прекршајима јавног реда и мира са елементима
насиља у породици (организатор Удружење судија за
прекршаје РС).
Омбудсман је учествовао и на бројним
округлим столовима: у Кикинди (о положају и улози
локалног омбудсмана), о улози омбудсмана у
мултиетничким друштвима и у овиру пројекта
Локалне политике у међуетничким заједницама.
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Сарадња и размена искуства са другим
омбудсманима у земљи и иностранству
Почетком године Покрајински омбудсман и
локални омбудсмани из Бачке Тополе, Сомбора и
Зрењанина потписали су протокол о сарадњи и тако
уредили међусобне односе и избегавање случајева
истовременог поступања по истим предметима.
Сарадња је успостављена и са локалним
омбудсманима у Шапцу, Раковици и Крагујевцу.
Добра сарадња остварена је и са Народном
канцеларијом Председника Републике.
Конкретна и успешна сарадња остварена је и са
омбудсманима из Македоније, Црне Горе, Хрватске и
Словеније, а о сарадњи са кацеларијом Омбудсмана
Каталоније око реализације пројекта бесплатне
правне помоћи већ је било речи.
И недавно усвојени Закон о Заштитнику
грађана такође
предвиђа сарадњу локалних и
регионалних омбудсмана, Народне канцеларије и
Заштитника грађана.
Средства за рад
Средства за рад обезбеђена су у складу са
Одлуком о омбудсману.
Други део – Стање људских права
Стање у области права националних мањина
Извори права
Основни акти којима је уређен положај
националних мањина су Уставна повеља државне
заједнице Србија и Црна гора (Службени лист СЦГ
број 1/2003, у даљем тексту: Уставна повеља),
Повеља о људским и мањинским правима и
грађанским слободама (Службени лист СЦГ број
6/2003, у даљем тексту: Повеља), Устав Републике
Србије (Сл. гласник РС број 1/1990), Статут
Аутономне покрајине Војводина (Сл. лист АПВ број
17/91, у даљем тексту: Статут АПВ) и Закон о
заштити права и слобода националних мањина (Сл.
лист СРЈ број 11/2002, у даљем тексту: Закон о
мањинама). Ту су и други закони, затим одлуке
покрајинских органа и статут и одлуке Скупштине
општине Зрењанин.
Као извор права значајни су и међународни
уговори и општеприхваћена правила међународног
права који имају примат над домаћим правом и
непосредно се примењују. У области права
припадника националних мањина најзначајније место
заузима Оквирна конвенција за заштиту националних
мањина (Сл.лист СРЈ – Међународни уговори, број
6/98, у даљем тексту: Оквирна конвенција).
Припадници мањина имају индивидуална и
колективна права. Колективна права значе да
припадници националних мањина, непосредно или
преко својих изабраних представника учествују у
процесу одлучивања или одлучују о појединим
питањима која су везана за њихову културу,
образовање, информисање и употребу језика и писма,
у складу са законом.
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Према одредби из члана 3 Оквирне конвенције
сваки припадник националне мањине има право да
слободно бира да буде третиран као такав или не и
неће доћи у неповољан положај због таквог
опредељења. Члан 5. Закона о мањинама садржи исто
решење, а и Закон о заштити података о личности.
Забрана
дискриминације
припадника
националних мањина дата је, између осталог, и у
одредби из члана 49 Повеље којом се припадницима
националних мањина јемчи равноправност пред
законом и једнака законска заштита. Неће се,
међутим, сматрати дискриминацијом они прописи,
мере и акције, који су усмерени на обезбеђивање
права припадника националних мањина када се
налазе у неравноправном положају, да би им се
омогућило пуно уживање права под једнаким
условима (позитивна дискриминација).
Закон о мањинама у одредби из члана 12.
прописује да је изражавање, чување, неговање,
развијање, преношење и јавно испољавње националне
и етничке, културне, верске и језичке посебности
неотуђиво индивидуално и колективно право
припадника националних мањина. Они имају право
да оснивају посебне културне, уметничке и научне
установе, друштва и удружења у свим областима
културног и уметничког живота.
Повеља у одредби из члана 51. прописује да је
забрањено и кажњиво изазивање и подстицање
националне,
расне,
верске
или
друге
неравноправности, као и изазивање и распиривање
националне, расне, верске и друге мржње и
нетрпељивости. Ове забране ближе разрађују
Основни кривични закон (члан 134. и члан 154.) .
Закон о заштити мањина даје припадницима
националних мањина право избора и употребе
националних симбола и знамења, с тим да они не
могу бити идентични симболима и знамењима друге
државе. Националне симболе, знамења и празнике
националних мањина предлажу национални савети, а
потврђује их Савет Србије за националне мањине.
О праву припадника националних мањина на
слободну употребу свог језика и писма говоре, и ово
право уређују, многи прописи: Уставна повеља,
Повеља, Закон о мањинама, Закон о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС број 9/2002), Закон о
службеној употреби језика и писма (Сл. гласник РС
број 45/91), Одлука о ближем утврђивању појединих
питања службене употребе језика и писама
националних мањина на територији АПВ (Сл. лист
АПВ број 8/2003) и Статут општине Зрењанин. Ови
прописи уређују и право да у срединама са значајном
мањинском популацијом, традиционални локални
називи, имена улица и насеља, као и топографске
ознаке буду исписани и на језицима мањина.
Припадници националних мањина имају право
на школовање на свом језику у државним установама
и на оснивање приватних образовних установа на
свим нивоима.
Право на делотворно учешће у културном,
друштвеном и економском животу и јавним односима
је значајно право припадника националних мањина и
бројни су извори овог права: од Оквирне конвенције,
преко Повеље до Закона о избору народних
посланика (Сл. гласник РС број 35/2000) и Одлуке о
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савету за међунационалне односе (Сл. лист општине
Зрењанин број 3/2005). Одредбом из члана 19. Закона
о мањинама дата је могућност припадницима
националних мањина да бирају националне савете
ради остваривања права на самоуправу у области
употребе језика и писма, образовања, информисања и
културе. Према одредби из члана 63. Закона о
локалној самоуправи у национално мешовитим
општинама се оснива савет за међунационалне односе
који чине представници свих националних и
етничких заједница. Представнике у овом савету могу
имати заједнице са више од 1% учешћа у укупном
становништву општине.
Одредба из члана 52. Повеље даје право
припадницима националних мањина на потпуно и
непристрасно информисање на свом језику,
укључујући и право на изражавање, примање, слање и
размену информација и идеја и да оснивају сопствена
средства јавног информисања. Према одредби из
члана 5. Закона о јавном информисању (Сл. Гласник
РС број 42/2003) република, аутономна покрајина,
односно локална самоуправа обезбеђују део
средстава или других услова за рад јавних гласила на
језицима националних мањина и етничких заједница
ради остваривања права припадника националних
мањина на потпуно и непристрасно информисање на
свом језику и неговање сопствене културе и
идентитета.
И на крају овог одељка о изворима права
којима су уређени односи у овој области: према
одредби из члана 9 Уставне повеље, државе чланице
уређују, обезбеђују и штите људска и мањинска права
и грађанске слободе на својој територији, а
достигнути ниво ових права и слобода се не може
смањивати.
Остваривање права
Национална структура становништва општине
Зрењанин дата је у првом годишњем извештају: од
укупно 132 хиљаде становника колико има наша
општина, Срби представљају већину (74,82%). Нешто
мање од 11% становништва чине Мађари, а етничких
Југословена, Румуна, Рома и Словака има по
приближно 2%од укупног становништва општине.
Припадници националних заједница делом
живе у граду, а делом у етнички хомогеним селима
или хомогеним деловима мешовитих села.
Изражавање, чување, неговање и развијање
културне посебности
За Зрењанин се основано може рећи да
представља и културно средиште Средњебанатског
округа. Поред установа као што су професионално
позориште, Народни музеј и Савремена галерија,
националне заједнице у граду и у насељеним местима
имају своја културна удружења и организације.
Најбројнија мањинска национална заједница,
Мађарска, и на овом плану има значајну улогу.
Аматерско позориште «Мадач» припрема и изводи
позоришне представе на мађарском језику. У овој
години планиране су три премијере и извођење
тридесет репризних представа, петнаест на
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територији наше општине и исто толико на
гостовањима по Војводини. Значајна је и сарадња
овог аматерског позоришта са новосадским
«Форумом» у представљању најновијих издања овог
издавача. Позориште организује и књижевне вечери,
а на репертоару су дела мађарских писаца, али и
Нушић и Стерија. Поред драмске сцене, постоје и
омладинска и оперетска сцена. Деловање овог
позоришта је важно за очување идентитета етничких
Мађара у нашој општини.
Народно позориште «Тоша Јовановић» сарађује
са новосадским и суботичким позориштем, који
обезбеђују симултани превод на српски, кад су
представе на другим језицима, и кад ово позориште
гостује у Новом Саду или Суботици. Овде свакако
ваља поменути и сарадњу са позориштем из
Темишвара око размене представа.
У овом
позоришту четвртина репертоара на изузетно цењеној
луткарској сцени била је, током последњих година, на
мађарском језику.
Значајно место у неговању и развијању
културне посебности припадника националних
мањина има и Градска библиотека која је по свом
фонду веома богата и садржи књиге на језицима
бројних националних и етничких заједница у
општини. Библиотека настоји да из средстава којима
располаже обезбеди часописе и набавку нових књига
на језицима националних заједница.
У оквиру Културног центра делује драмски
студио који ради на српском и мађарском језику.
Центар је једно време успешно сарађивао и са
културно-уметничким друштвима Рома у Зрењанину.
Мање бројне националне и етничке заједнице
су у погледу неговања националне културе у лошијем
положају. Ипак, потребе бар донекле задовољавају
аматерска културно-уметничка друштва. Ова друштва
(има их 28 регистрованих), и поред проблема које
имају у финансирању, сигурно доприносе очувању и
неговању изворних и правих културних традиција
људи који живе на овом подручју.
Слободна употреба свог језика и писма
У општини Зрењанин у службеној употреби су
српски, мађарски, румунски и словачки језик.
У овом извештају ваља указати и на поступак
који је спровела Скупштина општине Зрењанин
поступајући по одлуци Уставног суда. Уставни суд је
одлучивао о томе да ли је одредба Статута општине
којом је утврђено да је у општини у службеној
употреби поред ћириличног, и латинично писмо,
односно којом је утврђен општи режим употребе
латиничног писма којим је оно изједначено са
ћириличним писмом, несагласна са Уставом и
законом. У спроведеном поступку Уставни суд је
утврдио да се оспореним одредбама Статута не
уређује право националних мањина на службену
употребу њиховог језика и писма, јер је то право
изричито уређено у ставу 3. исте одредбе Статута.
Ставом 2. члана 9. утврђен је такав општи режим
употребе латиничног писма којим је оно изједначено
са ћириличним писмом. Тиме је нарушено решење из
члана 8. Устава Републике Србије по коме се начин
службене употребе латиничног писма уређује
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законом. Из наведених разлога Уставни суд је
сматрао да је оспорена одредба из члана 9. став 2
Статута несагласна са Уставом и законом.
Поштујући ову одлуку Уставног суда
скупштина је донела одлуку о измени Статута и
службену употребу латиничног писма ограничила је
на употребу овог писма за припаднике националних
заједница.
Школовање на свом језику
Основно образовање на језицима националних
мањина стиче се на мађарском језику у 42 одељења,
на румунском у 9 одељења и словачком у 10 одељења
у шест основних школа у Зрењанину, Јанков Мосту,
Ечки, Арадцу и Белом Блату.
У зрењанинским средњим школама настава је
организована и на мађарском језику, и то: у
Зрењанинској гимназији у четири одељења за 84
ученика, у Медицинској школи у четири одељења за
112 ученика, у Електротехничкој и грађевинској
школи у шест одељења за 121 ученика и у
Пољопривредној школи у једном одељењу за 17
ученика.
Број ученика по насељеним местима је
неуједначен, те се зато у организацији наставе на
језицима националних мањина јавила потреба да се
оваква настава изводи у мање школа, што је
поставило проблем превоза деце из насељених места
до Зрењанина и у самом граду. Овај проблем је
решаван
уз
ангажовање
средстава
локалне
самоуправе. Значајно је и ангажовање Покрајинског
секретаријата за образовање и културу, нарочито у
организовању припреме деце за упис у средње школе.
Делотворно учешће у друштвеном и економском
животу и јавним односима
Како је већ речено, право на делотворно
учешће у културном, друштвеном и економском
животу и јавним односима је значајно право
припадника националних мањина. Припадници
националних и етничких мањина су свакако активни
и делотворни учесници друштвеног, економског и
јавног живота у нашој општини. Присутни су и у
самој скупштини и у органима извршне и судске
власти: један заменик председнице Скупштине
општине по националности је Војвођанин, од осам
чланова општинског већа један је Словак, двојица су
Мађари, а једна чланица је Мађарица. Од шест
начелника одељења општинске управе један је Румун.
У Општинском суду у Зрењанину од 30 судија петоро
су припадници националних мањина, а у Окружном
суду, од 10 судија један је припадник националне
мањине. У Општинском и Окружном тужилаштву,
само је једна заменица припадница националне
мањине. И у јавним предузећима, на директорским
местима, у управним и надзорним одборима ових
предузећа заступљени су и припадници националних
мањина. Припадника националних мањина има и
међу одборницима ове скупштине и народним
посланицима.
Овде свакако треба поменути као допринос
остваривању права на делотворно учешће и
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чињеницу да је у нашој општини конституисан Савет
за међунационалне односе. Чланови Савета су
представници најбројнијих националних заједница:
по један представник Срба, Мађара, Румуна, Словака
и Рома. Чланове Савета из реда припадника
националних мањина делегирали су одговарајући
национални савети тих мањинских заједница. Остао
је недефинисан статус заједнице Југословена којих,
по резултатима последњег пописа становништва, у
нашој општини има 1,94%, те и они испуњавају услов
за учешће у раду савета. Припадници ове мањине
нису образовали органе своје националне заједнице,
те је затражено мишљење од Савезног министарства
за људска и мањинска права о начину избора
припадника ове мањине у Савет. Председника савета
и његовог заменика бирају чланови, с тим да у
мандатном периоду од пет година буду сви једнако
временски заступљени као председници, односно
заменици председника Савета. Савет је, према
одлуци, самосталан у раду и на седницама разматра
питања остваривања заштите и унапређивања
националне равноправности у складу са законом и
статутом општине.
Информисање на свом језику
У складу са обавезом прописаном законом у
првој половини ове године Скупштина општине је
донела одлуке о оснивању два јавна предузећа у
области информисања: Радио Зрењанин (ЈП Радио
Зрењанин)
и међуопштински лист «Зрењанин»
(НИРДЈП «Зрењанин»). Ту су и приватне
телевизијске станице (КТВ, «Луна» и «Сантос»),
радио станице повезане са невладиним сектором
(«Којот» и «Федра» које емитују програм и на
језицима мањинских заједница) и низ локалних радио
станица (Радио «Цепелин» и друге).
Лист «Зрењанин» је свакако најутицајнини
медиј на овом простору са тиражом од више од
10.000 примерака (према истраживањима сваки
примерак чита више од две особе). Од 2001. године
лист сваке недеље припрема и објављује страницу на
мађарском језику и једном месечно на словачком и
румунском језику. Што се садржине чланака на овим
страницама тиче, углавном је реч о култури и
догађајима који се не покривају у матичном листу.
Странице на језицима националних мањина имају
посебне редакције. Ово укључивање страница на
језицима националних мањина у локални лист
сигурно нема комерцијалне ефекте (тираж се није
повећао, а трошкови свакако јесу).
Треба поменути овде и «Мужљанске новине»
које излазе једном месечно, које се финансирају из
месног самодоприноса и које имају подлистак на
српском језику.
Радио «Зрењанин» програм реализује на
српском, мађарском, румунском и словачком језику.
Кад су у питању остале новине и часописи на
језицима националних мањина, Градска библиотека
редовно у читаоници има «Мађар Со» и по један
примерак
часописа
«Хид»,
«Летинк»,
«Уј
симпозион», «Либертатеа», «Лумина», «Тисатај» и
«Нађвилаг».
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И на крају овог одељка податак да је
евидентирано 13 догађаја који су процени СУП
Зрењанин могли угрозити међуетничке односе.
Стање у области права детета
Извори права
Уставна повеља државне заједнице Србија и
Црна Гора не помиње изричито права деце. Ни
Повеља о људским и мањинским правима и
грађанским слободама то изричито не чини, али се
одредбе којима се уређују односи у области права на
образовање, забрану дискриминације, неповредивост
психичког и физичког интегритета, право на
поштовање приватног и породичног живота, слобода
мисли, савести и вероисповести, посебна заштите
мајке и детета непосредно или посредно односе на
децу.
Устав Републике Србије такође посредно, у
оквиру права на заштиту мајке и детета и лица која
нису у могућности да се самостално издржавају,
садржи одредбе о положају детета.
Породични закон (Службени гласник РС број
18/2005) у одредби из члана 6. прописује да је свако
дужан да се руководи најбољим интересом детета у
свим активностима која се тичу детета. Држава, са
своје стране, има обавезу да предузима све потребне
мере за заштиту детета од занемаривања, од
физичког, сексуалног и емоционалног злостављања и
од сваке врсте експлоатације. Држава има и обавезу
да поштује, штити и унапређује права детета и дужна
је да детету без родитељског старања обезбеди
заштиту у породичној средини, увек када је то
могуће. У том правцу је и одредба из члана 60.
Закона: дете има право да живи са својим
родитељима и право да се родитељи о њему старају
пре свих других (ово право може бити ограничено
само судском одлуком када је то у најбољем интересу
детета). Дете има право на обезбеђење најбољих
могућих животних и здравствених услова за свој
правилан и потпун развој, право на образовање у
складу са својим способностима, жељама и
склоностима. Одредба из члана 65. Закона детету које
је способно да формира своје мишљење даје право
слободног изражавања тог мишљења и право да
благовремено добије сва обавештења која су му
потребна за формирање свог мишљења. Мишљењу
детета се мора посветити дужна пажња у свим
питањима која га се тичу и у свим поступцима у
којима се одлучује о његовим правима. Дете може
имати своју имовину, коју може стећи путем наслеђа,
поклона или другог начина бестеретног стицања.
Пословну способност дете стиче са 15. година.
Породични закон посвећује посебну пажњу
проблему насиља у породици. У основним одредбама
(члан 10.) Закон забрањује насиље у породици и
утврђује да свако има, у складу са законом, право на
заштиту од насиља. У деветом делу Закон детаљније
уређује ову област: насиље у породици јесте
понашање којим један члан породице угрожава
телесни интегритет, душевно здравље или спокојство
другог члана породице. Према одредби из члана 198.
против члана породице који врши насиље суд може
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одредити једну или више мера заштите од насиља у
породици, којом се привремено забрањује или
ограничава одржавање личних односа са другим
чланом породице (о овим мерама и поступку пред
судом и о хитности овог поступка ће још бити речи
на одговарајућем месту).
Основни кривични закон (Службени лист СФРЈ
број 44/76) превиђа посебна правила у вези са
поступком с малолетним учиниоцима кривичних
дела. Према детету које у време извршења кривичног
дела није навршило 14 година не могу се
примењивати кривичне санкције, а детету које је у
време извршења кривичног дела било старије од од
14, а млађе од 16 година (млађи малолетник), могу се
изрећи само васпитне мере. Детету које је у време
извршења кривичног дела навршило 16, а није
навршило 18 година (старији малолетник), могу се
изрећи васпитне мере, а изузетно му се може изрећи и
казна затвора (у случају извршења тешких кривичних
дела). Сврха васпитних мера и малолетничког затвора
је да се деци, починиоцима кривичних дела пружи
заштита и помоћ и обезбеди њихов правилан развој и
васпитање. У кривичном поступку према деци се
примењују одредбе посебног поглавља Закона о
кривичном поступку, а остале одредбе тог закона –
ако нису у супротности са одредбама овог поглавља.
Органи који учествују у поступку, при предузимању
радњи којима присуствује дете, а нарочито при
његовом испитивању, дужни су да воде рачуна о
душевној развијености, осетљивости и личним
својствима детета, како вођење поступка не би
утицало на његов душевни развој. Дете мора имати
браниоца од почетка поступка, ако се поступак води
за кривично дела за које је прописана казна затвора
преко три године, а у другим случајевима када судија
процени да му је потребан бранилац. О сваком
покретању поступка према детету јавни тужилац је
дужан да обавести орган старатељства. О покретању
поступка и његовом току информације за јавност се
могу давати само уз дозволу суда, а и када је та
дозвола дата, не смеју се навести име детета или
други подаци који би га идентификовали. Јавност је
увек искључена са суђења детету, а пресуда се, по
правилу, не изриче јавно (суд може донети супротну
одлуку), али се у сваком случају мора заштитити
идентитет детета.
Поступак према детету води судија за
малолетнике, односно веће за малолетнике. Судије
поротници који учествују у суђењу у предметима
који се тичу деце бирају се из реда професора,
учитеља, васпитача и других лица која имају
искуство у васпитању деце.
Закон о раду (Службени гласник РС број
24/2005) уређује питања запошљавања деце дајући
ово право лицима која имају најмање 15 година
живота и испуњавају друге услове за рад на
одређеним
пословима
утврђене
законом
и
правилником. Радни однос са лицем млађим од 18
година живота може да се заснује уз писмену
сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, ако
такав рад не угрожава здравље детета, морал и
образовање, односно ако такав рад није забрањен
законом. Лице млађе од 18 година живота може да
заснује радни однос само ако прибави налаз
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надлежног здравственог органа којим се утврђује да
је способно за обављање послова за које се заснива
радни однос и ако такви послови нису штетни за
његово здравље. Закон о раду прописује посебну
заштиту омладине (запослених који су млађи од 18
година) утврђујући послове на којима та лица не могу
да раде и дужину пуног радног времена и
забрањујући прековремени рад и прерасподелу
радног времена и, по правилу, рад ноћу.
У законима који се примењују у Србији и
Црној Гори нема посебне дефиниције детета. Ни нови
Породични закон, како смо видели, не даје ту
дефиницију. По Повељи и нашем Породичном
закону, деца рођена ван брака имају једнака права као
деца рођена у браку, а дете рођено на територији
Србије и Црне Горе има право на држављанство, ако
нема друго држављанство.
На положај детета у овој години свакако су
утицала нова законска решења. Доношењем Закона о
породици и Кривичног закона створени су услови за
модернији приступ уређивању односа у овој области,
мада се стварни ефекти нових закона могу тек
очекивати. Овде ваља указати на још један документ
чија се пуна примена такође тек очекује. Реч је о
стратешком документу о општој политици земље
према деци до 2015. године: Националном плану
акције за децу у Србији. Овај документ се у
потпуности заснива на поштовању принципа
најбољег интереса детета, недискриминације, права
на живот, опстанак, развој и партиципацију деце.
Истовремено, он даје механизам који ће омогућити
праћење стања дечијих права и добробити деце током
економске, социјалне и политичке транзиције у
Србији. Планом су дефинисани и приоритети у овој
области: смањење сиромаштва деце, квалитетно
образовање и боље здравље за сву децу, заштита деце
од злостављања, занемаривања, искоришћавања и
насиља, заштита права деце ометене у развоју и деце
без родитељског старања.
Положај детета
По подацима из последњег пописа (2002.
године) становништво наше општине је, нажалост,
старачко: тек 15,12% становништва је млађе од 15
година. Од укупно 8.542 становника млађих од 18
година, нешто је више дечака: 4.367, наспрам 4.175
девојчица.
Предшколско образовање и васпитање
Овај вид друштвене бриге о деци се спроводи у
Предшколској установи, при основним школама у
насељеним местима и у школи за специјално
образовање и васпитање «9. мај» у Зрењанину.
Предшколска установа из Зрењанина има 18
вртића у којима борави 2.440 дечака и девојчица. Уз
поштовање броја и узраста деце образовано је 113
васпитних група ( 24 јаслене групе у којима су деца
узраста од 1 до 3 године, 67 обданишних група у
којима су деца узраста од 3 до 6,5 година и 22
васпитне групе припремног предшколског програма
за децу узраста од 5,5 до 6,5 година). Бригу о
здрављу, исхрани, сигурности, васпитању и
образовању деце води 55 медицинских сестара, 123
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васпитача, по један дијететичар, социјални радник,
психолог и професор физичког васпитања, три
педагога и 17 сарадника у васпитно-образовном раду,
као помоћ васпитачима на реализацији програма.
Ово образовање у насељеним местима је
организовано при основним школама. Предшколско
образовање и васпитање је организовано и на
језицима националних мањина, а организују се и
самофинансирајући програми (учење енглеског
језика, спортско забавиште, плесна или компјутерска
школа) и рад са децом по посебним програмима
(психолошке радионице, буквар дечијих права, еко
програми, ненасилна комуникација, подстицање и
неговање самопоштовања).
Важно је рећи да родитељи плаћају само део
економске цене за боравак деце у овој установи
(учешће родитеља је од 15 до 40% од економске цене,
а деца на дужем болничком лечењу, деца без
родитељског старања, деца која су у припремном
школском програму, «треће дете», деца привремено
расељених лица са Косова и Метохије и деца ратних
војних инвалида, не плаћају свој боравак, васпитање
и образовање у овој установи).
Основно образовање
Овај обавезни вид образовања се стиче у 26
основних школа које у овој школској години похађа
11.116 ученика и ученица. У први разред је ове
године уписано 1.394 ученица и ученика.
Деца ометена у развоју образовање стичу у
школи за специјално основно и средње образовање
«9. мај». Ову школу похађа 165 ученика у 28
одељења. Поред тога, још двадесеторо дечака и
девојчица са територије наше општине која су
ометена у развоју похађа специјалне школе у Новом
Саду и Београду (таквих школа нема у Зрењанину).
Трошкове њиховог школовања плаћа локална
самоуправа.
Основно музичко образовање деца могу стећи у
Музичкој школи «Јосиф Маринковић».
У основним школама запослено је на
пословима образовања и васпитања и пратећим и
помоћним пословима укупно 1.467 људи, а средства
за материјалне трошкове школа обезбеђује локална
самоуправа.
Само неколико речи о бесплатној ужини и
превозу ученика до школе. Ужину не плаћају деца
палих бораца, деца ратних и војних инвалида и деца
чији
су родитељи
корисници
материјалног
обезбеђења породице преко Центра за социјални рад.
По овим основама ужину бесплатно добија око 120
дечака и девојчица. Право на бесплатан превоз до
школе имају сва деца чија је кућа или стан удаљена
од школе четири и више километара.
Средње образовање
Средње образовање се у нашој општини може
стећи кроз четворогодишње или трогодишње
школовање у осам средњих школа. Ове године је у
први разред ових школа уписано 1.851 ученика и
ученица у 65 одељења. (план уписа је сачинило
Министарство просвете и спорта РС). У школи за
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децу са посебним потребама «9. мај» у 13 одељења за
средње образовање уписано је 87 ученика и ученица.
Средства за материјалне трошкове средњих
школа обезбеђује локална самоуправа. Регресиран је
превоз за око 1.700 ученика и ученица средњих
школа: ученик плаћа 1.500 динара месечно, а разлику
до пуне економске цене плаћа локална самоуправа.
Систем друштвене бриге о деци
Систем друштвене бриге о деци представља
скуп мера подршке, помоћи и организованих
делатности и институција које обезбеђује држава
породици са децом. Ове мере подршке и помоћи се
остварују кроз материјална давања која имају за циљ
да пруже социјалну сигурност, подстакну рађање,
помогну задовољавању развојних потреба деце,
побољшању квалитета живота деце и породице,
помоћ породицама са децом ометеном у развоју, деци
без родитељског старања и деци на дужем болничком
лечењу.
Право на накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета користи
просечно 515 запослених породиља.
Родитељски додатак прима мајка за своје
друго, треће и четврто дете и ово право је остварило
620 мајки (нажалост, још увек нема података о
остваривању овог права по Одлуци Извршног већа
АПВ од 01.октобра ове године којим је право на
родитељски додатак признато за прво дете).
Дечији додатак остварује један родитељ и ово
право припада детету до његове 19. године, ако се
редовно школује. Број корисника овог права је
променљив, али се креће на нивоу од око 6.000
корисника месечно, са тенденцијом пораста.
Здравствена и социјална заштита деце
Обим, садржај и начин остваривања права на
здравствену заштиту деце утврђен је Законом о
здравственој заштити и Законом о здравственом
осигурању. Сва деца имају једнак приступ неопходној
медицинској помоћи и здравственој заштити.
Здравствена заштита деце обезбеђена је у
оквиру Дома здравља «Бошко Вребалов».
У циљу решавања социјалних потреба
социјалне заштите деце у Центру за социјални рад
организована је екипа за заштиту деце и омладине и
чијем саставу делују тимови за заштиту деце из
породица са поремећеним породичним односима, за
заштиту деце без родитељског старања и за заштиту
деце и омладине са поремећајима у понашању.
У току израде овог Извештаја завршен је и
јавности представљен још један документ – Нацрт
стратегије одрживог развоја општине Зрењанин који
утврђује постојеће стање у овој области и даје могуће
правце развоја у области заштите деце.
Потребно је у овом извештају указати и на
тамнију страну положаја деце.
По подацима Општинског јавног тужиоца то
тужилаштво је ове године запримило 259 кривичних
пријава против 406 малолетних лица због 676
кривичних дела. Због кривичног дела недавање
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издржавања тужилаштво је запримило 37 кривичних
пријава против исто толико лица, због кривичног
дела обљуба или противприродни блуд са лицем које
није навршило 14 година запримљена је једна
кривична пријава против два лица, за кривично дело
блудне радње 2 кривичне пријаве против два лица и
због кривичног дела ванбрачна заједница са
малолетним лицем запримљене су две кривичне
пријаве против два лица.
Слични су и подаци добијени од Општинског
суда: због кривичног дела запуштање и злостављање
малолетног лица поступак је вођен у 11 предмета, а
због кривичног дела недавање издржавања у 24
предмета.
И само један податак из евиденције Центра за
социјални рад: без родитељског старања је 170 дечака
и девојчица.
Стање у области равноправности полова
Извори права
Повеља о људским и мањинским правима као
саставни део Уставне повеље у одредби из члана 2.
утврђује обавезу да свако поштује људска и
мањинска права других. Ова права се непосредно
уређују, обезбеђују и штите уставима, законима и
политиком држава чланица. У одредби из члана 3.
Повеље се утврђује да су сви пред законом једнаки и
да свако има право на једнаку законску заштиту, без
дискриминације. Свака непосредна или посредна
дискриминација по било ком основу, па и по основу
пола је забрањена. Дозвољено је, и ово представља
значајан напредак у области људских и мањинских
права (на ово се враћамо као значајном доприносу),
привремено увођење
посебних мера које су
неопходне за остварење равноправности, потребне
заштите и напретка за лица или групе лица која се
налазе у неједнаком положају да би им се омогућило
пуно уживање људских и мањинских права под
једнаким
условима
(принцип
позитивне
дискриминације), али тако да се ове посебне мере
дискриминације могу примењивати само док се не
остваре циљеви због којих су предузете.
Устав Републике Србије утврђује да су грађани
равноправни у правима и обавезама и имају право на
равноправну заштиту без обзира на пол.
Породични закон први пут у наше
законодавство уводи институт предбрачног уговора,
што значи да се будући супружници могу
договорити, пре склапања брака око поделе своје
тренутне и будуће имовине. Реч је о једном од
малобројних уговора за чију пуноважност се тражи
овера потписа уговорника пред судијом који ће
уговорнике, будуће брачне другове, упозорити да они
тај уговор стављају изнад свих закона о подели
имовине у случају развода брака. Први пут је овим
законом прописано и шта је насиље у породици. По
закону, насиље је, како је већ речено у одељку о
правима детета, свако понашање у коме један члан
породице угрожава телесни интегритет, душевно
здравље или спокојство другог члана породице. Под
удар закона не долазе само садашњи брачни другови,
него и бивши, разведени супружници. Овај закон
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предвиђа и могућност давања судског налога за
избацивање насилника из заједничког дома, без
обзира на то да ли је он власник куће или стана. Суд
може наложити и да се у стан или кућу усели (врати)
особа која је незаконито избачена са заједничке
адресе (а то је, по правилу, жена). Суд такође може
изрећи и забрану приближавања члана породице на
одређеној удаљености стану или радном месту члана
породице који је жртва насиља, као и забрану даљег
узнемиравања. Ове мере заштите жртве насиља трају
годину дана, али се могу укинути или продужити,
зависно од тога како суд процени опасност од
насиља. Закон дозвољава мајци, којој је после развода
припало дете, да станује у стану власника, све док
дете не постане пунолетно. Посебно је значајно и
решење из Породичног закона које уређује хитност
судског поступка у решавању случајева развода брака
или насиља у породици. Суд би требало да настоји да
оконча поступак у овим правним стварима у највише
два рочишта. Прво рочиште суд заказује у року од 15
дана од дана подношења тужбе или предлога за
развод брака, а у случају насиља у породици суд је
обавезан да прво рочиште закаже у року од 8 дана од
дана подношења тужбе. Другостепени суд је дужан да
по жалби донесе одлуку у року од 30 дана, а у
нарочито хитним случајевима у року од 15 дана.
Кривични закон Републике србије (Службени
гласник СРС број 26/77) такође санкционише насиље
у породици. Тако, свако ко употребом силе или
озбиљном претњом да ће напасти на живот или тело,
повређује или угрожава телесни или душевни
интегритет члана породице, казниће се новчаном
казном или затвором до три године. Уколико је у
случају насиља жртва умрла, насилник ће се казнити
са најмање десет година затвора
Закон о раду у одредби из члана 18. забрањује
непосредну и посредну дискриминацију лица која
траже запослење, као и запослених, с обзиром и на
полну припадност. Слично решење предвиђа и Закон
о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(Сужбени гласник Републике Србије број 84/2004) у
члану 8. прописујући да се у примени овог закона,
других прописа и аката Националне службе
запошљавања обезбеђује лицу које тражи запослење
једнака доступност пословима запошљавања и
једнакост у поступку запошљавања, независно од,
између осталог, полне припадност или било које
друге
околност
која
може
бити
основ
дискриминације, односно неједнаког поступања
према појединцима међу којима постоје разлике које
нису у функцији извршавања послова радног места.
Статут Аутономне покрајине Војводина у
одредби из члана 4. такође прописује да су сви
грађани у Покрајини једнаки у правима и дужностима
без обзира, између осталог, и на пол.
Одлука о равноправности полова коју је
усвојила Скупштина АПВ у одреби из члана 2
гарантује равноправност жена и мушкараца у свим
областима
друштвеног
живота,
забрањује
дискриминацију на основу пола и полне оријентације.
Одлука такође не дозвољава различит третман жена и
мушкараца и обавезује све да поштују равноправност
жена и мушкараца.
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Када је реч о правима полова, учешће жена у
јавном животу и даље је на ниском нивоу, као и
њихове шансе за запослење. Већ је поменут проблем
бројних незапослених жена које су радећи у бројним,
некад успешним текстилним фабрикама стицајем
разних околности (без своје кривице) остале без
посла после десетак, двадесет па и тридесет година
рада. Многе не испуњавају услов за одлазак у
пензију, желе и могу да раде, али за њих тешко да се
нађе посао.
Насиље у породици
О облицима насиља које закон утврђује већ је
било речи. У овој области је још једном је потврђена
истина да закон може да да само оквир и груби опис
могућих ситуација, а да је свакодневни живот много
динамичнији.
Насиље
између
брачних
или
ванбрачних партнера се јавља у више различитих
облика: као емоционално или вербално злостављање,
одузимање новца и забрана приступа изворима
прихода, спречавање у вршењу свакодневних
активности, до лишавања слободе, укључујући и
изолацију од породице и пријатеља, присиљавање на
сексуални однос и сексуално злостављање, претње
убиством или физичком повредом, физичко
злостављање и напад, а у екстремним случајевима
домаће насиље може да резултира смрћу партнера.
Тешко је тачно утврдити колико жена годишње
постану жртве насиља. У највећем броју случајева,
жене се због разних врста страхова, одлучују да
прећуте насиље које су преживеле, па статистички
подаци не показују реално стање (према неким
истраживањима 78% жртава насиља никада не
пријави случај).
Ипак, статистика и евиденција коју воде органи
гоњења, тужилаштва и судови је неумољива и само
потврђује тврдњу о присуству насиља у породици.
Због кривичног дела насиље у породици
Општинско јавно тужилаштво је ове године
запримило 12 кривичних пријава против 12 лица. Број
пријављених случајева насиља у породици по
евиденцији Центра за социјални рад је 31, а у три
случаја су представници Центра учествовали у
поступцима код Општинског суда.
Према подацима добијеним од СУП Зрењанин
до 31. октобра ове године поднето је 8 кривичних
пријава за извршених 9 кривичних дела насиље у
породици. У три случаја насилници су били мужеви,
жртве супруге, у три случаја насиље су починила
деца, а жртве су били родитељи (један од очева је од
задобијених повреда преминуо), у једном случају
бивши муж је напао бившу супругу, а у једном
случају брат је напао сестру.
Тим за превенцију и борбу против насиља у
породици
На иницијативу Покрајинског омбудсмана у
Војводини је потписан Меморандум о сарадњи у
мрежи «Живот без насиља». Споразум су потписале
институције на општинском и регионалном нивоу. У
складу са тим у Зрењанину је образован
професионални тим мреже «Живот без насиља»
састављен од представника центра за социјални рад,
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здравственог центра, органа унутрашњих послова,
општинског јавног тужилаштва, општинског суда,
органа за прекршаје, основних и средњих школа,
предшколске установе, канцеларије омбудсмана,
локалне самоуправе и невладиних организација које
се баве питањима насиља у породици.
Потписивањем меморандума о сарадњи
учесници се обавезују на међусобну помоћ, размену
искустава и заједничке активности које треба да
доведу до смањења насиља.
Остала људска права
Право на слободу мисли, савести и вероисповести
Забележена су два случаја напада на верске
објекте и цркве и два случаја рушења и оштећења
надгробних споменика.
Слобода мирног окупљања
Евидентирана су три штрајка са око 480
учесника и то у АД «Аутобанат», Зрењанин, «Грејање
инжењеринг»» Зрењанин и Рибарском газдинству
«Ечка» из Ечке.
У четири наврата родбина погинулих и
несталих лица у саобраћајној незгоди на мосту преко
Тисе је извршила блокаду саобраћаја на том мосту.
Пријављено је 821 јавних скупова, док један
скуп није пријављен. Један скуп је прекинут због
напада гостујућег играча на судију.
Избеглице и расељена лица
По подацима Општинске организације Црвеног
крста на подручју општине је регистровано 14.233
избеглих, прогнаних и интерно расељених лица. У
току ове године ова лица нису остварила
хуманитарно збрињавање. Страни донатори се,
наиме, махом опредељују за развојне пројекте те
тако, без посредовања Црвеног крст помажу избегла,
прогнана и интерно расељена лица. Значајно је да је
део ових људи остварио право на држављанство, те
своја права остварује на други начин.
Према подацима Повереништва за избеглице
нове избегличке легитимације, по спроведеној
регистрацији подигло је 1.000 избеглица, а није
подигнуто 300 легитимација. Ово повереништво
помаже
избеглим
лицима
код
прибављања
докумената, смештаја у установе социјалне заштите,
рефундирању трошкова сахране и повезивању са
међународним хуманитарним организацијама.
Трећи део – Правна сигурност у општини
Теорија права дефинише појам правне
сигурности као стање у коме се право унапред тачно
зна и тачно примењује. То је стање у коме постоји
законитост како у смислу постојања закона који
унапред прописује опште правне норме, тако и у
смислу остваривања и примене тих норми у пракси.
Без постојања општих правних норми унапред
прописаних и познатих, нема правне сигурности, јер
људи не могу да своја понашања ускладе с правом и
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тако избегну рђаве последице кршења права. Са друге
стране, без тачног примењивања ових норми путем
појединачних правних норми и одговарајућих
материјалних аката нема правне сигурности јер се,
место унапред прописаних и познатих општих
правних норми, примењују друге, које нису
прописане.
Правна сигурност је важан чинилац опште
сигурности људи, односно могућности предвиђања
последица свог понашања према томе и његово
подешавање како би се избегле нежељене, а
обезбедиле жељене последице. Зато је правна
сигурност један од важних циљева сваког правног
поретка.
По дефиницији, правна сигурност је угрожена
сувише честим и наглим променама права, као и
недовољно јасним и прецизно формулисаним и
сувише сложеним правом. Ми се, од почетка
деведесетих година прошлог века налазимо у
ситуацији да се врши, мање или више успешно,
раскид са правним поретком који је био заснован на
идеји друштвене својине, планске привреде, водеће
улоге једне партије и система јединства власти. И
зато када говоримо о правној сигурности у овом
моменту, морамо имати на уму управо ту чињеницу,
да се она обезбеђује и гради у процесу транзиције
кроз који сви заједно пролазимо и у процесу стварања
услова за укључивање наше земље у европске
интеграције. Иако таква ситуација бурних и значајних
промена «не погодује» остваривању правне
сигурности, може се оценити да је побољшано
функционисање институција и поштовање права.
Усвајање Уставне повеље и Повеље о људским и
мањинским правима допринело је обухватнијем
нормативном регулисању људских права. Започет је
процес реформи у правосуђу, донети су и нови закони
који уређују деловање јавне управе, бројни фискални
и порески закони и прописи којима се уређује статус
и пословање предузећа. Набројати све законе који су
у поседњих неколико година донети био би дуг и
мукотрпан посао. Сигурно је, међутим, да се улаже
велики напор да се изгради целовит и конзистентан
правни систем и да су резултати тог напора већ
видљиви.
Са друге стране, видљиве су и слабости и
препреке које су у највећој мери последица стања
транзиције, потребног времена да се одређене
промене у прописима припреме и на законит начин
изврше, и стварања политичке воље да се одређене
промене и спроведу.
Ту је, пре свега проблем несагласности закона
држава чланица са уставним решењима на нивоу
државне заједнице. Ова неусаглашеност се може
отклонити правилном и доследном применом
Уставне повеље која у ситуацији овакве
несагласности предвиђа своју непосредну примену.
Већ је на почетку овог извештаја указано на значај
међународних уговора и општеприхваћених правила
међународног права као извора права и њихов примат
над домаћим правом и могућност њихове непосредне
примене. Међутим, судови и органи управе још увек
нерадо и ретко примењују ове норме, углавном због
дугогодишње праксе да се искључиво примењује
национално законодавство (овде свакако треба
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поменути и неколико пресуда Уставног и Врховног
суда који указују на међународне уговоре и
општеприхваћена правила међународног права као
извор права, што ће сигурно утицати на поменуте
органе да их и примењују).
Неизвесна судбина државне заједнице такође
утиче на могућност примене одређених правних
решења, будући да се њихов најјачи основ налази у
Уставној повељи и у Закону за спровођење Уставне
повеље.
Закони се понекад не примењују. Такву
ситуацију срећемо у случају Савезног савета који није
формиран ни три године по доношењу Закона о
мањинама, мада је законодавац самом себи дао рок од
годину дана за формирање овог тела.
Понекад су поједини Закони у колизији. Тако
закон о локалној самоуправи не дозвољава употребу
националних симбола, него само државних знамења и
знамења локалних самоуправа, што је у директној
супротности са одредбом из члана 52. Повеље и
члана 16 закона о мањинама. Сличан је и пример
колизије између Закона о службеној употреби језика
и писма према чијој одредби се географски називи и
властита имена садржана у јавним натписима не могу
замењивати другим називима, односно именима, што
практично значи да се званични географски називи и
лична имена садржани у јавним натписима на
српском језику не смеју заменити традиционалним
називима и именима из мањинског језика, него је
дозвољена само употреба ортографије мањинског
језика, што је супротно решењу које даје одредба из
члана 5. Закона о мањинама (овде треба поменути
пресуду Окружног суда у Новом Саду у случају права
етничких
Мађара
да
Србобран
називају
традиционалним именом Сентамаш из августа ове
године).
Већ је било речи о започетим реформама
правосуђа и управе и о брзини којом се ове реформе
спроводе. Рок за конституисање апелационих судова
и Управног суда је по други пут померен на 01. јануар
2007. године. Са друге стране, усвајањем Закона о
слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Закона о спречавању сукоба интереса при
вршењу јавних функција, Закона о парничном
поступку и Закона о извршном поступку у извесној
мери је побољшана заштита људских права и приступ
правди и суду.
Улога омбудсмана у остваривању правне
сигурности је двострука. Омбудсман има право да
ради унапређења и хармонизације прописа са
међународним стандардима у области људских права
иницира поступке пред Уставним судом и да
предложи Скупштини и другим надлежним органима
доношење нових и промену постојећих прописа и
других аката из његове надлежности. Друга
могућност коју омбудсман има је далеко значајнија за
остваривање правне сигурности. То је овлашћење и
задатак да прати примену међународних стандарда из
области људских права, прикупља информације о
примени закона и других прописа из области
људских права, и оно што је важно за остваривање
правне сигурности – поступајући по представкама
поднетим због повреде права обезбеди једнаку
примену тих норми.
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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) и тачке 3. Одлуке о
образовању Комисије за давање мишљења о
остваривању права из области борачко-инвалидске
заштите (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
14/05) Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 20.12.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ОСТВАРИВАЊУ
ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ
I
У Комисију за давање мишљења о остваривању
права из области борачко-инвалидске заштите
именују се:
1. СТAНИСЛАВ ПАНИЋ, дипл. правник
2. др. ЗОРАН ПРВАНОВ
3. МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ, рачуновођа
4. НИЋИФОР ФИЛИПОВИЋ, пензионер
5. САША ЉЕВАР, професор
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-39/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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На основу члана 22. тачка 8. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04, 21/04 и 9/05) и члана 5. Одлуке о
оснивању Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин''
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/2000
Пречишћен текст и 7/2000) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 20.12.2005. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН''
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Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

I
У Решењу о именовању чланова Надзорног
одбора Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин'' број:
06-80-65/04-I-04-01 од 08.11.2004. године и број: 0691-42/04-I-04-01 од 30.11.2004. године, (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 18/04 и 20/04) став II,
мења се и гласи:
''Јавно стамбено предузеће ''Зрењанин'' именовало је
за члана Надзорног одбора:
3. ГОРДАНУ ГАЋИНА, правног референта''
II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-79-40/05-I-04-01
Дана: 20.12.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душанка Трифунов,с.р.
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