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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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173 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 38. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 10.07.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДЕУРИЋ 
ЗДРАВКУ, машинском техничару, престала 
функција члана Градског већа града Зрењанина 
даном подношења оставке  30.06.2009. године.  

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-106/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 38. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 10.07.2009. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ТОТ ЛАСЛУ, 
грађевинском техничару, престала функција 
члана Градског већа града Зрењанина даном 
подношења оставке  01.07.2009. године.  

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-106/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

175 
На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46. и  
49. став 1. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези 
члана 47. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  10.07.2009. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је БРАНИСЛАВУ 
МАРКУШУ, одборнику Скупштине града 
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним 
11.05.2008. године, престао мандат одборника 
подношењем оставке. 
 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одребом члана 46. став 1. тачка 1. Закона 
о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07), регулисано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и подношењем оставке. 
 Одборник Скупштине града Зрењанина 
Бранислав Маркуш поднео је дана 30.06.2009. 
године оставку у форми оверене писане изјаве. 
 На основу наведених законских одредби, 
а у складу са чланом 47. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст), 
Комисија за мандатна питања је у свом 
Извештају број: 06-105/09-I-10-01 од 02.07.2009. 
године утврдила постојање разлога за престанак 
мандата горе наведеног одборника. 
  Обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. Закона о локалним изборима, Скупштина 
одлучује о престанку мандата одборника, то се 
доноси решење као у диспозитиву. 
              

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-1/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и 
56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези 
члана 47. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одребом члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), регулисано је да, кад одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат припада подносиоцу изборне 
листе са чије листе је био изабран одборник коме 
је престао мандат, те да тај мандат изборна 
комисија додељује кандидату кога одреди 
подносилац изборне листе и да изборна комисија 
одборнику издаје уверење да је изабран.  
 Подносилац изборне листе 
''Равноправност – Здравко Деурић'', са чије листе 
је био изабрани одборник Бранислав Маркуш a 
коме је престао мандат, одредио је кандидата за 
доделу одборничког мандата, а који је у складу 
са чланом 48. став 4. Закона о локалним 
изборима дао писмену сагласност да прихвата 
мандат одборника. 
 На основу напред наведеног и Извештаја 
Комисије за мандатна питања број: 06-105/09-I-
10-01 од 02.07.2009. године, Градска изборна 
комисија је у складу са законским одредбама 
издала Мирославу Тубићу уверење да је изабран 
за одборника Скупштине града Зрењанина. 
 Обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима 
Скупштина одлучује о потврђивању мандата 
нових одборника, то jе донето решење као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-2/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

177 
 На основу члана 31. став 1. тачка 10., 
члана 39. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и  члана  8.  
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина 
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на седници одржаној 10.07.2009. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 
 

 ПРЕДРАГ ЈЕРЕМИЋ, професор 
историје, бира се за  заменика председника 
Скупштине града Зрењанина.                              

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-3/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

178 
 На основу члана 31. став 1. тачка 12. и 
члана 46. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08),  члана 29. став 
2. и члана 31. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

ДАНИЦА ВУЛИН, дипл. инг. aрхи-
тектуре, бира се за  члана  Градског већа града 
Зрењанина.                              

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-4-1/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

179 
 На основу члана 31. став 1. тачка 12. и 
члана 46. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08),  члана 29. став 
2. и члана 31. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 БРАНИСЛАВ МАРКУШ, хемијски 
техничар, бира се за  члана  Градског већа града 
Зрењанина.                              

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-4-2/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 12. и 
члана 46. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08),  члана 29. став 
2. и члана 31. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 
 

 ПЕТАР МИХАЈЛОВ, дипл. инг. пољо-
привреде, бира се за  члана  Градског већа града 
Зрењанина.                              
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II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-4-3/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

181 
На основу члана 54. став 1. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 47/03 и 34/06) и члана 31. тачка 5. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанин, на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ  О 
ПЛАНУ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ЦЕНТАР'' ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком престаје да важи Одлука 
о  Плану детаљне регулације ''ЦЕНТАР'' 
Зрењанин, бр. 06-56-7/04-I-04-01 од 29.06.2004. 
године (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 
4/04). 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-6/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и 
члана 45. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и 
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној  10.07.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ  
КОМПЛЕКСА ”ЗЛАТНЕ ЗОРЕ” ПЕРЛЕЗ 

 
Члан 1. 

 
На захтев инвестирора, а у складу са 

Законом о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и наменом 
површина утврђеном  Просторним планом 
општине Зрењанин (''Међуопштински службени 
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92) приступа се 
изради Плана  детаљне регулације Туристичког  
комплекса ”Златне зоре” Перлез ( у даљем 
тексту: Регулациони план).  

 
Члан 2. 

 
 Одлуком о приступању изради 
Регулационог плана одређује се  граница 
обухвата Регулационог плана, организација која  
ће израдити Нацрт и Предлог Регулационог 
плана, рок израде Нацрта Регулационог плана, 
орган односно организација, која ће вршити 
надзор над спровођењем ове Одлуке, начин 
финансирања израде Регулационог плана и 
други услови везани за израду овог 
Регулационог плана, у складу са Законом о 
планирању и изградњи.  

 
Члан 3. 

 
 Саставни део ове  Одлуке је Програм за 
израду плана чији предлог на својој седници 
утврђује Комисија за планове, као  саставни део 
ове Одлуке .  
 Програм из става 1. овог члана садржи: 
предвиђени грађевински реон и његову поделу 
на јавно и остало грађевинско земљиште; поделу 
на грађевинске зоне или целине; концепт 
организације простора; планиране трасе и 
капацитете инфраструктуре; коридоре и 
регулацију саобраћајница и мреже јавне 
комуналне инфраструктуре; заштиту животне 
средине, као и процену потребних средстава за 
уређење и изградњу комплекса и остале податке 
од значаја за израду Регулационог плана.  

 
Члан 4. 

 
 Регулациони план Туристичког  
комплекса ”Златне зоре” Перлез треба да 
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обезбеди услове за квалитетну организацију и 
уређење простора и омогући привођење 
простора планираним наменама.  

Израдом урбанистичког плана уредиће се 
грађевинска парцела погодна  за изградњу нових 
туристичких  објеката.   

Простор обухваћен Планом налази се у 
катастарској општини Перлез са десне стране 
државног пута првог реда бр. 24.1 (деоница Ечка 
– Перлез) у правцу раста стационаже. 
 
Обухват плана чине: 
• катастарске парцеле бр. 509 и 512 к.о. 

Перлез и 
• део катастарске парцеле бр. 3360 к.о. Перлез. 
 
Укупна површина обухваћена планом износи 
12324m2. 

Јавно грађевинско земљиште чиниће део 
катастарске парцеле бр. 3360 КО Перлез. 
Укупна површина јавног грађевинског 
земљишта одређеног планом је 3538m2. 

Остало грађевинско земљиште чиниће 
катастарске парцеле бр. 509 и 512 КО Перлез и 
његова површина износи 8786m2. 

Простор обухваћен Планом налази се на 
левој обали Канала Бегеј, за који је донето 
Решење о претходној заштити подручја 
предвиђених за проширење граница Специјалног 
резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара''. 
На простору обухваћеним планом нема шумске 
вегетације, дендрофауне и угрожених биљних и 
животињских врста. 

У археолошкој литератури простор који 
је обухваћен Планом припада локалитету Батка.  
 Почетна преломна гранична тачка 
простора обухваћеног Планом налази се у 
најсевернијој тачки и то на осовини државног 
пута првог реда бр. 24.1. Од те граничне тачке 
гранична линија иде осовином државног пута 
првог реда бр. 24.1 у правцу југа у дужини око 
120m. Након тога гранична линија се ломи за око 
270о 

и иде даље границом  парцела катастарски 
бр. 512 и 513  КО Перлез у правцу запада. 
Гранична линија се затим ломи за око 270о и иде 
даље  линијом експропријације реке Бегеј у 
правцу севера у дужини око 90 m. Ту се 
гранична линија подручја ломи за око 260о 

и иде 
даље границом парцеле катастарски број 509 КО 
Перлез са парцелама катастарски број 505/2 и 
505/1 КО Перлез у правцу истока. Гранична 
линија се затим ломи за око 90о 

и наставља даље 
линијом експропријације државног пута првог 
реда бр. 24.1 у правцу севера у дужини од око 
25m. Гранична линија се затим ломи за око 270о 

и долази до почетне граничне преломне тачке.   .   
                                                                      

Члан 5. 
 
 Стручне службе ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина" израдиће 
Регулациони план, а његову израду ће 
финансирати инвеститор Златне зоре Л&М 
ДОО-Перлез из сопствених средстава. 
 Регулациони план биће урађен у року од 
60 дана од доношења акта о изради плана, а 
чуваће се код доносиоца плана и у ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина". 

Члан 6. 
 
 У складу са Законом о планирању и 
изградњи и Правилником о садржини, начину 
израде, начину вршења стручне контроле 
урбанистичког плана, као и условима и начину 
стављања плана на јавни увид (''Службени 
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог 
плана подлеже стручној контроли, коју врши 
Комисија. О извршеној стручној контроли 
Комисија саставља извештај, са свим 
примедбама и ставовима по свакој примедби, 
који доставља  ЈП Дирекцији - предузећу које је 
израдило Регулациони план, а исти су дужни да 
у року од 30 дана од достављања  извештаја, 
поступе по датим примедбама.  

 
Члан 7. 

 
 По обављеној провери да ли је 
поступљено по примедбама датим на Стручној 
контроли, Нацрт Регулационог плана ставиће се 
на јавни увид свим заинтересованим правним и 
физичким лицима, оглашавањем у недељном 
листу "Зрењанин". 
 Одлуку о упућивању Плана на јавни увид 
доноси Комисија.  
 Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30 
дана, од  оглашавања у недељном листу 
"Зрењанин". 
 О јавном увиду  стараће се Одељење за 
послове урбанизма, Градске управе града 
Зрењанина.  
 Примедбе и предлози са јавног увида 
доставља ће се Комисији путем Одељења за 
послове урбанизма, у писменој форми најкасније 
последњег дана излагања плана на јавни увид. 
 Након обављеног јавног увида, Комисија 
саставља извештај, са прихваћеним примедбама 
и ставовима по примедбама. Овај извештај је 
саставни део образложења предлога плана. 
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Члан 8. 
 
 Спровођење и надзор над спровођењем 
ове Одлуке вршиће Одељење за послове 
урбанизма, Градске управе града Зрењанина. 
 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина".  

 
Члан 9. 

 
 Одлуком Одељења за послове урбанизма, 
Градске управе града Зрењанина бр. 501-106/09-
IV-03-01 од 17.06.2009.године одлучено је да се 
не приступи изради стратешке процене утицаја 
Плана  детаљне регулације Туристичког  
комплекса ”Златне зоре” Перлез на животну 
средину. 
 Саставни део ове Одлуке је Програм за 
израду Плана и Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације Туристичког  комплекса ”Златне 
зоре” Перлез на животну средину, бр. 501-
106/09-IV-03-01 од 17.06.2009, која се заједно са 
овом  Одлуком објављује у "Службеном листу 
града Зрењанина".  

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-7/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

  
-На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење 
за послове урбанизма, Одсек за урбанизам, 
просторно планирање, комуналне и нормативно-
правне послове Градске управе града Зрењанина, 
дана 17.06.2009. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ 
КОМПЛЕКСА ''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' ПЕРЛЕЗ 

 
Члан 1. 

 
За План детаљне регулације туристичког 

комплекса ''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' Перлез не приступа 
се изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.  

     Члан 2.   
 

Комплекс туристичког комплекса 
''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' Перлез налази се у оквиру 
Просторног плана Општине Зрењанин, (-
''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 5/87 и 
2/92). 
  Локалитет на коме се налази туристички 
комплекс ''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' Перлез (у даљем 
тексту: План) налази се у катастарској општини 
Перлез, у близини насељених места Перлез и 
Стајићево. Локалитет се налази са леве стране 
канала Бегеј, а са десне стране државног пута 
првог реда бр.24.1 у правцу раста стационаже.  
  У археолошкој литератури простор који 
је обухваћен Планом припада локалитету Батка. 

Укупна површина обухваћена планом 
износи 12324m2. 

Јавно грађевинско земљиште чиниће део 
катастарске парцеле бр. 3360 КО Перлез. Укупна 
површина јавног грађевинског земљишта 
одређеног планом је 3538m2. То је истовремено и 
функционална целина 1 у којој се планира 
изградња прикључка на државни пут првог реда 
бр. 24.1 за потребе туристичког комплекса 
''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' Перлез, као и додатне траке за 
успорење односно искључење, као и сервисне 
саобраћајнице за кориснике суседних парцела, а 
све према условима управљача пута. 

Остало грађевинско земљиште чиниће 
катастарске парцеле бр. 509 и 512 КО Перлез и 
његова површина износи 8786m2. То је 
истовремено и функционална целина 2 у којој се 
планира изградња објеката, инфраструктуре и 
пратећих садржаја туристичког комплекса 
''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' Перлез. 

Просторна организација и изградња 
објеката који су на јавном грађевинском 
земљишту подразумева целовитост и 
функционалну целину са објектима на осталом 
грађевинском земљишту. 

Карактеристике утицаја туристичког 
комплекса на животну средину, као изграђеног 
комплекса са познатим делатностима, сагледане 
су кроз њихову вероватноћу, интензитет, 
сложеност и реверзибилност, кроз временску 
димензију –њихово трајање, учесталост и  
понављање, кроз просторну димензију – 
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анализом локације, броја становника изложених 
утицају и прекограничне природе утицаја, кроз 
кумулативну и синергетску природу утицаја, 
кроз ризике по људско здравље и животну 
средину, кроз деловање на области од 
природног, културног и другог значаја .  

 
Члан 3. 

 
 За План се не приступа  изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, 
а критеријуми и разлози се заснивају на 
следећем:  

Програм је у делу који се односи на 
заштиту животне средине урађен у складу са 
Законом о заштити животне средине (''Службени 
гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) и  условима 
добијеним од Завода за заштиту природе Србије, 
Радна јединица Нови Сад,  број 03-1072/2 од 
06.11.2008.  

Кроз Програм су дате: природне 
карактеристике подручја, простор обухваћен 
планом са географским положајем, стањем 
животне средине, концепт плана са планираном 
саобраћајном, комуналном инфраструктуром и 
заштитом животне средине.  

Простор обухваћен Планом налази се у 
оквиру подручја за које је донето Решење о 
претходној заштити подручја предвиђених за 
проширење граница Специјалног резервата 
природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' (''Службени 
гласник РС'' бр. 23/09). 

За све радове који се планирају у оквиру 
подручја за које је донето поменуто решење 
обавезни су услови Завода за заштиту природе 
Србије, који су и саставни део овог Плана. 

Условима Завода за заштиту природе 
Србије бр. 03-1072/2 од 06.11.2008. прописана је 
обавеза израде Студије о процени утицаја на 
животну средину предметног комплекса. Кроз 
израду ове студије,  процена  утицаја на животну 
средину као превентивна мера заштите животне 
средине биће заснована на прикупљеним 
податцима на основу којих ће се предвидети 

штетни утицаји одређених пројеката на животну 
средину, и предложити мере како би се 
негативни утицаји спречили. 

Осим тога, објекти планирани на  
комплексу за који се израђује План, због 
потенцијалних негативних утицаја планираних 
активности на животну средину (у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 
114/08)) подлежу законској регулативи када је у 
питању заштита животне средине и заштита 
здравља и безбедности на раду, што такође 
условљава израду Студије о процени утицаја на 
животну средину у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник 
РС'' број 135/ 04 и 36/09.) 

 
Члан 4. 

 
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 
приступању изради Плана детаљне регулације 
туристичког комплекса ''ЗЛАТНЕ ЗОРЕ'' Перлез. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука се објављује у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА, 
- Одсек за урбанизам, просторно планирање, 
комуналне и нормативно-правне послове- 
Број: 501-106/09-IV-03-01  
Дана: 17.06.2009.године 
З р е њ а н и н  

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА 

Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 
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На основу члана 47. Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Службени гласник РС'', 
бр. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 33/04 и 135/04), на основу члана 
43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 
85/06 и 86/06), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 31. тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2009. ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 2009. годину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
32/08) у члану 1. износ: ''4.515.688.637'' замењује се износом: ''3.635.863.239''. 

 
Члан 2.  

 
 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, Приходи'' економска класификација 711111 – Порез на 
зараде износ: ''850.000.000'' замењује се износом: ''800.000.000'', економска класификација 711121 – 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу 
износ: ''40.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000'', економска класификација 711122 – Порез на 
приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'', економска класификација 711146 – Порез на приход 
од пољопривреде и шумарства износ: ''600.000'' замењује се износом: ''3.000.000'', економска 
класификација 711147 – Порез на земљиште износ: ''20.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'', 
после економске класификације 711147 додаје се нова економска класификација 711148 – Порез на 
непокретности на основу решења пореског органа у износу од: ''5.000'', економска класификација 
711181 – Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне 
заједнице и општине износ: ''210.372.000'' замењује се износом: ''217.160.000'', економска 
класификација 711182 - Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији 
града износ: ''1.600.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства износ: ''1.600.000'' замењује се износом: 
''300.000'', економска класификација 711184 – Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу износ: ''30.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000'', економска 
класификација 711191- Порез на остале приходе износ: ''150.000.000'' замењује се износом: 
''85.000.000'', економска класификација 711193 – Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 
износ: ''2.200.000'' замењује се износом: ''3.200.000''. Укупно 711: износ: ''1.366.372.000'' замењује се 
износом: ''1.239.665.000''. Економска класификација 712112 – Порез на фонд зарада осталих 
запослених износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', економска класификација 712113 – 
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине 
износ: ''1.000'' замењује се износом: ''2.000''. Укупно 712: износ: ''1.511.000'' замењује се износом: 
''1.012.000''.  Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000'', економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних 
права на непокретности  износ: ''95.000.000'' замењује се износом: ''85.000.000'', економска 
класификација 713422 – Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од 
вредности износ: ''6.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', економска класификација 713423 – 
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'', економска класификација 713611 – Порез на акције на 
име и уделе износ: ''500.000'' замењује се износом: ''100.000''. Укупно 713: износ: ''301.510.000'' 
замењује се износом: ''280.110.000 ''. Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање 
моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина износ: 
''55.000.000'' замењује се износом: ''47.000.000'', економска класификација 714514 – Годишња накнада 
за моторна возила, тракторе и прикључна возила износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''25.000.000'', економска класификација 714543 – Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''300.000'', економска 
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класификација 714548- Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''200.000'', економска класификација 714549 – Накнада од емисије SO2, NO2, 
прашкастих материја и одложеног отпада износ: ''1.200.000'' замењује се износом: ''2.000.000'', 
економска класификација 714552 – Боравишна такса износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''4.000.000'', економска класификација 714562 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине износ: ''41.000.000'' замењује се износом: ''36.000.000''. Укупно 714: износ: ''148.931.000'' 
замењује се износом: ''129.031.000''. Економска класификација 716111- Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору износ: ''75.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000''. Укупно 716: 
износ: ''75.010.000 замењује се износом: ''50.010.000''. Економске класификације 733141 – Ненаменски 
трансфери од Републике у корист нивоа градова износ: ''585.388.163'' замењује се износом: 
''195.129.388'', економска класификација 733142 – Други текући трансфери од Републике у корист 
нивоа градова износ: ''30.000.000'' се брише, економска класификација 733146 – Текући наменски 
трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа градова износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''116.870.612'', после економске класификације 733146 додаје се нова економска 
класификација 733156 – Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа 
општина у износу од ''200.000'', економска класификација 733241 – Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова износ: ''60.000.000'' замењује се износом: 
''10.000.000'', после економске класификације 733242 додаје се нова економска класификација 733252 
– Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина у износу 
од ''6.650.000''. Укупно 733: износ: ''1.215.388.163'' замењује се износом: ''848.850.000''. Економска 
класификација 741141 – Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака износ: ''20.000.000'' замењује се износом: ''16.000.000'', после економске 
класификације 741141 додаје се нова економска класификација 741151 – Приходи буџета општине од 
камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака у износу од ''731.041'', 
економска класификација 741511- Накнада за коришћење минералних сировина износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом: ''25.000.000'', економска класификација 741531 - Комунална такса за коришћење 
простора на јавним  површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 
износ: ''45.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000'', економска класификација 741532 – Комунална 
такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима износ: ''50.000.000'' замењује се износом: ''60.000.000'', економска класификација 
741534 – Накнада за коришћење грађевинског земљишта износ: ''160.000.000'' замењује се износом: 
''250.000.000''. Укупно 741: износ: ''361.000.000'' замењује се износом: ''467.731.041''. Економска 
класификација 742141 – Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', економска класификација 
742152 – Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које 
користе општине и индиректни корисници њиховог буџета износ: ''15.000.000'' замењује се износом: 
''20.000.000'',  економска класификација 742153 – Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у 
корист нивоа општина износ: ''10.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', економска 
класификација 742241 – Градске административне таксе износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''2.000.000'', после економске класификације 742241 додаје се нова економска класификација 742251 - 
Општинске административне таксе у износу од ''4.000.000'', економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта износ: ''653.316.474'' замењује се износом: 
''277.131.198'', економска класификација 742341 – Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације градова износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', после економске 
класификације 742341 додаје се нова економска класификација 742351 – Приходи које својом 
делатношћу остваре органи и организације општина у износу од ''205.000''. Укупно 742: износ: 
''792.816.474'' замењује се износом: ''411.336.198''. Економска класификација 743341 – Приходи од 
новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, 
као и одузета имовинска корист у том поступку износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', 
после економске класификација 743341 додаје се нова економска класификација 743351 - Приходи од 
новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 
општине, као и одузета имовинска корист у том поступку у износу од ''1.000.000'', економска 
класификација 743352 – Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од 
пожара износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''500.000''. Укупно 743: износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''2.500.000''. Економска класификација 744241 – Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа градова износ: ''50.000.000'' се брише. Економска 
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класификација 745141 – Остали приходи у корист нивоа градова износ: ''15.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000'', економска класификација 745151 – Остали приходи у корист нивоа општина 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: ''3.000.000''.  Укупно 745: износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000''. Економска класификација 921641 – Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа градова износ: ''50.000'' замењује се износом: ''40.000'', после 
економске класификације 921641 додаје се нова економска класификација 921651 – Примања од 
отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина у износу од 10.000, 
економска класификација 921941 – Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 
нивоа градова износ: ''40.000.000'' замењује се износом: ''20.000.000'', економска класификација 
921951 – Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина износ: 
''10.000.000'' се брише. Укупно 921: износ: ''50.050.000'' замењује се износом: ''20.050.000''. После 
економске класификације Укупно 921: додаје се став: Укупни приходи и примања без пренетих 
средстава из претходне године у износу од 3.588.395.239, додаје се економска класификација 321000 
– Нераспоређени вишак прихода и примања и додаје се економска класификација 321311 – 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 47.468.000. Приходи и 
примања буџета износ: ''4.515.688.637'' замењује се износом: ''3.635.863.239''. Додатни приходи 
буџетских корисника износ: ''630.095.827'' замењује се износом: ''608.325.129''. Укупни приходи и 
примања износ: ''5.145.784.464'' замењује се износом: ''4.244.188.368''.  
 
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  вршиће се следеће измене и допуне:  
 
 Код Економске класификације 400000 – Текући расходи у колони – Средства из буџета износ: 
''3.940.381.237'' замењује се износом: ''3.228.786.149'', а у колони – Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''188.958.708'' замењује се износом: ''168.945.046'', и колони Укупна 
средства износ: ''4.129.339.945'' замењује се износом: ''3.397.731.195'', код eкономске класификације 
410000 - Расходи за запослене у колони Средства из буџета износ: ''990.688.399'' замењује се износом: 
''933.548.829'', у колони – Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''38.970.168'' 
замењује се износом: ''36.431.624'', у колони Укупна средства износ: ''1.029.658.567'' замењује се 
износом: ''969.980.453''. Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
у колони Средства из буџета износ: ''717.579.676'' замењује се износом: ''710.732.827'', а у колони – 
Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''2.933.600'' замењује се износом: ''3.061.755'', 
а у колони Укупна средства износ: ''720.513.276'' замењује се износом: ''713.794.582'', економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодаваца – Средства из буџета износ: 
''129.867.428'' замењује се износом: ''126.714.242'', а у колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.411.900'' замењује се износом: ''506.678'', а у колони Укупна средства износ: 
''131.279.328'' замењује се износом: ''127.220.920'', економска класификација 413 – Накнаде у натури у 
колони – Средства из буџета износ: ''2.550.000'' замењује се износом: ''1.938.560'', а у колони - Расходи 
и издаци из додатних прихода корисника износ: ''7.128.969'' замењује се износом: ''6.795.632''' а у 
колони Укупна средства износ: ''9.678.969'' замењује се износом: ''8.734.192'', економска 
класификација  414 – Социјална давања запосленима у колони - Средства из буџета износ: 
''14.464.000'' замењује се износом: ''29.389.000'', у колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''21.391.984'' замењује се износом: ''20.833.382'', у колони Укупна средства износ: 
''35.855.984'' замењује се износом: ''50.222.382'', економска класификација  415 – Накнада трошкова за 
запослене у колони - Средства из буџета износ: ''25.326.160''  замењује се износом: ''15.827.200'',  у 
колони – Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''3.912.000'' замењује се износом: 
''4.975.500'', у колони Укупна средства износ: ''29.238.160'' замењује се износом: ''20.802.700'', 
економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у колони Средства из 
буџета износ: ''74.901.135'' замењује се износом: ''27.947.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''2.191.715'' замењује се износом: ''258.677'', у колони Укупна 
средства износ: ''77.092.850'' замењује се износом: ''28.205.677'', економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''26.000.000'' 
замењује се износом: ''21.000.000''.  

Економска класификација  420000 – Коришћење услуга и роба у колони Средства из буџета 
износ: ''1.015.778.338'' замењује се износом: ''768.247.320'' у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''142.540.614'' замењује се износом: ''128.665.952'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.158.318.952'' замењује се износом: ''896.913.272''. 
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  Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''164.070.034'' замењује се износом: ''172.017.600'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''31.666.551'' замењује се износом: ''28.213.351'' у колони Укупна средства износ: 
''195.736.585'' замењује се износом: ''200.230.951''.  

Економска класификација 422 – Трошкови путовања  у колони Средства из буџета износ: 
''10.770.000'' замењује се износом: ''7.175.000'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.831.040'' замењује се износом: ''3.620.468'', у колони Укупна средства износ: 
''15.601.040'' замењује се износом: ''10.795.468''. 
         Економска класификација 423 – Услуге по уговору  у колони Средства из буџета износ: 
''116.653.380'' замењује се износом: ''98.535.000'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''31.335.370'' замењује се износом: ''24.021.867'', у колони Укупна средства износ: 
''147.988.750'' замењује се износом: ''122.556.867''.  

Економска класификација  424 – Специјализоване услуге  у колони Средства из буџета износ: 
''182.046.424'' замењује се износом: ''137.143.000'', у колони Расходи и издаци из додатни прихода 
корисника износ: ''16.542.949'' замењује се износом: ''12.586.449'', у колони Укупна средства износ: 
''198.589.373'' замењује се износом: ''149.729.449''.  

Економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање  у колони Средства из буџета 
износ: ''506.974.500'' замењује се износом: ''323.108.520'', у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''22.500.421'' замењује се износом: ''24.606.420'', у колони Укупна средства 
износ: ''529.474.921'' замењује се износом: ''347.714.940''. 
  Економска класификација 426 – Материјал  у колони Средства из буџета износ: ''35.264.000'' 
замењује се износом: ''30.268.200'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: 
''35.664.283'' замењује се износом: ''35.617.397'', у колони Укупна средства износ: ''70.928.283'' 
замењује се износом: ''65.885.597''. 
  Економска класификација 440000 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања у колони 
Средства из буџета износ: ''4.500.000'' замењује се износом: ''3.600.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''303.000'' замењује се износом: ''143.000'' а у колони Укупна 
средства износ: ''4.803.000'' замењује се износом: ''3.743.000'', економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''1.600.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''146.000'' замењује се износом: 
''123.000'', у колони Укупна средства износ: ''2.646.000'' замењује се износом: ''1.723.000'', економска 
класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''157.000'' замењује се износом: ''20.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''2.157.000'' замењује се износом: ''2.020.000''.   

Економска класификација 450000 - Субвенције у колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''644.568.000'' замењује се износом: ''411.550.000'',  

Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама у колони средства из буџета и колони укупна средства износ: ''644.568.000'' замењује 
се износом: ''411.550.000''.  

Економска класификација 460000 - Донације,  дотације и трансфери  у колони средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''1.137.292.500'' замењује се износом: ''985.697.000'', 
економска класификација 463 - Текући трансфери осталим нивоима власти  у колони средства из 
буџета и колони укупна средства износ: ''1.137.292.500'' замењује се износом: ''985.697.000''.  

Економска класификација 470000 - Социјално осигурање и социјална заштита у колони 
средства из буџета износ: ''45.800.000'' замењује се износом: ''33.100.000'', у колони – Расходи и 
издаци из додатних прихода износ: ''2.815.000'' се брише, у колони Укупна средства износ: 
''48.615.000'' замењује се износом: ''33.100.000'', економска класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета у колони средства из буџета износ: ''45.800.000'' замењује се износом: ''33.100.000'', 
у колони – Расходи и издаци из додатних прихода износ: ''2.815.000'' се брише, у колони - Укупна 
средства износ: ''48.615.000'' замењује се износом: ''33.100.000''. 

Економска класификација 480000 - Остали расходи у колони средства из буџета износ: 
''61.754.000'' замењује се износом: ''76.640.000'',  у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.229.926'' замењује се износом: ''3.604.470'', у колони Укупна средства износ: 
''65.983.926'' замењује се износом: ''80.244.470'', економска класификација 481 – Донације невладиним 
организацијама у колони средства из буџета износ: ''16.770.000'' замењује се износом: ''11.280.000'',  у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''690.000'' замењује се износом: 
''640.000'', у колони Укупна средства износ: ''17.460.000'' замењује се износом: ''11.920.000''. 
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Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне  у колони средства из буџета 
износ: ''26.634.000'' замењује се износом: ''27.510.000'',  у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''3.234.220'' замењује се износом: ''2.623.764'', у колони Укупна средства 
износ: ''29.868.220'' замењује се износом: ''30.133.764''.  

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у колони средства 
из буџета износ: ''18.350.000'' замењује се износом: ''13.850.000'',  у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''305.706'' замењује се износом: ''340.706'', у колони Укупна 
средства износ: ''18.655.706'' замењује се износом: ''14.190.706''.  

После економске класификације 483 – додаје се нова економска класификација 485 – Накнада 
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа средства из буџета и Укупна средства 
за наведену колону износе: ''24.000.000''.  

Економска класификација 490000 - Средства резерве у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''40.000.000'' замењује се износом: ''16.403.000''.  

Економска класификација 499 – Стална резерва у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''10.000.000'' замењује се износом: ''6.000.000''.  

Економска класификација 499 - Текућа резерва у колони средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''30.000.000'' замењује се износом: ''10.403.000''.  

Економска класификација  500000 – Издаци за нефинансијску имовину у колони Средства из 
буџета износ: ''549.307.400'' замењује се износом: ''384.077.090'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''440.217.119'' замењује се износом: ''439.180.083'', у колони 
Укупна средства износ: ''989.524.519'' замењује се износом: ''823.257.173''.  

Економска класификација 510000 – Основна средства у колони Средства из буџета износ: 
''543.407.400'' замењује се износом: ''378.627.090'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''430.917.119'' замењује се износом: ''431.530.083'', у колони Укупна средства износ: 
''974.324.519'' замењује се износом: ''810.157.173''.  

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из буџета 
износ: ''500.377.400''  замењује се износом: ''358.784.090'' у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''414.938.600'' замењује се износом: ''418.602.700'' у колони Укупна 
средства износ: ''915.316.000'' замењује се износом: ''777.386.790''.  

Економска класификација  512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''38.330.000'' замењује се износом: ''16.743.000'' у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''14.326.519'' замењује се износом: ''12.275.383'', у колони Укупна средства износ: 
''52.656.519'' замењује се износом: ''29.018.383'', економска класификација 515 – Нематеријална 
имовина у колони Средства из буџета износ: ''4.600.000'' замењује се износом: ''3.000.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''1.652.000'' замењује се износом: ''652.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''6.252.000'' замењује се износом: ''3.652.000''.  

Економска класификација 520000 – Залихе у колони Средства из буџета износ: ''1.050.000'' 
замењује се износом: ''600.000'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: 
''9.300.000'' замењује се износом: ''7.650.000'', а колони Укупна средства износ: ''10.350.000'' замењује 
се износом: ''8.250.000''.  

Економска класификација 522 – Залихе материјала у колони Средства из буџета износ 
''1.050.000'' замењује се износом: ''600.000'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''500.000'' замењује се износом: ''250.000'', а у колони укупна средства износ: 
''1.550.000'' замењује се износом: ''850.000''.  

Економска класификација 523 – Залиха робе за даљу продају Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника и укупна средства износ: ''8.800.000'' замењује се износом: ''7.400.000''.  

 Економска класификација 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине у колони Средства из буџета износ: ''26.000.000'' замењује се износом: ''23.000.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: ''920.000'' замењује се износом: ''200.000'' а у 
колони Укупна средства износ: ''26.920.000'' замењује се износом: ''23.200.000''.  

Економска класификација 610000 - Отплата главнице у колони Средства из буџета износ: 
''26.000.000'' замењује се износом: ''23.000.000'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''920.000'' замењује се износом: ''200.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''26.920.000'' замењује се износом: ''23.200.000''. 

Економска класификација 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима у колони Средства 
из буџета износ: ''26.000.000'' замењује се износом: ''23.000.000'', у колони Расходи и издаци из 
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додатних прихода корисника износ: ''920.000'' замењује се износом: ''200.000'' а у колони Укупна 
средства износ: ''26.920.000'' замењује се износом: ''23.200.000''.  
 

Укупни расходи и издаци у колони Средства из буџета износ: ''4.515.688.637'' замењује се 
износом: ''3.635.863.239'', у колони Расходи и издаци из додатних прихода корисника износ: 
''630.095.827'' замењује се износом: ''608.325.129'' и колони Укупна средства износ: ''5.145.784.464'' 
замењује се износом: ''4.244.188.368''.  
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  вршиће се следеће измене и допуне: 
 
 Укупна примања износ: ''4.354.127.637'' замењује се износом: ''3.458.345.239'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи износ: ''1.891.823.000'' замењује се износом: 
''1.699.828.000'', шифра економске класификације 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке 
(осим самодоприноса) износ: ''1.366.372.000'' замењује се износом: ''1.239.665.000'', шифра економске 
класификације 711180 - Самодопринос износ: ''243.572.000'' замењује се износом: ''228.460.000'', 
шифра економске класификације 713 – Порески на имовину износ: ''301.510.000'' замењује се 
износом: ''280.100.000'', шифра економске класификације 714 – Порез на добра и услуге (ПДВ и 
акцизе) износ: ''148.931.000'' замењује се износом: ''129.031.000'', шифра економске класификације 
716+719 – Остали порески приходи износ: ''75.010.000'' замењује се износом: ''50.010.000'', шифра 
економске класификације 74 – Непорески приходи, од чега: износ: ''1.226.816.474'' замењује се 
износом: ''889.567.239'', шифра економске класификације 7411 – Наплаћене камате износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''16.731.041'', шифра економске класификације 7422 – Приходи од 
игара на срећу износ: ''792.816.474'' замењује се износом: ''283.862.239'', шифра економске 
класификације 733 – Трансфери износ: ''1.215.388.163'' замењује се износом: ''848.850.000'', Укупни 
издаци износ: ''4.489.688.637'' замењује се износом: ''3.612.863.239'', шифра економске класификације 
4 – Текући расходи износ: ''3.940.381.237'' замењује се износом: ''3.228.786.149'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: ''990.688.399'' замењује се износом: ''933.548.829'', 
шифра економске класификације 42 – Коришћење роба и услуга износ: ''1.015.778.338'' замењује се 
износом: ''768.247.320'', шифра економске класификације 44 – Отплата камата износ: ''4.500.000'' 
замењује се износом: ''3.600.000'', шифра економске класификације 45 – Субвенције износ: 
''644.568.000'' замењује се износом: ''411.550.000'', шифра економске класификације 47 – Социјална 
заштита из буџета износ: ''45.800.000'' замењује се износом: ''33.100.000'', шифра економске 
класификације 48+49 – Остали расходи износ: ''101.754.000'' замењује се износом: ''93.043.000'', 
шифра економске класификације 4631+4641 – Трансфери износ: ''1.137.292.500'' замењује се износом: 
''985.697.000'', шифра економске класификације 5 – Капитални издаци износ: ''549.307.400'' замењује 
се износом: ''384.077.090'', шифра економске класификације 92 – Примања по основу отплате кредита 
и продаје финансијске имовине износ: ''50.050.000'' замењује се износом: ''20.050.000'', шифра 
економске класификације 61 – Отплата дуга износ: ''26.000.000'' замењује се износом: ''23.000.000'', 
шифра економске класификације 611 – Отплата дуга домаћим кредиторима износ: ''26.000.000'' 
замењује се износом: ''23.000.000'', Нето финансирање (1+2-3-4 износ: ''4.428.127.637'' замењује се 
износом: ''3.535.345.239''. 
 
 У глави ''II Посебан део''  у члану 3. вршиће се следеће измене и допуне:  
 
 Средства буџета износ: ''4.515.688.637'' замењује се износом: ''3.635.863.239'' и средства 
прихода из изворних активности директних и индиректних корисника средстава буџета износ: 
''630.095.827'' замењује се износом: ''608.325.129''.   
 
 Раздео 1. – Скупштина града - Вршиће се следеће измене и то: Економска класификација 
413000 – Накнаде у натури у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''25.000'', економска класификација 415000 – Накнада трошкова за запослене у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''150.000'', економска класификација 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'', економска класификација 417000 – Посланички додатак у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''26.000.000'' замењује се износом: ''21.000.000'', економска 
класификација 423000- Услуге по уговору у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
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износ: ''10.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'', економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''300.000'', економска класификација 426000 – Материјал у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000'', економска 
класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.600.000'' замењује се износом: ''2.500.000'', економска класификација 
482000 – Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''50.000'' замењује се износом: ''40.000''.  

Извори финансирања за функцију 110 – ред Приходи из буџета и ред Укупно за функцију 110 
износ: ''52.975.000'' замењује се износом: ''50.890.000''. Извори финансирања за раздео 1. у редовима 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 1. у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''52.975.000'' замењује се износом: ''50.890.000''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско веће - Врше се следеће измене: Економска 
класификација 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''17.262.000'' замењује се износом: ''19.879.000'', економска 
класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''2.428.000'' замењује се износом: ''2.897.000'', економска 
класификација 413000 – Накнаде у натури у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''50.000'' замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''650.000'' замењује се 
износом: ''500.000'', економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''100.000'' замењује се износом: ''62.000'', 
економска класификација 416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи  у колони 
Средства из буџета и Укупна средства износ: ''1.200.000'' замењује се износом: ''1.000'', економска 
класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''17.000.000'', економска класификација 422000 – Трошкови 
путовања у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.400.000'', економска класификација 423000 – Услуге по уговору у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''24.000.000'' замењује се износом: ''13.000.000'', економска 
класификација 424000 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.300.000'', економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.800.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000'', економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.800.000'' замењује се износом: 
''2.400.000'', економска класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казе у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''50.000'' замењује се износом: ''40.000'', економска 
класификација 499000 – Средства резерве-стална резерва у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''10.000.000'' замењује се износом: ''6.000.000'', економска класификација 
499000 – Средства резерве-текућа резерва у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''30.000.000'' замењује се износом: ''10.403.000''.  

Извори финансирања за функцију 110, ред Приходи из буџета и ред Укупно за функцију 110, 
у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''94.840.000'' замењује се износом: 
''76.083.000''. Укупно за раздео 2. Градоначелник и Градско веће у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''94.840.000'' замењује се износом: ''76.083.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 130 – Опште услуге. Вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''7.700.000'' замењује се износом: ''23.000.000'', 
економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''11.000.000'' замењује се износом: ''7.000.000'', економска 
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''60.000.000'' замењује се износом: ''24.571.000'', економска 
класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''28.000.000'' замењује се износом: ''25.000.000'', економска класификација 422 – Трошкови путовања у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.600.000'' замењује се износом: 
''2.500.000'', економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета и колони 
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Укупна средства износ: ''5.000.000'' замењује се износом: ''3.500.000'', економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''2.400.000'', економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''15.000.000'' замењује се износом: 
''7.500.000'', економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''14.500.000'' замењује се износом: ''13.000.000'', економска класификација 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''800.000'', економска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''13.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000'', економска класификација 512 – Машине и опрема у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''16.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000''.  

Укупно за раздео 3. Функционална класификација 130 – Градска управа – Опште услуге у 
колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''370.240.000'' замењује се износом: 
''319.711.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 170 –Трансакције везане за 
јавни дуг. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 441000 – Отплате домаћих камата у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''1.600.000'', економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''26.000.000'' замењује се износом: ''23.000.000''.  

Укупно за раздео 3. Функционална класификација 170 – Градска управа – Трансакције везане 
за јавни дуг у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''30.500.000'' замењује се 
износом: ''26.600.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 090 –Социјална заштита. 
Вршиће се следеће измене: Економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти – 
Центар за социјални рад у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''25.634.000'' 
замењује се износом: ''26.014.000'', економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти - остало у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' замењује 
се износом: ''5.000.000'', после економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти – 
остало додаје се нове позиција 53/1, економска класификација 463 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ од ''900.000''.  

Укупно за раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 090 –Социјална заштита 
у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''44.621.000'' замењује се износом: 
''40.901.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 700 –Здравство. Вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти – средства за 
делатност примарне здравствене заштите у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''35.000.000'' замењује се износом: ''14.500.000''.  

Укупно за раздео 3. Градска управа – Функционална класификација 700 –Здравство у колони 
средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''35.000.000'' замењује се износом: ''14.500.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 912 –Основно образовање. 
Вршиће се следеће измене: Економска класификација 463000 – Накнаде трошкова запослених и 
ђацима у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''43.000.000'' замењује се 
износом: ''39.000.000'', економска класификација 463 – Услуге по уговор у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''20.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000'', економска 
класификација 463 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''57.000.000'' замењује се износом: ''6.000.000'', економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''54.000.000'' замењује се 
износом: ''45.000.000'', економска класификација 463 – Машине и опрема у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''5.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.  

Укупно за раздео 3. Градска управа – Функционална класификација 912 –Основно образовање 
у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''264.000.000'' замењује се износом: 
''186.000.000''. 
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 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 920 –Средње образовање. 
Вршиће се следеће измене: Економска класификација 463000 – Накнаде трошкова запослених и 
ђацима у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''55.000.000'' замењује се 
износом: ''44.000.000'', економска класификација 463 – Услуге по уговор у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''9.000.000'' замењује се износом: ''6.694.000'', економска 
класификација 463 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''21.500.000'' замењује се износом: ''5.000.000'', економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''43.000.000'' замењује се 
износом: ''36.000.000'', економска класификација 463 – Машине и опрема у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.000''.  

Укупно за раздео 3. Градска управа – Функционална класификација 920 –Средње образовање 
у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''168.000.000'' замењује се износом: 
''129.695.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.01 Народно позориште ''Тоша Јовановић''. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 
413000 – Накнаде у натури у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''276.000'' 
замењује се износом: ''170.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у 
колони Средства из буџета износ: ''580.000'' замењује се износом: ''200.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''2.467.000'' замењује се износом: 
''1.900.000'' и у колони Укупна средства износ: ''3.047.000'' замењује се износом: ''2.100.000'', 
економска класификација 415000 - Накнаде трошкова за запослене у колони Средства из буџета 
износ: ''2.356.000'' замењује се износом: ''1.040.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' замењује се износом: ''400.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''2.856.000'' замењује се износом: ''1.440.000'', економска класификација 416000 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи у колони Средства из буџета износ: ''880.000'' 
замењује се износом: ''1.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''50.000'' се брише и у колони Укупна средства износ: ''930.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 421000 – Стални трошкови у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''250.000'' замењује се износом: ''200.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''6.630.000'' замењује се износом: ''6.580.000'', економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања у колони Средства из буџета износ: ''1.850.000'' замењује се износом: ''1.100.000'', 
у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''300.000'' и у колони Укупна средства износ: ''2.250.000'' замењује се износом: ''1.400.000'', 
економска класификација 423000 - Услуге по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''15.800.000'' замењује се износом: ''7.900.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''4.000.000'' замењује се износом: ''2.900.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''19.800.000'' замењује се износом: ''10.800.000'', економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из буџета износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''420.000'' и у колони Укупна средства износ: ''2.800.000'' замењује се износом: 
''1.420.000'', економска класификација 425000 – Текуће поправке у колони Средства из буџета износ: 
''1.200.000'' замењује се износом: ''500.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' замењује се износом: ''200.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''1.300.000'' замењује се износом: ''700.000'', економска класификација 426000 – Материјал у 
колони Средства из буџета износ: ''3.620.000'' замењује се износом: ''2.400.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''700.000'' замењује се износом: ''600.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''4.320.000'' замењује се износом: ''3.000.000'', економска 
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''80.000'' замењује се износом: ''45.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''260.000'' замењује се износом: ''225.000'', после економске класификације 482000 додаје се 
нова позиција 80/1, економска класификација 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у 
колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''35.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''35.000'', економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти у 
колони Средства из буџета износ: ''8.000.000'' замењује се износом: ''3.300.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''50.000.000'' замењује се износом: ''100.000'' 
и у колони Укупна средства износ: ''58.000.000'' замењује се износом: ''3.400.000'', економска 
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класификација 512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета износ: ''3.500.000'' замењује 
се износом: ''2.500.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у колони Укупна средства износ: ''4.500.000'' 
замењује се износом: ''2.800.000''.  

Укупно за главу 3.01 Средства из буџета износ: ''112.522.000'' замењује се износом: 
''92.571.000'', Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''60.647.000'' 
замењује се износом: ''7.700.000'' и Укупно износ: ''173.169.000'' замењује се износом: ''100.271.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.02 Градска библиотека ''Жарко Зрењанин''. Вршиће се следеће измене: Eкономска 
класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: ''2.264.736'' и у колони Укупна средства износ: ''690.000'' 
замењује се износом: ''2.954.736'', економска класификација 415000 - Накнаде трошкова за запослене 
у колони Средства из буџета износ: ''950.000'' замењује се износом: ''251.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се износ: ''700.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''950.000'' замењује се износом: ''951.000'', економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони Средства из буџета износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''1.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''250.000'' се брише и у колони Укупна средства износ: ''650.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 421000 – Стални трошкови у колони Средства из буџета износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''500.000'' замењује се износом: ''250.000'' и у колони Укупна средства износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''1.750.000'', економска класификација 422000 – Трошкови путовања у колони 
Средства из буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: ''200.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''200.000'', економска класификација 423000 - Услуге по 
уговору у колони Средства из буџета износ: ''3.300.000'' замењује се износом: ''2.500.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''542.000'' замењује се износом: 
''540.000'' и у колони Укупна средства износ: ''3.842.000'' замењује се износом: ''3.040.000'', економска 
класификација 424000 - Специјализоване услуге у колони Средства из буџета износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.600.000'' и у колони Укупна средства износ: ''2.270.000'' замењује се износом: 
''1.870.000'', економска класификација 425000 – Текуће поправке у колони Средства из буџета износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''300.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''200.000'' замењује се износом: ''100.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000'', економска класификација 426000 – Материјал у 
колони Средства из буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''900.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''600.000'' замењује се износом: ''500.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''1.600.000'' замењује се износом: ''1.400.000'', економска 
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''200.000'' замењује се износом: ''100.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''200.000'' замењује се износом: ''100.000'', економска класификација 512000 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: ''1.550.000'' замењује се износом: ''200.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''240.000'' и у колони Укупна средства износ: ''2.450.000'' замењује се износом: ''440.000'', економска 
класификација 515000 – Нематеријална имовина у колони Средства из буџета износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''900.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''500.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''1.400.000'', економска класификација 522000 – Залихе материјала у 
колони Средства из буџета износ: ''1.050.000'' замењује се износом: ''600.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' замењује се износом: ''250.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''1.550.000'' замењује се износом: ''850.000'', економска 
класификација 523000 – Залихе робе за даљу продају у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.200.000'' замењује се износом: ''1.100.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''2.200.000'' замењује се износом: ''1.100.000''.  

Укупно за главу 3.02 Средства из буџета износ: ''37.410.000'' замењује се износом: 
''30.412.000'', Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''7.762.000'' 
замењује се износом: ''6.914.736'' и Укупно износ: ''45.172.000'' замењује се износом: ''37.326.736''. 
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 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.03 Народни музеј. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 413000 – Накнаде у 
натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''115.000'' замењује се износом: 
''39.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони Средства из 
буџета износ: ''414.000'' замењује се износом: ''650.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.002.000'' замењује се износом: ''1.300.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''1.416.000'' замењује се износом: ''1.950.000'', економска класификација 415000 - 
Накнаде трошкова за запослене у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.007.000'' замењује се износом: ''490.000'',  економска класификација 416000 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи у колони Средства из буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''60.000'' се брише и у 
колони Укупна средства износ: ''460.000'' замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 
421000 – Стални трошкови у колони Средства из буџета износ: ''4.505.474'' замењује се износом: 
''4.641.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''135.000'' 
замењује се износом: ''273.300'' и у колони Укупна средства износ: ''4.640.474'' замењује се износом: 
''4.914.300'', економска класификација 422000 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета 
додаје се износ: ''75.000'', средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''236.350'' замењује се износом: ''75.000'' и у колони Укупна средства износ: ''236.350'' замењује се 
износом: ''150.000'', економска класификација 423000 - Услуге по уговору у колони Средства из 
буџета износ: ''4.314.380'' замењује се износом: ''2.769.000'', у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''1.554.130'' замењује се износом: ''930.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''5.868.510'' замењује се износом: ''3.699.000'', економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из буџета износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''775.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''560.000'' и у колони Укупна средства износ: ''1.650.000'' замењује се износом: 
''1.335.000'', економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''2.330.000'' замењује се износом: ''700.000'', у колони средства из сопствених извора 04 
и осталих извора 13 и остало додаје се износ: ''52.300'' и у колони Укупна средства износ: ''2.330.000'' 
замењује се износом: ''752.300'', економска класификација 426000 – Материјал у колони Средства из 
буџета износ: ''1.300.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''700.000'' замењује се износом: ''394.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.394.000'', економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из буџета додаје се износ: ''100.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''172.384'' замењује се износом: 
''41.728'' и у колони Укупна средства износ: ''172.384'' замењује се износом: ''141.728'', економска 
класификација 512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета износ: ''1.060.000'' замењује 
се износом: ''400.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''292.136'' замењује се износом: ''6.000'' и у колони Укупна средства износ: ''1.352.136'' замењује се 
износом: ''406.000''. 

Укупно за главу 3.03 Средства из буџета износ: ''45.978.854'' замењује се износом: 
''40.673.000'', Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''4.302.000'' 
замењује се износом: ''3.632.328'' и Укупно износ: ''50.280.854'' замењује се износом: ''44.305.328''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.04 Савремена галерија. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 413000 – Накнаде у 
натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''60.000'' замењује се износом: 
''20.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони Средства из 
буџета износ: ''130.000'' замењује се износом: ''1.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''130.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''260.000'' замењује се износом: ''301.000'', економска класификација 415000 - Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''158.000'',  економска класификација 416000 – Награде запосленима и остали 
посебни расходи у колони Средства из буџета износ: ''150.000'' замењује се износом: ''1.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''200.000'' замењује се износом: ''51.000'', економска класификација 
421000 – Стални трошкови у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''660.000'', економска класификација 422000 – Трошкови путовања у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''180.000'' замењује се износом: ''150.000'', 
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економска класификација 423000 - Услуге по уговору у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.350.000'' замењује се износом: ''2.060.000'', економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из буџета износ: ''700.000'' замењује се износом: ''600.000'' 
и у колони Укупна средства износ: ''1.200.000'' замењује се износом: ''1.100.000'', економска 
класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.300.000'' и у колони Укупна средства износ: ''2.500.000'' замењује 
се износом: ''2.300.000'', економска класификација 426000 – Материјал, у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''720.000'' замењује се износом: ''650.000'', економска класификација 
512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''200.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''130.000'' и у колони Укупна средства износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''330.000''. 

Укупно за главу 3.04 Средства из буџета износ: ''19.492.000'' замењује се износом: 
''17.752.000'' и Укупно износ: ''21.492.000'' замењује се износом: ''19.752.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.05 Културни центар. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 413000 – Накнаде у 
натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''40.000'' замењује се износом: 
''14.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони средства из 
сопствених извора и у колони Укупно износ: ''50.000'' се брише, економска класификација 415000 - 
Накнаде трошкова за запослене у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''600.000'', економска класификација 416000 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи у колони Средства из буџета износ: ''300.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''130.000''  се брише и 
у колони Укупна средства износ: ''430.000'' замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 
421000 – Стални трошкови у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''1.500.000''  замењује се износом: ''1.000.000'' и у колони Укупна средства износ: ''9.500.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000'', економска класификација 422000 – Трошкови путовања  у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''400.000'', економска класификација 423000 - Услуге по уговору у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''1.700.000'' и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' замењује се износом: ''2.900.000'', 
економска класификација 424000 - Специјализоване услуге у колони Средства из буџета износ: 
''7.400.000'' замењује се износом: ''5.000.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''2.850.000'' се брише и у колони Укупна средства износ: ''10.250.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000'', економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање у 
колони Средства из буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: ''300.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''200.000'' замењује се износом: ''100.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000'', економска класификација 
426000 – Материјал, у колони Средства из буџета износ: ''550.000'' замењује се износом: ''250.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''470.000'' замењује се 
износом: ''150.000'' и у колони Укупна средства износ: ''1.020.000'' замењује се износом: ''400.000'', 
економска класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне, у колони Средства из буџета 
додаје се износ: ''300.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''500.000'' и у колони Укупна средства износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''800.000'', економска класификација 512000 – Машине и опрема у колони 
Средства из буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: ''100.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''400.000'' замењује се износом: ''100.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Укупно за главу 3.05 Средства из буџета износ: ''40.950.000'' замењује се износом: 
''37.025.000'',  у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''9.300.000'' замењује се износом: ''3.950.000'' и Укупно износ: ''50.250.000'' замењује се износом: 
''40.975.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.06 Савез аматерских КУД. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 415000 – 
Накнаде трошкова за запослене, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
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''89.000'' замењује се износом: ''35.000'', економска класификација 416000 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 424000 - Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''4.300.000'' замењује се износом: ''3.000.000'', 
економска класификација 512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''50.000'' замењује се износом: ''1.000''. 

Укупно за главу 3.06 Средства из буџета износ: ''8.471.000'' замењује се износом: ''7.029.000'' и 
Укупно износ: ''9.021.000'' замењује се износом: ''7.579.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.07 Позориште ''МАДАЧ''. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 413000 – Накнаде 
у натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''12.000'' замењује се 
износом: ''1.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''250.000'' замењује се износом: ''175.000'', 
економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за запослене, у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''92.160'' замењује се износом: ''35.000'', економска класификација 
416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''40.000'' замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 421000 – 
Стални трошкови, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''88.000'' замењује се 
износом: ''61.600'', економска класификација 422000 – Трошкови путовања, у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''455.000'' замењује се износом: ''200.000'', економска 
класификација 424000 - Специјализоване услуге, у колони Средства из буџета износ: ''1.265.000'' 
замењује се износом: ''751.000'' и у колони Укупна средства износ: ''1.415.000'' замењује се износом: 
''901.000'', економска класификација 426000 – Материјал, у колони Средства из буџета износ: 
''136.000'' замењује се износом: ''95.200'', и у колони Укупна средства износ: ''166.000'' замењује се 
износом: ''125.200'', економска класификација 512000 – Машине и опрема, у колони Средства из 
буџета износ: ''70.000'' замењује се износом: ''1.000'' и у колони Укупна средства износ: ''90.000'' 
замењује се износом: ''21.000''. 

Укупно за главу 3.07 Средства из буџета износ: ''5.039.664'' замењује се износом: ''3.952.304'' и 
Укупно износ: ''5.239.664'' замењује се износом: ''4.152.304''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.08 Историјски архив. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 413000 – Накнаде у 
натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''32.000'' замењује се износом: 
''10.560'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони Средства из 
буџета износ: ''274.000'' замењује се износом: ''1.000'' и у колони Укупна средства износ: ''334.000'' 
замењује се износом: ''61.000'', економска класификација 415000 - Накнаде трошкова за запослене, у 
колони Средства из буџета износ: ''420.000'' замењује се износом: ''171.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''642.000'' замењује се износом: ''393.000'', економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 421000 – Стални трошкови, у 
колони Средства из буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: ''320.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''699.000'' замењује се износом: ''619.000'', економска класификација 423000 - Услуге 
по уговору,  у колони Средства из буџета износ: ''1.250.000'' замењује се износом: ''812.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''2.074.000'' замењује се износом: ''1.636.000'', економска 
класификација 424000 - Специјализоване услуге, у колони Средства из буџета износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''594.000'' и у колони Укупна средства износ: ''1.110.000'' замењује се износом: 
''1.004.000'', економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање, у колони Средства из 
буџета износ: ''800.000'' замењује се износом: ''1.000'' и у колони Укупна средства износ: ''950.000'' 
замењује се износом: ''151.000'', економска класификација 426000 – Материјал, у колони Средства из 
буџета износ: ''700.000'' замењује се износом: ''490.000'' и у колони Укупна средства износ: ''868.000'' 
замењује се износом: ''658.000'', економска класификација 512000 – Машине и опрема, у колони 
Средства из буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''100.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''1.440.000'' замењује се износом: ''540.000''. 

Укупно за главу 3.08 Средства из буџета износ: ''21.536.000'' замењује се износом: 
''18.260.560'' и Укупно износ: ''26.305.800'' замењује се износом: ''23.030.360''. 
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 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 820 –Услуге културе, Глава 
3.09 Завод за заштиту споменика кулутуре. Вршиће се следеће измене: Економска класификација 
413000 – Накнаде у натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''14.000'', економска класификација 415000 - Накнаде трошкова за запослене, у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''202.000'' замењује се износом: ''61.200'', 
економска класификација 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''111.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 421000 – Стални трошкови, у колони Средства из буџета износ: ''77.000'' 
замењује се износом: ''377.000'' и у колони Укупна средства износ: ''555.000'' замењује се износом: 
''855.000'', економска класификација 422000 – Трошкови путовања, у колони Средства из буџета 
износ: ''185.000'' замењује се износом: ''35.000'' и у колони Укупна средства износ: ''578.000'' замењује 
се износом: ''428.000'', економска класификација 423000 - Услуге по уговору, у колони Средства из 
буџета износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000'', у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''985.000'' замењује се износом: ''785.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''2.985.000'' замењује се износом: ''2.285.000'', економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање, у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''14.410.000'' замењује се износом: ''2.823.120'' и у колони Укупна средства износ: 
''14.630.000'' замењује се износом: ''3.043.120'', економска класификација 426000 – Материјал, у 
колони Средства из буџета износ: ''475.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''675.000'' замењује се износом: ''500.000'', економска класификација 512000 – Машине 
и опрема, у колони Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се износом: ''150.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''936.000'' замењује се износом: ''886.000''. 

Укупно за главу 3.09 Средства из буџета износ: ''13.608.000'' замењује се износом: 
''12.756.200'', Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''18.758.500'' 
замењује се износом: ''6.971.620'' и Укупно износ: ''32.366.500'' замењује се износом: ''19.727.820''. 
 
 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО КУЛТУРА у колони Средства из буџета износ: 
''305.007.518'' замењује се износом: ''260.431.064'', у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''108.289.300'' замењује се износом: ''36.738.484'' и у колони Укупно 
износ: ''413.296.818'' замењује се износом: ''297.169.548''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 810 –Услуге рекреације и 
спорта, Глава 3.10 Физичка култура. Вршиће се следеће измене и то: Економска класификација 
413000 – Накнаде у натури, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''34.000'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''280.000'' замењује се износом: 
''756.000'', економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за запослене, у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', економска 
класификација 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у колони Средства из буџета 
износ: ''700.000'' замењује се износом: ''1.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''1.275.000'' се брише и у колони Укупна средства износ: ''1.975.000'' 
замењује се износом: ''1.000'', економска класификација 421000 – Стални трошкови, у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''1.500.000'' се брише и у колони 
Укупна средства износ: ''36.700.000'' замењује се износом: ''35.200.000'', економска класификација 
423000 – Услуге по уговору, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.900.000'' замењује се износом: ''2.000.000'', економска класификација 424000 - Специјализоване 
услуге у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''55.500.000'' замењује се 
износом: ''40.726.000'', економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''17.000.000'' замењује се износом: ''6.000.000'', 
економска класификација 426000 – Материјал, у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''110.000'' се брише и у колони Укупна средства износ: ''2.360.000'' замењује 
се износом: ''2.250.000'', економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 
у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства 
износ: ''2.815.000'' се брише, економска класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне, у 
колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства 
износ: ''1.300.000'' се брише. 



10. јул 2009. год.           Број 9           Службени лист града Зрењанина                                     Страна 191 

Укупно за главу 3.10 Средства из буџета износ: ''160.828.000'' замењује се износом: 
''133.065.000'', Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''7.000.000'' се 
брише и Укупно износ: ''167.828.000'' замењује се износом: ''133.065.000''. 

 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 911 –Предшколско 
образовање, Глава 3.11 Предшколско образовање. Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, у колони Средства из буџета износ: 
''158.145.000'' замењује се износом: ''156.257.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: ''128.155'' и у колони Укупна средства износ: 
''158.145.000'' замењује се износом: ''156.385.155'', економска класификација 412000 – Социјални 
доприноси на терет послодавца, у колони Средства из буџета износ: ''30.215.000'' замењује се 
износом: ''27.950.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје 
се износ: ''22.978'' и у колони Укупна средства износ: ''30.215.000'' замењује се износом: ''27.972.978'', 
економска класификација 413000 – Накнаде у натури, у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства износ: ''6.614.969'' замењује се износом: 
''6.281.632'', економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, у колони Средства из 
буџета износ: ''1.716.000'' замењује се износом: ''1.520.000'', у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''12.254.984'' замењује се износом: ''13.132.513'' и у колони 
Укупна средства износ: ''13.970.984'' замењује се износом: ''14.652.513'', економска класификација 
416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у колони Средства из буџета износ: 
''4.645.135'' замењује се износом: ''2.122.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''206.715'' замењује се износом: ''132.677'' и у колони Укупна средства 
износ: ''4.851.850'' замењује се износом: ''2.254.677'', економска класификација 421000 – Стални 
трошкови, у колони Средства из буџета износ: ''153.560'' замењује се износом: ''86.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''16.894.111'' замењује се износом: ''16.826.551'', економска класификација 
422000 – Трошкови путовања, у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''976.690'' замењује се износом: ''692.468'', економска класификација 
423000 - Услуге по уговору,  у колони средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
и у колони Укупно износ: ''2.438.240'' замењује се износом: ''1.700.000'', економска класификација 
424000 - Специјализоване услуге, у колони Средства из буџета износ: ''369.424'' замењује се износом: 
''185.000'' и у колони Укупна средства износ: ''3.228.373'' замењује се износом: ''3.043.949'', економска 
класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање, у колони Средства из буџета износ: 
''7.400.000'' замењује се износом: ''3.400.000'', у колони средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''375.421'' замењује се износом: ''3.400.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''7.775.421'' замењује се износом: ''6.800.000'', економска класификација 426000 – Материјал, у 
колони Средства из буџета износ: ''800.000'' замењује се износом: ''600.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''25.548.203'' замењује се износом: 
''26.090.397'' и у колони Укупна средства износ: ''26.348.203'' замењује се износом: ''26.690.397''. 

Укупно за главу 3.11 Средства из буџета износ: ''205.844.119'' замењује се износом: 
''194.520.000'', Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''70.565.647'' 
замењује се износом: ''73.731.245'' и Укупно износ: ''276.409.766'' замењује се износом: ''268.251.245''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 910 –Предшколско и 
основно образовање, Глава 3.12 Друштвена брига о деци - остало. Вршиће се следеће измене: 
Економске класификације 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''260.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''33.000.000'' замењује се износом: ''25.000.000''.  

Укупно за раздео 3. Функционална класификација 910 – Предшколско и основно образовање, 
Глава 3.12 Друштвена брига о деци - остало  у колони средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''66.365.000'' замењује се износом: ''58.106.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 110 –Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Глава 3.13 Савез 
слепих, општинска организација глувих и наглувих, пријатељи деце, параплегичари и 
инвалиди рада. Вршиће се следеће измене: Економске класификације 481000 – Специјализоване 
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услуге, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 

Укупно за раздео 3. Функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови , Глава 3.13 Савез слепих, општинска 
организација глувих и наглувих, пријатељи деце, параплегичари и инвалиди рада у колони средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: ''4.770.000'' замењује се износом: ''3.770.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 110 –Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Глава 3.14 Средства 
за програмске активности и пројекте друштвених организација савеза и удружења грађана за 
2009. годину. Вршиће се следеће измене: Економске класификације 481000 – Специјализоване 
услуге, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''. 

Укупно за раздео 3. Функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Глава 3.14 Средства за програмске активности и 
пројекте друштвених организација савеза и удружења грађана за 2009. годину у колони средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''8.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000''. Укупно за 
функционалну класификацију 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови, у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''12.770.000'' замењује се износом: ''8.770.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 830 – Јавно информисање, 
Глава 3.15 Услуге емитовања и издаваштва. Вршиће се следеће измене: Економске класификације 
423000 – Услуге по уговору, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''7.000.000'' замењује се износом: ''6.500.000'', економска класификација 451000 – Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''16.800.000'' замењује се износом: ''16.804.000''. 

Укупно за раздео 3. Функционална класификација 830 – Јавно информисање, Глава 3.15 
Услуге емитовања и издаваштва у колони средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''23.800.000'' замењује се износом: ''23.304.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа, Глава 3.16 Буџетски фондови, функционална класификација 
620 – Развој заједнице. Вршиће се следеће измене: Економске класификације 425000 – Фонд за 
корићење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса, 
у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''25.000.000''. 

Укупно за економску класификацију 620 – Развој заједнице у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''20.000.000'' замењује се износом: ''25.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа, Глава 3.16 Буџетски фондови, функционална класификација 
090 – Социјална заштита некласификована на другом месту. Вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 472000 – Фонд за стипендирање талентованих ученика, у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: ''11.000.000'' замењује се износом: ''5.700.000''. 

Укупно за економску класификацију 090 – Социјална заштита некласификована на другом 
месту у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''11.000.000'' замењује се 
износом: ''5.700.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге, 
Глава 3.17 Месне заједнице. Вршиће се следеће измене:  
 

МЗ ''Арадац'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.350.300'' замењује се 
износом: ''964.150'', економска класификација 425000 – Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''209.000'' 
замењује се износом: ''146.300'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''5.610.000'' замењује се износом: ''6.100.000''. 



10. јул 2009. год.           Број 9           Службени лист града Зрењанина                                     Страна 193 

Укупно МЗ ''Арадац'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ:  ''7.169.300'' 
замењује се износом: ''7.210.450''. 
    МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''763.400'' 
замењује се износом: ''544.900'', економска класификација 425000 – Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''110.000'' замењује се износом: ''77.000'', економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''4.200.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''4.873.400'' замењује се износом: ''4.821.900''.  

МЗ ''Бело Блато'' - Економска класификација 425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''639.300'' замењује се 
износом: ''456.250'',  економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољоприреде и 
самосталних делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''110.000'' 
замењује се износом: ''77.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.000.000'' замењује се износом: ''3.200.000''. 
Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.749.300'' 
замењује се износом: ''3.733.250''.   
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''988.500'' замењује се 
износом: ''705.700'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''44.000'' 
замењује се износом: ''30.800''. Укупно МЗ ''Ботош''у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.792.500'' замењује се износом: ''2.496.500''. 
 МЗ ''Елемир'' - Економска класификација 425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.517.000'' замењује се 
износом: ''1.083.250'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''154.000'' 
замењује се износом: ''107.800''. Укупно МЗ ''Елемир'' у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''11.071.000'' замењује се износом: ''10.591.050''.  
 МЗ ''Ечка'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних проблема у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.234.400'' замењује се износом: 
''881.350'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''214.000'' 
замењује се износом: ''149.800'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''6.600.000'' замењује се износом: ''7.000.000''. 
Укупно МЗ ''Ечка'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''8.048.400'' 
замењује се износом: ''8.031.150''. 
 МЗ ''Јанков Мост'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''443.100'' замењује се 
износом: ''316.150'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''6.200'' 
замењује се износом: ''4.340'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''470.000'' замењује се износом: ''500.000''. 
Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''919.300'' 
замењује се износом: ''820.490''. 
 МЗ ''Клек'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних проблема 
у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''915.000'' замењује се износом: 
''653.200'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''70.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''7.200.000'' замењује се износом: ''8.000.000''. 
Укупно МЗ ''Клек'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''8.215.000'' 
замењује се износом: ''8.723.200''. 
 МЗ ''Книћанин'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''862.700'' замењује се 
износом: ''615.850'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
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самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''77.000'' 
замењује се износом: ''53.900'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.400.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 
Укупно МЗ ''Книћанин'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.339.700'' 
замењује се износом: ''2.669.750''.  
 МЗ ''Лазарево'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''908.900'' замењује се 
износом: ''648.850'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''308.000'' 
замењује се износом: ''215.600''. Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''9.116.900'' замењује се износом: ''8.764.450''.  

МЗ ''Лукино Село'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''580.900'' замењује се 
износом: ''414.550'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде  и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''33.000'' 
замењује се износом: ''23.100'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''770.000'' замењује се износом: ''700.000''. 
Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.383.900'' 
замењује се износом: ''1.137.650''.  
 МЗ ''Лукићево'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''709.800'' замењује се 
износом: ''506.650'', економска класификација 425000- Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''70.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''4.200.000'' замењује се износом: ''4.000.000''. 
Укупно МЗ ''Лукићево'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''5.009.800'' 
замењује се износом: ''4.576.650''. 
 МЗ ''Меленци'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.377.800'' замењује се 
износом: ''1.698.100'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''110.000'' 
замењује се износом: ''77.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''500.000'' замењује се износом: ''300.000''. 
Укупно МЗ ''Меленци'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.987.800'' 
замењује се износом: ''2.075.100''.  
 МЗ ''Михајлово'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''496.500'' замењује се 
износом: ''354.250'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''13.200'' 
замењује се износом: ''9.240'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.650.000'' замењује се износом: ''1.400.000''. 
Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.159.700'' 
замењује се износом: ''1.763.490''. 
 МЗ ''Орловат''- Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''772.400'' замењује се 
износом: ''551.350'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''20.000'' 
замењује се износом: ''14.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''71.500'' замењује се износом: ''7.000''. Укупно 
МЗ ''Орловат'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''863.900'' замењује се 
износом: ''572.350''.  
 МЗ ''Перлез'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.497.300'' замењује се 
износом: ''1.069.150'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности  у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''270.000'' 
замењује се износом: ''189.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.100.000'' замењује се износом: ''3.300.000''. 
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Укупно МЗ ''Перлез'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''4.867.300'' 
замењује се износом: ''4.558.150''. 
 МЗ ''Стајићево'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.058.200'' замењује се 
износом: ''755.500'', економска класификација 425000- Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''181.500'' 
замењује се износом: ''127.050''. Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''4.539.700'' замењује се износом: ''4.182.550''. 
 МЗ ''Тараш'' - Економска класификација 425000 - Средства за решавање комуналних проблема 
у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''698.900'' замењује се износом: 
''498.850'', економска класификација 425000- Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''64.000'' замењује се 
износом: ''44.800'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''1.760.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. Укупно МЗ 
''Тараш'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.522.900'' замењује се 
износом: ''2.043.650''. 
 МЗ ''Томашевац'' - Економска класификација 425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''889.800'' замењује се 
износом: ''635.200'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''154.000'' 
замењује се износом: ''107.800'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.320.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.363.800'' 
замењује се износом: ''2.243.000''. 
 МЗ ''Фаркаждин'' - Економска класификација 425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''672.600'' замењује се 
износом: ''480.100'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''35.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''715.000'', замењује се износом: ''1.050.000''. 
Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.437.600'' 
замењује се износом: ''1.565.100''.  
 МЗ ''Ченте'' - Економска класификација 425000 – Средства за решавање комуналних проблема 
у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.246.800'' замењује се износом: 
''890.200'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''550.000'' 
замењује се износом: ''385.000'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.630.000'', замењује се износом: ''3.250.000''. 
Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''5.426.800'' 
замењује се износом: ''4.525.200''.  
 МЗ ''Златица'' - Економска класификација 425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''376.300'' замењује се 
износом: ''268.450'', економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''24.200'' 
замењује се износом: ''16.940'', економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.100.000'', замењује се износом: ''1.400.000''. 
Укупно МЗ ''Златица'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.500.500'' 
замењује се износом: ''1.685.390''. 
 МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде 
и самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''137.500'' 
замењује се износом: ''96.250'', економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''48.500'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 463000 - Месни самодопринос у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''6.930.000'', замењује се износом: ''7.100.000''. Укупно МЗ ''Мужља'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''7.116.000'' замењује се износом: ''7.197.250''.  
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 МЗ ''Граднулица'' - Економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у  колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''13.200'', замењује се износом: ''9.240'', економска класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''41.000'' замењује се 
износом: ''1.000''. Укупно МЗ ''Граднулица'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''8.304.200'' замењује се износом: ''8.260.240''.  
 МЗ ''Зелено поље'' - Економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у  колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''3.300'', замењује се износом: ''2.310'', економска класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''44.000'' замењује се 
износом: ''1.000'', економска класификација 463000 – Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''715.000'' замењује се износом: ''543.000''. Укупно МЗ 
''Зелено поље'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''762.300'' замењује се 
износом: ''546.310''.  
 МЗ ''В.Влаховић'' - Економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у  колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''2.000'', замењује се износом: ''1.400'', економска класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''74.400'' замењује се 
износом: ''1.000''. Укупно МЗ ''В.Влаховић'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''11.516.400'' замењује се износом: ''11.442.400''. 
 МЗ ''Шумица'' - Економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од пољопривреде 
и самосталне делатности у  колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''1.650'', 
замењује се износом: ''1.155'', економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''18.000'' замењује се износом: ''1.000''. 
Укупно МЗ ''Шумица'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''19.650'' 
замењује се износом: ''2.155''. 
 МЗ ''Центар'' - Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''14.750'' замењује се износом: ''1.000''. Укупно 
МЗ ''Центар'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''14.750'' замењује се 
износом: ''1.000''. 
 МЗ ''Никола Тесла'' - Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''11.900'' замењује се износом: ''1.000''. 
Укупно МЗ ''Никола Тесла'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''11.900'' 
замењује се износом: ''1.000''. 
 МЗ ''Жарко Зрењанин'' - Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''51.300'' замењује се износом: ''1.000''. 
Укупно МЗ ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''51.300'' замењује се износом: ''1.000''. 
 МЗ ''Соња Маринковић'' - Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''37.250'' замењује се износом: ''1.000''. 
Укупно МЗ ''Соња Маринковић'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''37.250'' замењује се износом: ''1.000''. 
 МЗ ''Доситеј Обрадовић''- Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''81.000'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 463000 – Месни самодопринос у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''12.650.000'' замењује се износом: ''13.300.000''. Укупно МЗ ''Доситеј 
Обрадовић'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''12.731.000'' замењује се 
износом: ''13.301.000''. 
 МЗ ''Доља Црни шор'' - Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''22.750'' замењује се износом: ''1.000'', 
економска класификација 463000 – Месни самодопринос у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.630.000'' замењује се износом: ''4.200.000''. Укупно МЗ ''Доља Црни шор'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.652.750'' замењује се износом: 
''4.201.000''. 
 МЗ ''Берберско-болница''- Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''20.000'' замењује се износом: ''1.000''. 
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Укупно МЗ ''Берберско-болница'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''20.000'' замењује се износом: ''1.000''. 
 МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска класификација 425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''3.850'' замењује се износом: ''2.695'', економска класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''18.750'' замењује се 
износом: ''1.000'', економска класификација 463000 – Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''3.300.000'' замењује се износом: ''3.400.000''.  Укупно МЗ 
''Сава Ковачевић'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.322.600'' замењује 
се износом: ''3.403.695''. 
 МЗ ''Мала Америка''- Економска класификација 463000 – Самодопринос за каналисање у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''16.400'' замењује се износом: ''1.000''. 
Укупно МЗ ''Мала Америка'' у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''16.400'' 
замењује се износом: ''1.000''. 
 Економска класификација 425000 – Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''3.000.000''. 
 Економска класификација 424000 – Средства за програме и пројекте, асоцијације месних 
заједница града Зрењанина у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 
 Економска класификација 425000 – Средства за развој градских и сеоских месних заједница у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''5.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 160 – Опште јавне услуге и Главу 3.17 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''178.935.000'' замењује се 
износом: ''146.150.520''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 620 – Развој заједнице, Глава 
3.18 ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина''.  Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''65.141.000'' замењује се износом: ''58.626.000'', 
економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''11.659.000'' замењује се износом: ''10.494.000'', економска 
класификација 413000 – Накнаде у натури у колони средства из буџета износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''85.000'' у колони Укупна средства износ: ''400.000'' замењује се износом: ''235.000''. 

Економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
буџета износ: ''900.000'' замењује се износом: ''600.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.800.000'', а у колони Укупна 
средства износ: ''2.900.000'' замењује се износом: ''1.800.000'',  

Економска класификација 415000 – Накнада трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''750.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 
и осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' замењује се износом: ''1.250.000'', економска 
класификација 421000 – Стални трошкови у колони Средства из буџета износ: ''10.882.000'' замењује 
се износом ''8.970.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''3.950.000'' замењује се износом: ''4.187.500'', а у  колони Укупна средства износ: ''14.832.000'' 
замењује се износом: ''13.157.500'', Економска класификација 422000 – Трошкови путовања у колони 
Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се износом: ''50.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''600.000'' замењује се износом: ''400.000'', а у колони 
укупна средства износ: ''800.000'' замењује се износом: ''450.000'', Економска класификација 423000  – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета износ: ''9.850.000'' замењује се износом ''6.980.000'',  у 
колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''3.400.000'' замењује се 
износом: ''4.304.000'', а у  колони Укупна средства износ: ''13.250.000'' замењује се износом: 
''11.284.000''. Економска класификација 424000  – Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''16.900.000'' замењује се износом ''8.860.000'', у колони у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''1.150.000'' замењује се износом ''1.193.500'' 
и у колони Укупна средства износ: ''18.050.000'' замењује се износом: ''10.053.500'', Економска 



Страна 198              Број 9                Службени лист града Зрењанина                            10. јул 2009. год. 

класификација 425000  – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из буџета износ: 
''374.510.000'' замењује се износом ''244.631.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.600.000'' замењује се износом: ''10.501.000'', а у колони Укупна 
средства износ: ''376.110.000'' замењује се износом: ''255.132.000'', економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: ''3.200.000'' замењује се износом ''1.300.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''3.150.000'' замењује се 
износом: ''4.750.000'', и у  колони Укупна средства износ: ''6.350.000'' замењује се износом: 
''6.050.000''.  

Економска класификација 451000  – Субвенције   у колони Средства из буџета и и у колони 
Укупна средства износ: ''73.900.000'' замењује се износом: ''28.370.000''.  

Економска класификација 481000 – Донације осталим непрофитним организацијама у колони 
Средства из буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: ''10.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''300.000'' замењује се износом: ''150.000'', а у колони 
Укупна средства  износ: ''700.000'' замењује се износом: ''160.000''. Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из буџета износ: ''4.200.000'' замењује се износом 
''3.700.000'' у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''503.200'', и у  колони Укупна средства износ: ''4.700.000'' замењује се износом: 
''4.203.200'',  после економска класификација 482 додаје се нова економска класификација 485 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и средства из буџета као и 
укупна средства за наведену колону износе: ''24.000.000''. Економска класификација 511000 – Зграде 
и грађевински објекти  у колони Средства из буџета износ: ''448.950.000'' замењује се износом 
''320.984.090'', у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''331.021.000'' замењује се износом: ''388.470.700'' и у  колони Укупна средства износ: ''779.971.000'' 
замењује се износом: ''709.454.790'', Економска класификација 512000 – Машина и опрема у колони 
Средства из буџета износ: ''10.450.000'' замењује  се износом ''1.750.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''1.100.000'' замењује се износом: 
''1.750.000'' и  у колони Укупна средства износ: ''11.550.000'' замењује се износом: ''3.500.000''. 
Економска класификација 523000 - Залихе робе за даљу продају и то: у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''200.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 620 и главу 3.18 у колони Средства из буџета износ: 
''1.041.192.000'' замењује  се износом ''728.460.090'' у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''350.021.000'' замењује се износом: ''419.109.900'' и  у колони 
Укупна средства износ: ''1.391.213.000'' замењује се износом: ''1.147.569.990''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 630 – Водоснабдевање, Глава 
3.19 ЈКП ''Водовод и канализација''.  Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 451000 – Субвенције у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''210.000.000'' замењује се износом: ''125.500.000'',  
 Укупно за функционалну класификацију 630 и главу 3.19 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''210.000.000'' замењује се износом ''125.500.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 510 – Управљање отпадом, 
Глава 3.20 ЈКП ''Чистоћа и зеленило''.  Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 451000 – Субвенције у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''131.868.000'' замењује се износом: ''101.868.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 510 и главу 3.20 у колони Средства из буџета и  у 
колони Укупна средства износ: ''131.868.000'' замењује  се износом ''101.868.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 660 – Стамбени развој и 
развој заједнице некласификован на другом месту, Глава 3.21 ЈКП ''Пијаце и паркинзи''.  
Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запосленим у колони Средства 
из буџета  и колони Укупна средства износ: ''58.088.700'' замењује се износом: ''49.533.503'', 
економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодаваца у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''10.397.900'' замењује се износом: ''8.866.497'', економска 
класификација 414000 – Социјална давања за запослене у колони Средства из сопствених извора 04 и 
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осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства износ: ''3.138.000'' замењује се износом: 
''536.133'', економска класификација 415000 – Накнада  трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''174.000'' а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.690.000'' замењује се износом: ''2.161.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''2.690.000'' замењује се износом: ''2.335.000'', економска класификација 421000 – Стални трошкови у 
колони Средства из буџета износ: ''3.297.000'' замењује се износом: ''5.165.000'', а у колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''4.344.000'' замењује се износом: 
''2.815.000'', а у колони Укупна средства износ: ''7.641.000'' замењује се износом: ''7.980.000'', 
економска класификација 422000 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета додаје се износ: 
''15.000'',  а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''625.000'' 
замењује се износом: ''510.000'', а у колони Укупна средства износ: ''625.000'' замењује се износом: 
''525.000''. 

Економска класификација 423000 – Услуге по уговору  у колони Средства из буџета износ: 
''4.255.000'' замењује се износом: ''9.880.000'', а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''7.452.000'' замењује се износом: ''3.508.867'', а у колони Укупна средства 
износ: ''11.707.000'' замењује се износом: ''13.388.867'', 

Економска класификација 424000 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета 
додаје се износ: ''350.000'',  а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''1.110.000'' замењује се износом: ''230.000'', а у колони Укупна средства износ: ''1.110.000'' 
замењује се износом: ''580.000''. 

Економска класификација 425000 – Текуће поправке и  одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''751.000'' замењује се износом: ''2.120.000'', а у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''1.885.000'' замењује се износом: ''1.700.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''2.636.000'' замењује се износом: ''3.820.000''. 

Економска класификација 426000 – Материјал у колони Средства из буџета износ: ''545.000'' 
замењује се износом: ''2.535.000'', а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.418.080'' замењује се износом: ''2.165.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''3.963.080'' замењује се износом: ''4.700.000''. 

Економска класификација 441000 – Отплата домаћих камата у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства износ:  ''46.000'' замењује се 
износом: ''23.000''.  

Економска класификација 444000 – Пратећи трошкови задуживања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало и колони Укупна средства износ:  ''157.000'' 
замењује се износом: ''20.000''.  

 Економска класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''6.054.000'' замењује се износом: ''6.000.000'', а у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''58.000'' замењује се износом: ''760.000'', а у колони Укупна 
средства износ: ''6.112.000'' замењује се износом: ''6.760.000''. 

Економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из буџета 
износ: ''3.427.400'' се брише, а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.917.600'' замењује се износом: ''32.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''5.345.000'' замењује се износом: ''32.000''. 

Економска класификација 512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  додаје се  
износ: ''340.000'', а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''6.620.000'' замењује се износом: ''6.035.000'', а у колони Укупна средства износ: ''6.620.000'' замењује 
се износом: ''6.375.000''. 

Економска класификација 611000 – Отплата главница домаћим кредиторима у колонама  
Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало и Укупна средства износ: ''720.000'' се 
брише.    
 Укупно за функционалну класификацију 660 и главу 3.21 у колони Средства из буџета износ: 
''86.816.000'' замењује  се износом ''84.979.000'' у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''34.774.680'' замењује се износом: ''21.090.000'' и  у колони Укупна средства 
износ: ''121.590.680'' замењује се износом: ''106.069.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 610 – Стамбени развој, 
Глава 3.22 ЈСП ''Зрењанин ''.  Вршиће се следеће измене:  
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Економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''17.556.000'' замењује се износом: ''15.546.198''. 

Економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодаваца у колони 
Средства из буџета износ: ''3.143.000'' замењује се износом: ''2.782.770'', у колонама Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''1.003.200'' замењује се износом: ''75.000'', а 
у колони Укупна средства износ: ''4.146.200'' замењује се износом: ''2.857.770''. 

Економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''250.000'' замењује се износом: ''100.000'', а 
у колони Укупна средства износ: ''850.000'' замењује се износом: ''700.000''.  

Економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: ''160.000'', а у колони Средства из сопствених извора 04 
и осталих извора 13 и остало додаје се износ: ''242.500'' а у колони Укупна средства износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''402.500''.  

Економска класификација 416000 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''170.000'' мења се у износ: ''1.000''', а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''170.000''  замењује се износом: ''76.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''340.000'' замењује се износом: ''77.000''. 

Економска класификација 421000 – Стални трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''3.900.000'', а у колони Укупна средства износ: ''4.400.000'' замењује 
се износом: ''4.300.000'',  

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''100.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''300.000'' замењује се износом: ''50.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''450.000'' замењује се износом: ''150.000''.  
  Економска класификација 423000 – Услуге по уговору  у колони Средства из буџета износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''4.500.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''610.000''  замењује се износом: ''300.000'', а у колони Укупна средства 
износ: ''5.610.000'' замењује се износом: ''4.800.000''. 
   Економска класификација 424000 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета 
износ: ''470.000'' замењује се износом: ''460.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''400.000'' замењује се износом: ''100.000'', а у колони Укупна 
средства износ: ''870.000'' замењује се износом: '560.000''. 
  Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''4.000.000'' замењује се износом: ''2.500.000'', у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''2.250.000''  замењује се износом: ''4.250.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''6.250.000'' замењује се износом: ''6.750.000''.  

Економска класификација 426000 – Материјал у колони Средства из буџета износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''850.000'', а у колони Укупна средства износ: ''1.450.000''  замењује се износом: 
''1.100.000''.  

Економска класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''14.000.000'' замењује се износом: ''16.000.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''200.000'' замењује се износом: ''250.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''14.200.000'' замењује се износом: ''16.250.000''.  

 Економска класификација 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у колони 
Средства из буџета износ:  ''1.900.000'' замењује се износом: ''1.400.000'', а у колони Укупна средства 
износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 

Економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из буџета  
износ: ''15.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000'', у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.000.000'' се брише, а у колони Укупна средства износ: 
''17.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000''.  

Економска класификација 512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''500.000'',  а у колони Укупна средства износ: ''1.042.000'' замењује се 
износом: ''642.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 610 и главу 3.22 у колони Средства из буџета износ: 
''68.489.000'' замењује се износом ''57.299.968'' у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''8.345.200'' замењује се износом: ''6.605.500'' и у колони Укупна средства 
износ: ''76.834.200'' замењује се износом: ''63.905.468''. 
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 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 473 – Туризам,    Глава 3.23 
Јавно предузеће за туризам замењује се новим називом ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина''.  У оквиру ове Главе вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запосних (зараде) у колони 
Средства из буџета буџета и колони Укупно износ: ''10.159.000'' замењује се износом: ''15.197.150'',  

После економска класификација 411000 додаје се нова позиција 386/1 економска 
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – обавезе из 2008. године у 
колони Средства из буџета и колони Укупна  додаје се  износ: ''4.466.000'',  
 Економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца   у колони 
Средства из буџета и колони Укупно  износ: ''1.819.000'', замењује се износом: ''2.720.447'',  

После економска класификација 412000 додаје се нова позиција 387/1 економска 
класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца  - обавезе из 2008. године у 
колони Средства из буџета и колони Укупно додаје се износ: ''798.000'',  
 Економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима додаје се нова позиција 
388/1 и  у колони Средства из буџета и колони Укупно  додаје се  износ: ''200.000'',  

Економска класификација 416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно  износ: ''3.593.000'', замењује се износом: ''1.000''.  

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања   у колони Средства из буџета износ: 
''550.000'', замењује се износом: ''350.000'', а у колони Укупна средства износ: ''1.350.000'' замењује се 
износом: ''1.150.000''.  

Економска класификација 424000 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета 
износ: ''25.326.000'' замењује се износом: ''16.826.000'' а у колони Укупна средства износ: ''31.026.000'' 
замењује се износом: ''22.526.000''. 

Економска класификација 425000 – Текуће поправка и одржвање у колони Средства из буџета 
износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''3.500.000'', а у колони Укупна средства износ: ''2.300.000'' 
замењује се износом: ''3.800.000''.  

Економска класификација 426000 – Материјал у колони Средства из буџета износ: ''1.253.000'' 
замењује се износом: ''1.753.000'', а у колони Укупна средства износ: ''1.503.000'' замењује се износом: 
''2.003.000''.  

Економска класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''100.000'' замењује се износом: ''350.000'', а у колони Укупна средства износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''750.000''.  

Економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из буџета 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000'', а у колони Укупна средства износ: ''40.000.000'' 
замењује се износом: ''42.000.000''.  

Економска класификација 512000 – Машина и опрема у колони Средства из буџета и Укупна 
средства у износу: ''2.250.000'' замењује се износом: ''500.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 473 и главу 3.23 у колони Средства из буџета износ: 
''83.241.000'' замењује  се износом ''84.852.597'', у колони Укупна средства износ: ''134.191.000'' 
замењује се износом: ''135.802.597''. 
  

Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 490 – ЈП ''Градска топлана'', 
Глава 3.24 ЈП ''Градска топлана'' Зрењанина. Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 451000 – Субвенције у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''82.000.000, замењује се износом: ''40.000.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 490 и главу 3.24 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''82.000.000'' замењује се износом ''40.000.000''. 
 Укупно за јавна предузећа у колони средства из буџета износ: ''1.703.606.000'' замењује се 
износом: ''1.222.959.655'', у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''444.090.880'' замењује се износом: ''497.755.400'' и у колони Укупно средства износ: 
''2.147.696.880'' замењује се износом: ''1.720.715.055''.  
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 620 – Развој заједнице, Глава 
3.25. Издвојена средства за подстицај развоја. Вршиће се следеће измене:  
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 Економска класификација 451000 – Средства за подстицај и развој малих и средњих 
предузећа и приватног предузетништва у колони Средства из буџета и колони укупна средства износ: 
''5.000.000, замењује се износом: ''4.500.000''.  
 Економска класификација 451000 – Средства за техничко опремање и оспособљавање јавних 
предузећа за пословање на тржишним принципима  у колони Средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''40.000.000, замењује се износом: ''9.508.000''.  
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 560 – Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, Глава 3.26. Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 424000 – Средства за реализацију Програма заштите животне 
средине у колони Средства из буџета и колони укупна средства износ: ''56.000.000, замењује се 
износом: ''51.400.000''.  
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 490 – Економски пословени  
некласификована на другом месту, Глава 3.27. Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 421000 – Улична јавна расвета  у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''49.000.000, замењује се износом: ''45.400.000''.  
 Економска класификација 463000 – Самодопринос за изградњу болнице у колони Средства из 
буџета и колони укупна средства износ: ''88.000.000, замењује се износом: ''85.000.000''.  
 Економска класификација 511000 – Канализација по насељеним местима – Пројектно 
техничка документација замењује се новим називом: Изградња канализације у граду-самодопринос и 
пројектно техничка документација по насељеним местима у колони Средства из буџета и колони 
укупна средства износ: ''15.000.000, замењује се износом: ''14.500.000''.  
 
 Раздео 3. – Градска управа - Функционална класификација 470 – Остале делатности, 
Глава 3.28. Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 463000 – Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – мега пројекат у колони Средства из буџета и колони укупна средства износ: ''5.000.000, 
замењује се износом: ''2.500.000''.  
 Економска класификација 463000 – Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – остало у колони Средства из буџета и колони укупна средства износ: ''5.000.000, замењује 
се износом: ''5.285.000''.  
 Економска класификација 463000 – Стратегија одрживог развоја – акциони планоти у колони 
Средства из буџета и колони укупна средства износ: ''2.000.000, замењује се износом: ''1.000''.  
 Економска класификација 463000 – Учешће града Зрењанина у финансирању јавних радова  у 
колони Средства из буџета и колони укупна средства износ: ''6.000.000, замењује се износом: ''1.000''.  
 
 Раздео 4. – Градска управа – Јавно правобраниластво града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 –  Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
буџета и колони укупна средства износ: ''130.000, замењује се износом: ''346.000''.  
 Економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и колони укупна средства износ: ''360.000'', замењује се износом: ''190.000''.  
 Економска класификација 416000 – Награде запосленима и осталипосебни расходи у колони 
Средства из буџета и колони укупна средства износ: ''612.000, замењује се износом: ''240.000''.  
 Економска класификација 421000 – Стални трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''130.000'' замењује се износом: ''100.000'', а у колони Укупна средства износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''120.000''.  
 Економска класификација 426000 – Материјал у колони Средства из буџета износ: ''270.000'' 
замењује се износом: ''150.000'', а у колони Укупна средства износ: ''340.000'' замењује се износом: 
''220.000''.  
 Економска класификација 512000 – Машине и опрема у колони Средства из буџета и колони 
укупна средства износ: ''100.000, замењује се износом: ''1.000''.  
 Укупно за раздео 4. Јавно правобранилаштво града Зрењанина у колони Средства из буџета 
износ: ''8.057.000'' замењује се износом: ''7.482.000'', а у колони Укупна средства износ: ''8.207.000'' 
замењује се износом: ''7.632.000''.  
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 Укупни расходи и издаци у колони Средства из буџета износ: ''4.515.688.637'' замењује се 
износом: ''3.635.863.239'', а у колони Средства из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и остало 
износ: ''630.095.827'' замењује се износом: ''608.325.129'', а у колони Укупна средства износ: 
''5.145.784.464'' замењује се износом: ''4.244.188.368''.  
 

Члан 4. 
 

 У Посебним одредбама члан 7. мења се и гласи:  
 ''Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на предлог локалног органа управе надлежног за 
финансије, до износа од 50.000 динара доноси Градоначелник, а Одлуку о употреби текуће буџетске 
резерве, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије у износу већем од 50.000 динара 
доноси Градско веће.'' 

Члан 5. 
 

 После члана 16., додаје се нови члан 16а. који гласи: 
''Члан 16а. 

 
 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2009. године, уколико средства потребна за исплату плата тих 
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику.'' 

Члан 6. 
 

 Члан 21. мења се и гласи: 
 ''Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.'' 

Члан 7. 
 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-8/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

 
 
 
184 

На основу члана 11.  Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласних РС'' бр. 62/06 ) и члана 31. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 10.07.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним 
таксама ("Службени лист  општине         
Зрењанина" бр. 1/06, 2/07,7/07 и 1/08 и 
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 2/08) у 
тарифном броју 11. у Напомени у поглављу IX 
тачка 1. мења се и гласи:"Обвезник плаћања 
таксе по овом Тарифном броју је корисник 
паркиралишта у смислу Одлуке о паркирању 
возила. 

Уколико корисник возила одбије да 
плати паркирање или прекорачи плаћено време 
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паркирања, овлашћени радник Предузећа, 
односно предузетника издаће обавештење ради 
регулисања плаћања паркирања  у висини  
дневне карте за паркирање. 

Корисник паркиралишта дужан је да 
поступи по примљеном обавештењу у року од 5 
дана, а на  начин утврђен у тексту обавештења. 
  У истој Напомени  тачка 2.  мења се и 
гласи: "Обрачун и наплату  таксе врши ЈКП 
''Пијаце и паркинзи''. Обрачун и наплату таксе 
могу да врше  и друга правна лица и 
предузетници искључиво уз  сагласност, на 
начин и под условима које уговоре са ЈКП 
"Пијаце и паркинзи" Зрењанин.'' 

 
Члан 2. 

 
 Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана објављивања у "Службеном листу града 
Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-9/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н     

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

185 
 На основу члана 4. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'',  бр. 42/91, 
71/94 и 79/05) и члана 15. тачка 18. и члана 31. 
тачка 38. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
10.07.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЗРЕЊАНИНУ 

 
Члан 1.  

 
 У Одлуци о оснивању Народног музеја у 
Зрењанину (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92 и 1/98) у члану 1. речи: 
''Општина Зрењанин'', замењује се речима: ''Град 
Зрењанин''.  

Члан 2. 
 

 У члану 4. речи: ''Општине Зрењанин'', 
замењују се речина: ''Града Зрењанина''. 
 

 

Члан 3. 
 

 У члану 5. речи: ''Скупштини општине 
Зрењанин'', замењују се речима: ''Скупштини 
града Зрењанина''. 

 
Члан 4.  

 
 У члану 6. речи: ''Скупштина општине 
Зрењанин'', замењују се речима: ''Скупштина 
града Зрењанина''.  

 
Члан 5.  

 
 У члану 7. у ставу 2. речи: ''Скупштина 
општине Зрењанин'', замењује се речима: 
''Скупштина града Зрењанина''. 

 
Члан 6. 

 
 У члану 9. у ставу 1. речи: ''Скупштина 
општине Зрењанин'', замењује се речима: 
''Скупштина града Зрењанина''. 

 
Члан 7.  

 
 У члану 10. у ставу 1. и ставу 3. речи: 
''Скупштина општине Зрењанин'' у 
одговарајућем падежу, замењују се речима: 
''Скупштина града Зрењанина'' у одговарајућем 
падежу.  

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-10/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

186 
На основу члана 264. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 
број 107/05), члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 31. тачка 38. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 10.07.2009. године 
донела је 
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ 

ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању здравствене 
установе Дом здравља ''ДР БОШКО 
ВРЕБАЛОВ'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 2/07), у члану 1. реч: 
''општина'' замењује се речју: ''град''. 

 
Члан 2. 

 
 У члану 3. речи: ''општине Зрењанин'' 
замењују се речима: ''града Зрењанина''. 
 

Члан 3. 
 
 У члану 12. алинеја 3. реч: ''сарађују'' 
замењује се речју: ''сарађује''. 
 У истом члану, алинеја 5. речи: 
''Скупштине општине'' замењују се речима: 
''Скупштине града''. 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-11/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

187 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

 
 

 
I 
 

 ИЛИЈА СВИЛАР, дипл.економиста, 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин. 

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-29/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

188 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ВЛАДИМИР ТЕШИЋ, дипл. инг. 
eлектротехнике, именује се за вршиоца 
дужности директора ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-30/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

189 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
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Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
10.07.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 МИЛАН КОЈЧИЋ, инг. машинства, 
разрешава се дужности члана Управног одбора 
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин. 
   

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-31/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

 
190 

На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
10.07.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ЈЕЛЕНА РАДИЋ, хемијски техничар,  
именује се за члана Управног одбора ЈКП 
''Водовод и канализација'' Зрењанин. 
   

 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-32/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

191 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о 
оснивању ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00 и 13/06) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 10.07.2009. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 БРАТИСЛАВ ТОМИЋ, дипл. инг. 
грађевине, разрешава се дужности председника 
Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' Зрењанин, на лични 
захтев. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-33/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

192 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о 
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оснивању ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 
5/00, 7/00 и 13/06) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 10.07.2009. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 МИЛАН КОЈЧИЋ, инг. машинства, 
именује се за председника Управног одбора ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-34/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

193 
 На основу члана 35. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и  члана 43. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

МАНДАТНА ПИТАЊА 
 
I 
 

 МАРИНА ГРОЗДАНОВ, разрешава се 
дужности члана  Комисије за мандатна питања.                                

 
II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-35/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

194 
 На основу члана 35. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и  члана 43. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 10.07.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

МАНДАТНА ПИТАЊА 
 
I 
 

 ВОЈИСЛАВ ДОШЕН, дипл. маш. инг., 
бира се за  члана  Комисије за мандатна питања.                               

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-36/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

195 
На основу члана 31. тачка 23. и члана 

108. став 1. Статута града Зрењанина  
(''Службени лист града Зрењанина '', број 21/08)  
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 10.07.2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е ЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА   
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ ЗА 2009. ГОДИНУ 
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I 

 
ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за 

израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у граду 
Зрењанину за 2009. годину  (у даљем тексту 
Комисија). 

II 
 
Комисију  чини председник и 9 чланова и то: 
   
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
1.   др Милица Миловац, пољопривредних наука 
 
 ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
1. Ерика Ваштаг дипл.инг. геодезије 
2. Милета Вуков, економиста 
3. Гордана Натарош инг. геодезије 
4. Милош Медић, дипл.инг. мелиорација и 

геодезије 
5. Војислав Субин, дипл.инг. пољопривреде 
6. Стојан Краљ, дипл. инг. пољопривреде 
7. Ружица Страјнић Бербаков, дипл правник 
8. Предраг Попов, дипл. инг. пољопривреде 
9. Миливој Петров, пољопривредник 

 
III 

 
Задатак Комисије је да изради Предлог 

годишњег програма заштите,уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, којим ће 
утвдити врсту и обим радова које треба 
извршити у 2009. години, динамику извођења 
радова и улагања средстава, а посебно утврдити 
податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са 
чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном 
земљишту (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 62/06, 65/08 и 41/09) и прибави 
мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту. 
 

IV 
 

Комисија је дужна да предлог годишњег 
програма из тачке III овог решења изради и 
достави Скупштини града на усвајање у року од 
45 дана од дана именовања. 
                                            

V 
 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење бр.06-28-22/09-I-10-01од 
26.02.2009. године. 

 
 

 
VI 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-37/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

196 
 На основу члана 54. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 10.07.2009. године, донелa је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
  
I 
 

 ЗОРИЦА ДЕНДА, дипл. правник, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 
представник локалне заједнице, на лични захтев. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-38/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

197 
На основу члана 53. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града 
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Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 10.07.2009. године, донелa је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

ВЕРА ШУПИЦА, пензионер, именује се 
за члана Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин, као представник локалне 
заједнице. 

II 
 

 Мандат Вери Шупици, траје до истека 
мандата Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин, који је именован 
14.06.2006. године, Решењем Скупштине 
општине Зрењанин, број: 06-36-56/06-I-04-01 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-39/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

   
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

198 
 На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 
и 101/05) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 10.07.2009. године, донелa је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХИЧКЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА 

ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН 
  
 
 

I 
 

 ИВАН ДЕВИЋ, дипл. инг електро-
технике, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Електротехничке и грађевинске школе 
''Никола Тесла'' Зрењанин, као представник 
локалне заједнице. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-40/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

199 
На основу члана 53. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 10.07.2009. године, донелa је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХИЧКЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА 

ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН 
  
I 
 

ЈОВИЦА БЕРАР, дипл. инг. eлектро-
технике, именује се за члана Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола 
Тесла'' Зрењанин, као представник локалне 
заједнице. 

II 
 

 Мандат Јовици Берару, траје до истека 
мандата Школског одбора Електротехничке и 
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин, 
који је именован 14.06.2006. године, Решењем 
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-
58/06-I-04-01 (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/06).  

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-41/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

200 
 На основу члана 54. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 10.07.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР 
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 ДРАГАНА РАДИШИЋ, професор 
разредне наставе, разрешава се дужности члана 
Школског одбора  Основне школе ''Петар 
Петровић Његош'' Зрењанин, као представник 
запослених, на лични захтев. 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-42/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 53. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанинa, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 10.07.2009. године, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР 
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 МАРИЈА КОВАЧЕВИЋ, наставник 
разредне наставе, именује се за члана Школског 
одбора  Основне школе ''Петар Петровић 
Његош'' Зрењанин, као представник запослених. 
 

II 
 
 Мандат Марији Ковачевић, траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 
''Петар Петровић Његош'' Зрењанин, који је 
именован 14.06.2006. године, Решењем 
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-
30/06-I-04-01 (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/06). 

III 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-106-43/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о 
оснивању Јавног стамбеног предузећа 
''Зрењанин'' (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст, 5/00, 
7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 3/08 и 32/08), Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 10.07.2009. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈСП ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 ВЕСЕЛИН СЕКУЛИН, разрешава се 
дужности члана Управног одбора ЈСП 
''Зрењанин'' Зрењанин, на лични захтев. 
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II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-106-44/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о 
оснивању Јавног стамбеног предузећа 
''Зрењанин'' (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст, 5/00, 
7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 3/08 и 32/08), Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 10.07.2009. године, донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈСП ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

ХАЛАИ ЗОЛТАН, професор историје, именује 
се за члана Управног одбора ЈСП ''Зрењанин'' 
Зрењанин. 

II 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-106-45/09-I-10-01 
Дана: 10.07.2009. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

204 
На основу члана 48., члана 108. став 3, 

члана 112. став 3. Статута града         Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
и члана 14.  Одлуке о организовању КРО 
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/2000-пречишћен 
текст, 5/2000- исправка, 7/2000, 7/2005, 15/2006 и 
17/2007), разматрајући Одлуку Управног одбора 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин бр. 8/4 од 
10.04.2009. године, Градско веће града 
Зрењанина, је на седници одржаној дана 
02.07.2009. године, донело  следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
             
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на  Ценовник 
пијачних услуга за 2009. годину коју је усвојио 
Управни одбор ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин под бр. 8/4 од 10.04.2009. године. 

2.  Цене се утврђују по следећем 
Ценовнику:  

I     Цене на мешовитим пијацама: 
     - Мешовите пијаце су подељене на две зоне, 
тако да прву зону чине Нова пијаца и пијаца 
Багљаш, док другу зону чини пијаца у Југ 
Богдановој улици. 

 
 

1.Табела са ценама пијачних услуга на мешовитим пијацама: 
- Цене су у динарима, без децимала- 

-  
 Дневна 

резервација 
Месечна 
резервација 
 

Дневна 
пијачарина 

Месечна 
пијачарина 

 I  
зона            

II 
зона 

I 
зона 

II 
зона 

I 
зона 

II 
зона 

I 
зона 

II 
зона 

Пијачна тезга дужине 1m  
са затвореним боксом               

63  63  872  872 86 74     2236 1924 

Пијачна тезга дужине 1m  
без затвореног бокса               

31  31  660 660  86 74   2236 1924 

Расхладна витрина дужине 
0,9m 

116  116 2606 2606 161 131 4134 3406 
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 Дневна 
резервација 

Месечна 
резервација 
 

Дневна 
пијачарина 

Месечна 
пијачарина 

Продаја половне робе, тезга 
дужине 1m 

31  31 872 872 74 
 

53 1924 1378 

Обележени простор (бетон, 
асфалт) површине 1m² 

31  31 530 530 74 53 1924 1378 

Ауто   
приколица 

  106                              106 3180 3180 106 106   Продаја 
семенске  
робе 
са приколице 

Тракторска  
приколица 

106 106 4240 4240 212 212 
 

  

Простор за продају с камиона и 
приколице за 42m²(10,5x4m) 

159  159 954 954 212 180 4242 2162 

Простор за продају садног 
материјала површине 1m² 

21 21 212 
 

212 31 31 381 381 

 
         
2. Почетна цена лицитације и гарантног износа 
за тезге на свим пијацама: 
а) Утврђује се на основу важећег ценовника и 
представља збир месечне резервације и месечне 
пијачарине, увећан за 20%. 
б) Почетна цена у режиму слободне погодбе је 
почетна цена лицитације. 
                    
3. Прва резервација продајног простора на 
пијацама Багљаш и Југ Богдан, које су у режиму 
слободне погодбе утврђује се тако што се износ 
редовне месечне накнаде увећа за 20%. 

 
II  Накнада за привремено коришћење 
пословног простора: 
 
1.   за закуп локала, почетна цена, 1m² месечно 
……………………………………....…..922,00 дин 
2.  за башту, терасу, атријум, 1m² дневно 
……………................................................15,00 дин  
3.  за расхладну витрину,  1m² дневно 
……………................................................15,00 дин 
4.  за излагање робе,  1m² дневно 
………........................................................10,00 дин 
5.  за употребу јавног WC-а, по особи 
……………...............................................21,00 дин. 
 

III Цене на ауто пијаци: 
 

1.  аутомобили........................................265,00 дин 
2.  комби возила .....................................318,00 дин 
3.  камиони .............................................530,00 дин 
 

IV Закуп магацинског простора: 
 

1.Закуп магацинског простора, 1m² месечно 
…………………......................................318,00 дин 
 

V Накнада за коришћење ограђеног 
продајног простора са паркиралиштем: 
 

улазак празног возила: 
а)  аутомобила .........................................31,00 дин 
б)  комби возила ......................................53,00 дин 
ц)  камиона до 5t носивости ...................63,00 дин 
д)  камиона преко 5t носивости .............74,00 дин 
2.  месечни закуп паркинг места за аутомобиле 
…………………….................................530,00 дин 
3.  месечни закуп паркинг места за камионе 
…………………...................................1.060,00 дин 
4.  накнада за оштећење рампе..........3.180,00 дин 
 
VI   Накнада за коришћење разгласа: 

 
рекламирање пијачних продаваца  

а)   за месец дана .................................1.060,00 дин 
б)   за недељу дана .................................318,00 дин 
ц)   дневно ..............................................106,00 дин 
 

Напомена: цене су са ПДВ-ом 
 
 3.  Ценовник ће важити од 01.07.2009. 
године.          

4. Овај закључак са Ценовником 
пијачних услуга објавиће се у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-98-41/09-III-10-01 
Дана: 02.07.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Др Милета Михајлов, с.р. 
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