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 На основу чл. 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
28.10.2010. године, донела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА број 06-107-1/10-I од 

30.09.2010. године 
 

1. У Закључку број 06-107-1/10-I од 
30.09.2010. године, објављеном у (''Службеном 
листу града Зрењанина'' бр.16/10) тачка 1. мења 
се и гласи: 

'' 1. Скупштина града Зрењанина даје 
своју безрезервну подршку Анкетном одбору 
образованом  од стране Скупштине града за 
утврђивање чињеничног стања у реорганизацији 
''ИПОК''-а ДОО Зрењанин.'' 
 2. У осталом делу Закључак остаје 
непромењен. 
  3. Закључак објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-1/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08) и члана 31. став 1. тачка 
7. и члана 76. став 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 28.10.2010. године, утврдила је  
 

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2011.  ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

 
 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево 
за период од 01.01.2011. до 31.12.2015. године  
 

Члан 2.  
 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси 
се референдумом, у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана. 

Члан 3.  
 

 Самодопринос се уводи у нoвцу, у 
укупном износу од 100.000.000 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму  
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава за реализацију пројеката 
који су предмет ове Одлуке.  
 

Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене:  
 - Изградња канализационе мреже 
 - Поправка и одржавање тротоара, путева 
и пропуста 
 - Одржавање уличне расвете 
 - Одржавање и измуљивање кишне 
канализације и копање нових канала 
 - Одржавање и изградња објеката и 
имовине МЗ 
 - Изградња и одржавање постројења за 
снабдевање становништва пијаћом водом 
 - Санирање дивљих депонија 
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 - Озелењавање, уређење и пошумљавање 
улица, паркова и слободних површина  
 - Редовно одржавање основних средстава 
МЗ, редовну делатност и расходе МЗ,               
финансирање материјалних трошкова и зараде 
радника 
 - Уређење и привођење намени новог 
гробља 
 - Куповина инвентара за друштвене 
објекте, школу, забавиште, здравствену                
станицу и др. 
 - Финансирање редовних делатности 
спортских друштава и активних удружења                
и организација 
  - Финансирање културно забавних 
активности 
 - Помоћ за новорођенчад 
 - Обележавање славе села и дана МЗ 
 - Изградња Српске православне цркве и 
духовни живот. 
 

Члан 5. 
 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Лазарево'' Лазарево.  
 

Члан 6.  
 

 Одлуку о референдуму на подручју 
Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево у складу са 
Статутом града Зрењанина, доноси Скупштина 
града Зрењанина.  
 

Члан 7.  
 

 Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства, приход од самосталних делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађана.  
 

Члан 8.  
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
 
 - на нето зараде запослених   3% 

- на приходе од самосталне делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађена у 
складу са законом који уређује порез на доходак 
грађана      3% 
 - на приход од пољопривреде и 
шумарства              10%  
 - на пензије уз потписану изјаву о 
добровољном уплаћивању самодоприноса  1%            
 

Члан 9. 
 

 Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево. 
 Обавеза плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  
 

Члан 10. 
 

 Обрачун и наплата самодоприноса врши 
се у складу са законом.  
 

Члан 11.  
 

 Средства самодоприноса су  приход 
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на  
рачун број 840-711181843-57.  
 

Члан 12.  
 

 Савет Месне заједнице ''Лазарево'' 
Лазарево дужан је да најмање једном годишње 
информише грађане о остварењу годишњег 
плана и наменском утрошку средстава 
самодоприноса.  
 Надзорни одбор месне заједнице има 
обавезу сталне контроле о целисходности 
трошења средстава самодоприноса. 
 

Члан 13.  
 

 Стручне и административне послове око 
самодоприноса врши Градска управа града 
Зрењанина – Одељење за послове финансија и 
рачуноводства. 
 Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом.  
 

Члан 14.  
 

 У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне 
заједнице ''Лазарево'' Лазарево ће својом 
одлуком прекинути даљу наплату и о томе 
известити уплатиоце, и са њим сачинити 
споразум о враћању средстава која су уплаћена 
изнад износа који је утврђен овом Одлуком.   
 

Члан 15.  
 

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

Члан 16.  
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-2/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 66. став  5. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08) и 
члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став 5. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 28.10.2010. 
године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО 

 
Члан 1.  

 
 Поводом иницијативе Савета МЗ 
''Лазарево'' на седници одржаној 17.10.2010. 
године уз предходно изјашњавање Збора грађана 
Месне заједнице ''Лазарево'', расписује се 
референдум на територији МЗ ''Лазарево'' на 
којем ће се грађани изјаснити о иницијативи за 
увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Лазарево''.  
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 '' Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Лазарево'' за период од 01.01.2011. до 
31.12.2015. године?'' 

 На питање из претходног става грађани 
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''. 
 

Члан 3.  
 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе  
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају, као и грађани који немају 
пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима се 
побољшавају услови коришћења те имовине.  
 Одлука о увођењу самодоприноса сматра 
се донетом ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из предходног става.  
 

Члан 4.  
 
 Референдум о увођењу самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Лазарево'' за 
период од 01.01.2011. до 31.12.2015. године, 
одржаће се 04. и 05.12.2010. као и 11. и 
12.12.2010. године. Гласачка места ће бити 
отворена наведених дана од 07,00 до 20,00 
часова у просторијама  МЗ ''Лазарево''. 
 

Члан 5.  
 

 Поступак спровођења референдума 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и Статута 
града Зрењанина. 

Члан 6. 
 

 Скупштина града Зрењанина ће Решењем 
именовати Комисију која ће спровести 
референдум.  

Члан 7.  
  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-3/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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  На основу члана 52. ст. 2. Закона о 
изменама и допунама Закона о пореском 
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поступку и пореској администрацији (''Службени 
гласник РС'', бр. 53/2010), члана 6. и 60.  Закона 
о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 28.10.2010. године, 
донела је  

О Д Л У К У 
о отпису камате на доспеле обавезе по основу 

одређених локалних јавних прихода 
 

Чл.1. 
 
 Овом Одлуком одређују се услови, обим 
отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе 
које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2009. 
године, (у даљем тексту: камата) по основу 
локалних јавних прихода, и то: 
 

1. пореза на имовину правних лица; 
2. пореза на имовину физичких лица; 
3. локалних комуналних такси; 
4. накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта; 
5. накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта; 
6. накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине; 
7. прихода по основу самодоприноса. 

 
Чл.2. 

 
 Право на отпис камате на обавезе по 
основу јавних прихода из члана 1. ове Одлуке (у 
даљем тексту: обавезе) остварује се на основу 
захтева обвезника, односно, лица одговорног за 
испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту: 
подносилац захтева), који се подноси по 
испуњењу услова прописаних овим чланом, 
најкасније до 30. априла 2011. године. 
 Уз захтев се подноси документација из 
које произилази да су испуњени прописани 
услови за отпис камате. 

Образац затева, из става 1. овог члана , 
налази се у прилогу ове Одлуке. 

Захтев се подноси посебно за сваку врсту 
обавеза из члана 1. ове Одлуке, Служби за 
пореску управу градске управе Зрењанин, 
односно, јавном предузећу код кога се 
подносилац захтева задужује обавезама за које 
захтева отпис камате. 

Отпис камате, у складу са овом Одлуком, 
врши се подносиоцу захтева-резиденту 
Републике Србије, који је: 

1. на прописане уплатне рачуне јавних 
прихода уплатио главни дуг по основу 

обавеза из члана 1. ове Одлуке, за које 
подноси захтев за отпис камате и 
споредна пореска давања по основу тих 
обавеза, осим камате, доспелих за 
плаћање до 31. децембра 2009. године; 

2. на прописане уплатне рачуне јавних 
прихода уплатио главни дуг по основу 
обавеза из члана 1. ове Одлуке, за које 
подноси захтев за отпис камате и 
споредна пореска давања по  основу тих 
обавеза , доспелих за плаћање од 1. 
јануара 2010. године, до дана подношења 
захтева. 

Обавезе из члана 1. ове Одлуке доспеле до 
31. децембра 2009. године, за чију је наплату 
покренут поступак принудне наплате, сматраће 
се обавезама које су доспеле до 31. децембра 
2009. године, у односу на камату која до дана 
ступања на снагу ове Одлуке није плаћена. 

  
Чл.3. 

 
 Подносиоцу захтева, који је испунио 
услове из члана 2. ове Одлуке, отписаће се 
камата по основу обавезе које је уплатио, и  то: 

• 100% камате, ако је уплату у складу са 
чланом 2. став 5. ове Одлуке извршио 
најкасније до 31. марта 2011. године. 

 
Чл.4. 

 
 Право на отпис камате утврђује се 
решењем надлежног пореског органа, односно 
надлежног јавног предузећа. 
 Служба за пореску управу, односно 
надлежно јавно предузеће, води евиденцију о 
остваривању права у складу са овом Одлуком и 
стара се о спровођењу ове Одлуке. 

 
Чл.5. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРAЈИНА ВОЈОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-4/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 2. став 1. Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода ("Службени лист града Зрењанина", број ---

------ - у даљем тексту: Одлука), град Зрењанин, Градска управа, Служби за пореску управу, подносим 
 

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС КАМАТЕ 
НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

                                                                        

  
I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ 
ЗАХТЕВА                                 

  1. Пословно име (фирма), односно име и презиме                                                    
                                                   
  2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)                                           
                                      
  3. Матични број (правног лица, односно предузетника)                                       
                                      
  4. Подаци о седишту, односно пребивалишту:                               

  4.1. Општина                                                        
                                      

  4.2. Место                                                        
                                      

  4.3. Улица                                                        
                                      
  4.4 Број и слово                                      
                                      
  5. Телефон                                             
                                                                        
                                    
                                                                        

  
II. ВРСТА ЛОКАЛНОГ ЈАВНОГ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ КОГА СЕ 
ЗАХТЕВА                            

  ОТПИС КАМАТЕ (члан 1. Одлуке):                                                         
                                      
                                                                

         (износ уплаћеног главног дуга и споредних   (износ уплаћеног главног дуга и споредних    

         пореских давања по том основу, осим     пореских давања по том основу, доспелих    

         камате, доспелих до 31.12.2009. године)*   од 1.1.2010. године до дана подношења захтева) 

                                                                        
* уписује се уплаћени износ на име локалног јавног прихода, по основу кога се захтева отпис камате                     
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  III. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА О УПЛАТИ ДУГА ИЗ ТАЧКЕ II. ОБРАСЦА                 
                                      

  1.                                               
                                      
  2.                                               
                                      
  3.                                               
                                      
  4.                                               
                                      
  5.                                               
                                      
  6.                                               
                                                                        
                                    

                                                                        
  IV. НАПОМЕНА:                                   
                                      

                                      
                                                                        
                                    

                                                                        

  Попуњава Пореско одељење                             

  Потврда о пријему захтева за отпис камате         
Датум 
пријема                          

                                      

  Организациона јединица:                                           

                                      

  Улица и број:                                            

                                      

  Поштански број:                                        

                                      

  Место:                                             
                                                                        
                                    
У ________________                                  
Дана:                       ( М.П.)                      
                                 (потпис подносиоца захтева) 
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249 
На основу члана 59. став 1. у вези са 

чланом 66. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС '', број 129/07), члана 31. 
став 1. тачка 20. и члана 108. став 1. Статута 
града Зрењанина, (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
28.10.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о Градској управи града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',  
број 24/08, 32/08, 6/09 и 14/09),  у члану 13. 
после тачке 11. додаје се нова тачка 12. која 
гласи:  

'' 12. Одељење за послове заштите и 
унапређивања животне средине''.  

Досадашње тач. 12, 13, 14, 15.  и 16. 
постају тач. 13, 14, 15, 16. и 17. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 25. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 
 ''Из области комуникационих 
технологија у Одељењу се обављају стручни 
послови планирања, развоја, сигурности и 
одржавања комплетне телекомуникационе 
инфраструктуре у Градској управи (телефонска 
централа, фиксни, мобилни и IP телефони са 
пратећом опремом), примене интерних 
стандарда и старање о функционисању 
телефонске мреже, организаовање обуке и 
пружање подршке корисницима за правилно 
коришћење комуникационих уређаја (телефони, 
уређаји за бежични интернет, модеми, факс 
уређаји и др.), као и руковање аудио и видео 
техником.'' 
 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 
Члан 3. 

 
После члана 25б додаје се члан 25в који 

гласи: 
''Члан 25в 

 Одељење за послове заштите и 
унапређивања животне средине обавља 
послове заштите и унапређивања животне 
средине који се односе на континуирано 
праћење стања животне средине – контролу 

квалитета ваздуха, површинских вода,   
загађености земљишта, мерење нивоа и заштиту 
од буке и вибрација, јонизујућег и нејонизујућег 
зрачења; успостављање регистра извора 
загађивања; израду и реализацију програма, 
планова и пројеката одрживог развоја и заштите 
животне средине, као и акционих и санационих 
планова; заштиту природних ресурса, јавних и 
заштићених природних добара, управљање 
природним добрима, њихово коришћење и 
развој; заштиту биолошке разноврсности, 
дивљих биљних и животињских врста и 
аутохтоних екосистема; контролу популација 
штетних организама; информисање и еколошко 
образовање; додељивање награда и признања из 
области заштите животне средине; утврђивање 
посебне накнаде за заштиту и унапређивање 
животне средине и друге послове у овој области 
у складу са законом, Статутом града и другим 
прописима. 
 Одељење, као поверене, обавља послове 
који се односе на: израду плана заштите од 
удеса, мера и поступака одговора на удес и 
санацију последица удеса; доношење 
краткорочних акционих планова смањења 
ризика или трајања прекорачења концентрација 
опасних по здравље људи; акустичко зонирање и 
израду стратешких карата буке; утврђивање 
статуса и подручја угрожене животне средине, 
режима санације и ремедијације за подручје од 
локалног значаја; утврђивање услова и мера 
заштите животне средине у просторним и 
урбанистичким плановима и другим актима за 
уређење простора и изградњу објеката и 
постројења; оцену и давање сагласности на 
извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину планова и програма у области 
планирања или коришћења земљишта, 
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљања водама, телекомуникација, 
туризма, очувања природних станишта и дивље 
флоре и фауне; спровођење поступака процене 
утицаја пројеката на животну средину; 
припремање локалног плана управљања 
отпадом, обезбеђивање услова и старање о 
његовом спровођењу; издавање дозвола, 
одобрења и других аката за сакупљање, 
транспорт, складиштење, третман и одлагање 
комуналног односно инертног и неопасног 
отпада; вршење надзора и контролу мера 
поступања са отпадом; утврђивање услова за рад 
нових и постојећих постројења и издавање, 
ревизију, продужење и престанак важности 
интегрисаних дозвола; издавање дозвола у 
области управљања хемикалијама, заштите 
ваздуха; и друге послове државне управе у 
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области заштите животне средине које 
република законом повери граду. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 28. став 1. бришу се речи: 
''телекомуникационе и'' 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

                                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-118-5/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

250 
На основу члана 5. Закона о средствима у 

својини Републике Србије (''Службени гласник 
РС'', бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05), члана 
20. тачка 10. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
31.Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 28.10.2010. 
године донела је  
 

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

ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о пословном простору 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 3/99, 
11/99 и 12/02 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08), у члану 4. у ставу 2. 
бришу се речи: ''Изузетно из става 1. овог члана, 
пословни простор у граду Зрењанину''. 
 У истом члану после става 2. додаје се 
став 3. који гласи:  

''Изузетно за пословни простор који се 
налази у приземљу са улазом или излогом на 
улицу К. А. I Карађорђевића, на иницијативу 
''Бид''-а и предлога предузећа, Градоначелник 
може одредити и врсту делатности која се може 
обављати у конкретном пословном простору''. 
 

 

Члан 2. 
 

 У члану 11. после става 4. додаје се став 
5.  који гласи:  
 ''Закупцима који уредно извршавају своје 
обавезе може се умањити износ закупнине до 
20%. Услове и начин остваривања ове олакшице 
прописују се посебном Одлуком коју на предлог 
предузећа доноси Градоначелник.'' 
 

Члан 3. 
 

Члан 15.  мења се и гласи:  
''Након спроведеног поступка 

прикупљања писмених понуда, односно након 
отварања приспелих понуда Комисија утврђује 
најповољнијег понуђача и присутним 
понуђачима објављује ко је утврђен као 
најповољнији понуђач''.                       

 
Члан 4. 

 
 Члан 16. мења се и гласи: 

 ''Комисија се обавезује да у року 3 дана 
од отварања приспелих понуда и утврђивања 
најповољнијег понуђача Градоначелнику 
достави предлог за давање пословног простора у 
закуп. 
            Ако понуђач чија је понуда утврђена као 
најповољнија, одустане од понуде у року од 2 
дана рачунајући од дана утврђивања 
најповољнијег понуђача, Комисија ће 
предложити Градоначелнику да се пословни 
простор додели следећем најповољнијем 
понуђачу. 
 Најповољнији понуђач утврђен у смислу 
става 2. овог члана не може одустати од дате 
понуде''. 

Члан 5. 
 

 После члана 16. додаје се нови члан 16 а. 
и 16 б. који гласе:  
 

''Члан 16 а. 
 

Гарантни износи које су понуђачи по 
конкурсу уплатили биће враћени понуђачима 
који нису успели са својим понудама, у 
номиналном износу, у року од 8 дана од дана 
отварања понуда. Гарантни износ се неће 
вратити оним понуђачима који су утврђени као 
најповољнији понуђачи и одустали су од својих 
понуда и понуђачима са којима се не закључи 
уговор о закупу као најповољнијим понуђачима. 
Понуђачима са којима се закључује уговор о 
закупу, гарантни износ ће бити задржан на име 
закупнине.'' 
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''Члан 16 б. 
 
 Ако најповољнији понуђач коме је 
пословни простор додељен одлуком 
Градоначелника, у року 15 дана од дана 
достављања одлуке не закључи уговор о закупу 
пословног простора, губи право на стицање 
статуса закупца''. 

Члан 6. 
 

 У члану 17. додаје се нови став 1. који 
гласи: 
 ''О давању пословног простора у закуп 
јавним надметањем сходно се примењују 
одредбе ове Одлуке којима се уређује поступак 
давања у закуп пословног простора 
прикупљањем писмених понуда''. 
 У истом члану постојећи ставови 1. и 2. 
постају ставови 2. и 3. 
 

Члан 7. 
 
 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: 06-118-6/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 47. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09), чл. 
20. и 32. а у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 31. тачка 2. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 28.10.2010. године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2010. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' Економска класификација 711121 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према стварно оствареном приходу 
по решењу Пореске управе износ: ''50.000.000'' 
замењује се износом: ''30.000.000''. 

Економска класификација 711122 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе износ: 
''15.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000''. 

Економска класификација 711146 – 
Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 711161 – 
Порез на приходе од осигурања лица износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине износ: ''125.000.000'' замењује се 
износом: ''105.000.000''. 

Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација 711191 – 
Порез на остале приходе износ: ''96.000.000'' 
замењује се износом: ''105.000.000''. 

Економска класификација 711193 – 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака износ: ''2.200.000'' замењује се 
износом: ''3.500.000''. 

Укупно 711: износ: ''1.155.050.000'' 
замењује се износом: ''1.118.500.000''.  

Економска класификација 712113 – 
Порез на фонд зарада лица која остварују 
приходе од ауторских права и права 
индустријске својине износ: ''10.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 

Укупно 712: износ: ''330.000'' замењује се 
износом: ''370.000''.  

Економска класификација 713121 – 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од физичких лица износ: ''55.000.000'' 
замењује се износом: ''65.000.000''. 

Економска класификација 713423 – 
Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима и пловним објектима, по 
решењу Пореске управе износ: ''15.000.000'' 
замењује се износом: ''17.000.000''. 

После Економске класификације 713423 - 
Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима и пловним објектима, по 
решењу Пореске управе, додаје се нова 
Економске класификација 713424 – Порез на 
пренос апсолутних права на осталим објектима, 
по решењу Пореске управе у износу од: ''1.000''. 
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Економска класификација 713611 – 
Порез на акције на име и уделе износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 

Укупно 713: износ: ''237.350.000'' 
замењује се износом: ''249.051.000''.  

После Економске класификације 714000 - 
Порез на добра и услуге, додаје се нова 
Економске класификација 714421 – Комунална 
такса за држање музичких уређаја и 
приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима у износу од: 
''1.000.000''. 

Економска класификација 714431 – 
Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
износ: ''10.000'' замењује се износом: ''2.500.000''. 

Економска класификација 714513 – 
Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина износ: ''47.000.000'' замењује се 
износом: ''55.000.000''. 

После Економске класификације 714514 
– Годишња накнада за моторна возила, тракторе 
и прикључна возила, додаје се нова Економске 
класификација 714531 – Такса за приказивање 
филмова на телевизији и у средствима јавног 
превоза у износу од: ''50.000''. 

Економска класификација 714548 – 
Накнада за супстанце које оштећују озонски 
омотач износ: ''100.000'' се брише. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисије SО2, NО2, прашкастих 
материја и одложеног отпада износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација 714562 – 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине износ: ''31.000.000'' замењује се 
износом: ''47.000.000''. 

После Економске класификације 714562 
– Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине, додаје се нова Економске 
класификација 714572 – Комунална такса за 
држање средстава за игру (''Забавне игре'') у 
износу од: ''50.000''. 

После Економске класификације 714572 
– Комунална такса за држање средстава за игру 
(''Забавне игре''), додаје се нова Економска 
класификација 714573 – Комунална такса за 
коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије у износу од: ''40.000''. 

Укупно 714: износ: ''120.910.000'' 
замењује се износом: ''147.440.000''.  

Економска класификација 733146 – 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
АП Војводине у корист нивоа градова износ: 
''25.000.000'' замењује се износом: ''30.000.000''. 

Економска класификација 733148 – 
Ненаменски трансфери од АП Војводине у 

корист нивоа градова износ: ''292.694.081'' 
замењује се износом: ''292.695.000''. 

Економска класификација 733242 – 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, 
од АП Војводина у корист нивоа градова износ: 
''167.400.000'' замењује се износом: ''83.354.000''. 

Укупно 733: износ: ''495.094.081'' 
замењује се износом: ''416.049.000''.  

Економска класификација 741141 – 
Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''22.000.000''. 

Економска класификација 741142 – 
Приходи од камата на средства корисника 
буџета града која су укључена у депозит 
пословне банке са којом надлежни орган града 
закључи уговор о депоновању средстава по 
виђењу износ: ''10.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. 

Економска класификација 741511 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
износ: ''25.000.000'' замењује се износом: 
''50.000.000''. 

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: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''17.000.000''. 

Економска класификација 741533 – 
Комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове, постављање шатора или 
друге облике привременог коришћења износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''183.350.000'' замењује се износом: 
''160.000.000''. 

Економска класификација 741536 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
од правних лица износ: ''50.070.000'' замењује се 
износом:  ''20.000.000''. 

Укупно 741: износ: ''437.480.000'' 
замењује се износом: ''379.500.000''.  
 Економска класификација 742141 – 
Приходи од продаје добара и услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа градова 
износ: ''1.000.000'' се брише. 
 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист новоа градова износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''106.646.000''. 
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 Економска класификација 742241 – 
Градске административне таксе износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000''. 
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''241.791.919'' замењује се износом: 
''266.234.544''. 

После Економске класификације 742253 
– Накнада за уређивање грађевинског земљишта, 
додаје се нова Економска класификација 742324 
– Трошкови поступка санитарних и 
здравствених инспектора по захтеву странке у 
износу од: ''10.000''. 
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 

Укупно 742: износ: ''373.291.919'' 
замењује се износом: ''500.890.544''.  
 Економска класификација 743324 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''20.000.000''. 
 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: 
''1.294.544'' замењује се износом: ''1.000.000''. 

Укупно 743: износ: ''13.794.544'' замењује 
се износом: ''21.500.000''.  
 Економска класификација 744141 – 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова износ: 
''7.500.000'' замењује се износом: ''15.000.000''. 
 Економска класификација 744241 – 
Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова износ: 
''7.500.000'' се брише. 
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''2.868.901.000'' замењује се износом: 
''2.952.662.000'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''243.785.000'' замењује се износом: 
''632.912.000'', и колони Укупна средства износ: 
''3.112.686.000'' замењује се износом: 
''3.585.574.000''.  

Eкономскa класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''914.173.000'' замењује се износом: 
''923.084.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''38.832.000'' 
замењује се износом: ''38.508.000'', у колони 

Укупна средства износ: ''953.005.000'' замењује 
се износом: ''961.592.000''.  

Eкономска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде)  –у колони 
– Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''9.591.864'' замењује се 
износом: ''9.592.600'', у колони Укупна средства 
износ: ''683.561.864'' замењује се износом: 
''683.562.600''.  

Eкономска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца  – у 
колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.732.136'' замењује се 
износом: ''1.732.400'', у колони Укупна средства 
износ: ''121.779.136'' замењује се износом: 
''121.779.400''.  

Eкономска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони – Средства из буџета износ: 
''3.591.000'' замењује се износом: ''3.455.000'', у 
колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''407.000'' замењује се износом: 
''767.000'', у колони Укупна средства износ: 
''3.998.000'' замењује се износом: ''4.222.000''.  

Eкономска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима – Средства из 
буџета износ: ''76.516.000'' замењује се износом: 
''82.703.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''18.829.000'' 
замењује се износом: ''17.474.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''95.345.000'' замењује се 
износом: ''100.177.000''. 

Eкономска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Средства из буџета 
износ: ''20.049.000'' замењује се износом: 
''19.909.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''8.022.000'' 
замењује се износом: ''8.922.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''28.071.000'' замењује се 
износом: ''28.831.000''. 

Eкономска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи, у колони 
– Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''250.000'' замењује се износом: 
''20.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.250.000'' замењује се износом: ''1.020.000''. 

Eкономска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''19.000.000'' замењује се износом: ''22.000.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''694.174.905'' замењује се износом: 
''813.073.000'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''200.150.000'' замењује се износом: 
''588.149.000'', у колони Укупна средства износ: 
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''894.324.905'' замењује се износом: 
''1.401.222.000''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''154.048.000'' замењује се износом: 
''186.351.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''30.900.000'' 
замењује се износом: ''32.644.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''184.948.000'' замењује 
се износом: ''218.995.000''.  
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
буџета износ: ''5.134.000'' замењује се износом: 
''6.024.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''2.649.000'' 
замењује се износом: ''3.175.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''7.783.000'' замењује се 
износом: ''9.199.000''.  
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''69.585.000'' замењује се износом: ''88.809.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''20.805.000'' замењује се 
износом: ''23.052.000'' у колони Укупна средства 
износ: ''90.390.000'' замењује се износом: 
''111.861.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''115.813.000'' замењује се износом: 
''122.391.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''20.382.000'' 
замењује се износом: ''19.806.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''136.195.000'' замењује 
се износом: ''142.197.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''320.595.905'' замењује се износом: 
''370.025.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''86.296.000'' 
замењује се износом: ''470.840.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''406.891.905'' замењује 
се износом: ''840.865.000''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''28.999.000'' замењује се износом: ''39.473.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''39.118.000'' замењује се 
износом: ''38.632.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''68.117.000'' замењује се износом: 
''78.105.000''. 

Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''14.458.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''318.000'' замењује се износом: 

''257.000'', у колони Укупна средства износ: 
''14.776.000'' замењује се износом: ''10.257.000''. 

Економска класификација 441- Отплата 
домаћих камата у колони средства из буџета 
износ: ''12.858.000'' замењује се износом: 
''9.000.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''293.000'' 
замењује се износом: ''232.000'', у колони укупна 
средства износ: ''13.151.000'' замењује се 
износом: ''9.232.000''.  

 Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони средства из 
буџета износ: ''1.600.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'', у колони укупна средства износ: 
''1.625.000'' замењује се износом: ''1.025.000''.  

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''526.975.000'' 
замењује се износом: ''528.100.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ: ''526.975.000'' 
замењује се износом: ''528.100.000''.  

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''593.912.429'' замењује се износом: 
''542.680.000''. Eкономска класификација 463 - 
Текући трансфери осталим нивоима власти  у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''593.912.429'' замењује се 
износом: ''542.680.000''.  

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''29.374.048'' замењује се износом: 
''37.211.000''. Eкономска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета  у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''29.374.048'' замењује се 
износом: ''37.211.000''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''83.561.000'' замењује се износом: 
''86.514.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.585.000'' 
замењује се износом: ''5.098.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''87.146.000'' замењује се 
износом: ''91.612.000''. 

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
средства из буџета износ: ''11.665.000'' замењује 
се износом: ''11.941.000'',  у колони Укупна 
средства износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''12.276.000''. 
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Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''33.846.000'' замењује се износом: 
''31.153.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''2.982.000'' 
замењује се износом: ''3.357.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''36.828.000'' замењује се 
износом: ''34.510.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''38.050.000'' замењује 
се износом: ''43.420.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''268.000'' замењује се износом: ''1.406.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''38.318.000'' 
замењује се износом: ''44.826.000''.  

Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''12.272.619'' 
замењује се износом: ''12.000.000''.  

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''10.272.619'' замењује се 
износом: ''10.000.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''310.226.000'' 
замењује се износом: ''226.465.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''669.363.454'' замењује се 
износом: ''396.118.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''979.589.454'' замењује се 
износом: ''622.583.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''306.426.000'' замењује се износом: 
''222.565.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''664.763.454'' замењује се износом: 
''391.618.000'', у колони Укупна средства износ: 
''971.189.454'' замењује се износом: 
''614.183.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''295.438.000''  замењује се 
износом: ''208.031.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''655.730.454'' замењује се износом: ''381.782.000'' 
у колони Укупна средства износ: ''951.168.454'' 
замењује се износом: ''589.813.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''7.687.000'' замењује се износом: ''11.233.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''8.783.000'' замењује се 
износом: ''9.586.000'', у колони Укупна средства 

износ: ''16.470.000'' замењује се износом: 
''20.819.000''. 

Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони Средства из буџета износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''500.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.600.000'' замењује се 
износом: ''4.500.000''.  

Економска класификација  523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''100.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.250.000'' замењује се 
износом: ''4.150.000''. 

Укупни расходи и издаци у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''913.348.454'' замењује се 
износом: ''1.029.230.000'' и колони Укупна 
средства износ: ''4.104.265.454'' замењује се 
износом: ''4.220.147.000''.  
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''2.930.935.044'' 
замењује се износом: ''2.931.030.544'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''1.566.310.000'' замењује се износом: 
''1.567.991.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''1.021.550.000'' замењује се износом: 
''1.006.000.000'', шифра економске 
класификације 711180 - Самодопринос износ: 
''133.500.000'' замењује се износом: 
''112.500.000'', шифра економске класификације 
713 – Порез на имовину износ: ''237.350.000'' 
замењује се износом: ''249.051.000'', шифра 
економске класификације 714 – Порез на добра и 
услуге (осим накнада које се користе преко 
буџетског фонда) у чему износ: ''120.910.000'' 
замењује се износом: ''147.440.000'', шифра 
економске класификације 74 – Непорески 
приходи, од чега: износ: ''849.566.463'' замењује 
се износом: ''926.890.544'', шифра економске 
класификације 733 – Трансфери износ: 
''495.094.081'' замењује се износом: 
''416.049.000''. Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и финансијске имовине 
износ: ''3.179.127.001'' замењује се износом: 
''3.179.127.000''. Шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''2.274.988.572'' замењује се износом: 
''2.409.982.000'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''914.173.000'' замењује се износом: 
''923.084.000'', шифра економске класификације 
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42 – Коришћење роба и услуга износ: 
''694.174.905'' замењује се износом: 
''813.073.000'', шифра економске класификације 
44 – Отплата камата: ''14.458.000'' замењује се 
износом: ''10.000.000'', шифра економске 
класификације 45 – Субвенције износ: 
''526.975.000'' замењује се износом: 
''528.100.000'', шифра економске класификације 
47 – Социјална заштита из буџета износ: 
''29.374.048'' замењује се износом: ''37.211.000'', 
шифра економске класификације 48+49 – Остали 
расходи износ: ''95.833.619'' замењује се 
износом: ''98.514.000'', шифра економске 
класификације 4631 – Трансфери износ: 
''593.912.429'' замењује се износом: 
''542.680.000'', шифра економске класификације 
5 – Издаци за набавку нефинансијске имовине 
износ: ''310.226.000'' замењује се износом: 
''226.465.000''.  
 

Члан 2. 
 
  У Посебном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
 У члану 3., у ставу 1. износ: 
''913.348.454'' замењује се износом: 
''1.029.230.000'' а у колони укупно износ: 
''4.104.265.454'' замењује се износом: 
''4.220.147.000''. 
 У истом члану у табеларном прегледу:  
 

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

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''19.000.000'' 
замењује се износом: ''22.000.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''500.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''7.000.000'' замењује се 
износом: ''15.000.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''270.000'' замењује се 
износом: ''400.000''.  

У реду укупно за Скупштину града у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''36.191.000'' замењује се износом: 
''47.121.000''.  
 

 У глави 1.01 – Заштитник грађана 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 413 – Накнаде у натури у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''111.000'' замењује се износом: ''50.000''. Укупна 
средства  за главу 1.01 – Заштитник грађана у 
колони Средства из буџета и колони укупно 
износ: ''5.731.000'' замењује се износом: 
''5.670.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''41.922.000'' замењује се износом: ''52.791.000''. 
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града и 
заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''41.922.000'' замењује 
се износом: ''52.791.000''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 415 – 
Наклнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''159.000'' замењује се износом: ''110.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.800.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''16.000.000'' замењује се 
износом: ''23.000.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''.  

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''3.300.000'' замењује се износом: ''2.300.000''.  

Економска класификација 499000 – 
Средства резерве – текућа резерва  у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''10.272.619'' замењује се износом: ''10.000.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''72.959.619'' замењује се износом: ''79.938.000''. 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''72.959.619'' замењује се 
износом: ''79.938.000''. 
 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге, вршиће се следеће измене: Економска 
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класификација 413 – Накнаде у натури       у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.543.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''50.300.000'' замењује се износом: ''52.000.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''7.300.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''20.700.000'' замењује се 
износом: ''36.000.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''9.300.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''5.500.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''3.346.000'' 
замењује се износом: ''5.200.000''.  

Eкономска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''14.000.000'' замењује се 
износом: ''23.000.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''24.500.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и колони 
укупно износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''6.000.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 позиција 47/1 – Машине и 
опрема – наменска средства, у колони Средства 
из буџета и  у колони укупно у износу: 
''2.982.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
средства из буџета и у колони укупно износ: 
''315.790.000'' замењује се износом: 
''352.183.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 170 – 
Трансакције везане за јавни дуг, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 441 – 
Отплата домаћих камата у колони Средства из 

буџета и у колони укупно износ: ''12.858.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000''.  

Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
170 – Трансакције везане за јавни дуг у колони 
средства из буџета и колони укупно износ: 
''26.248.000'' замењује се износом: ''21.790.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Центар за социјални 
рад у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''25.071.429'' замењује се износом: 
''25.120.000''. 

После економске класификације 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти – Центар за 
социјални рад  додаје се нова економска 
класификација 463 позиција 52/1 – Наменска 
средства, у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно  у износу: ''4.000.000''. 

Економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти – 
Геронтолошки центар у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''7.500.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти – Црвени 
крст у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''2.010.000'' замењује се износом: 
''2.300.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти – Остало у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''6.605.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''40.481.429'' 
замењује се износом: ''46.925.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  463 – Накнаде 
трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''35.000.000'' замењује се износом: ''40.000.000''.  
 Економска класификација 463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''5.500.000'' 
замењује се износом: ''6.500.000''. 
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 Економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''36.000.000'' замењује се 
износом: ''38.600.000''. 
 Економска класификација 463 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''500.000'' се брише.                        

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''150.000.000'' 
замењује се износом: ''158.100.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''25.000.000''.  

Економска класификација  463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''4.000.000''.  

Економска класификација  463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''30.000.000'' замењује се 
износом: ''31.000.000''.  

Економска класификација  463 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''500.000'' се брише.                         

Укупно за Функционалну класификацију 
920 – Средње образовање у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''100.000.000'' 
замењује се износом: ''107.500.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  414 – Социјална 
давања запосленима  у колони Средства из 
буџета износ: ''10.590.000'' замењује се износом: 
''10.975.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''550.000'' замењује се износом: ''885.000'' и  у 
колони укупно износ: ''11.140.000'' замењује се 
износом: ''11.860.000''. 

Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.800.000'' замењује се износом: 
''1.230.000'' и  у колони укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.430.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''1.565.000'' и  у колони укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''1.765.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''660.000'' и  у 
колони укупно износ: ''1.800.000'' замењује се 
износом: ''1.860.000''. 

Економска класификација  441 – Отплата 
домаћих камата у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''40.000''. 

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова у колони Средства из 
буџета и у колони укупно у износу ''285.000''. 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''300.000'' се брише и  у колони укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''82.106.000'' замењује се 
износом: ''83.071.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.050.000'' замењује се износом: 
''6.385.000'' и у колони укупно износ: 
''88.156.000'' замењује се износом: ''89.456.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
''Жарко Зрењанин'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  414 – Социјална 
давања запосленима у колони Средства из 
буџета износ: ''720.000'' замењује се износом: 
''420.000'' и  у колони укупно износ: ''1.579.000'' 
замењује се износом: ''1.279.000''. 

 Економска класификација  415 – 
Накнада трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''380.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''1.520.000'' и  у 
колони укупно износ: ''1.150.000'' замењује се 
износом: ''1.770.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''800.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''500.000'' и  у 
колони укупно износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''1.300.000''. 
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После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 позиција 93/1 – 
Наменска средства, у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно у износу: ''181.000''. 

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, у колони Средства из 
буџета и у колони укупно у износу: ''143.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.02 – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''28.530.000'' замењује 
се износом: ''28.854.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.359.000'' замењује се износом: 
''3.559.000'' и у колони укупно износ: 
''31.889.000'' замењује се износом: ''32.413.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.03 Народни музеј, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација  413 – 
Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони укупно износ: ''80.000'' замењује се 
износом: ''25.000''. 

Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.758.000'' замењује 
се износом: ''1.814.000'' и  у колони укупно 
износ: ''2.488.000'' замењује се износом: 
''2.544.000''. 

Економска класификација  415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''725.000'' 
замењује се износом: ''560.000''. 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови  у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''3.900.000''. 

Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''50.000'' замењује се износом: 
''20.000'', у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало додаје се  износ: 
''40.000'' и у колони укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''60.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''140.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 позиција 110/1 – 
Наменска средства, у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно у износу: ''209.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''450.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''90.000'' и  у колони 
укупно износ: ''550.000'' замењује се износом: 
''540.000''. 

Економска класификација  482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''60.000''. 

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, у колони Средства из 
буџета и у колони укупно у износу: ''143.000''. 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''144.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''200.000'' и  у колони укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''344.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.03 – Народни музеј 
у колони Средства из буџета износ: ''36.450.000'' 
замењује се износом: ''36.802.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''780.000'' замењује се 
износом: ''1.060.000'' и у колони укупно износ: 
''37.230.000'' замењује се износом: ''37.862.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  414 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета износ: 
''1.265.000'' замењује се износом: ''1.310.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''100.000'' се 
брише и  у колони укупно износ: ''1.365.000'' 
замењује се износом: ''1.310.000''. 

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и  у колони укупно износ: 
''200.000'' се брише.  

Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''100.00'' и у колони 
укупно износ: ''134.000'' замењује се износом: 
''234.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 



Страна 340        Број 18                    Службени лист града Зрењанина                    28. октобар 2010 год. 

''1.200.000'' замењује се износом: ''1.050.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''150.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''700.000'' и  у колони укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 позиција 124/1 – 
Наменска средства, у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно у износу: ''280.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''52.000'' замењује се износом: 
''581.000'' и  у колони укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''629.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''450.000'', и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''50.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.04 – Савремена 
галерија у колони Средства из буџета износ: 
''15.300.000'' замењује се износом: ''16.054.000'' и 
у колони укупно износ: ''16.100.000'' замењује се 
износом: ''16.854.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација  
415 – Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''620.000'' замењује се износом: ''450.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''970.000''  и у 
колони укупно износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''2.370.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и  у колони укупно износ: ''3.202.000'' 
замењује се износом: ''3.002.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 позиција 137/1 – 
Наменска средства, у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно у износу: ''100.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.05 – Културни 
центар у колони Средства из буџета износ: 
''31.050.000'' замењује се износом: ''31.150.000'' и 

у колони укупно износ: ''34.550.000'' замењује се 
износом: ''34.650.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД, 
вршиће се следеће измене: После економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца додаје се нова економска 
класификација 414 – Социјална давања 
запосленима, у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно у износу: ''146.000''. 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''676.000'' замењује се 
износом: ''677.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
буџета износ: ''2.922.000'' замењује се износом: 
''3.073.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''10.000'' и у 
колони укупно износ: ''3.022.000'' замењује се 
износом: ''3.083.000''.  

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно износ: ''113.000'' замењује се 
износом: ''115.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.06 – Савез 
аматерских КУД у колони Средства из буџета 
износ: ''6.050.000'' замењује се износом: 
''6.350.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''10.000'' и у 
колони укупно износ: ''6.150.000'' замењује се 
износом: ''6.360.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација  
413 – Накнаде у натури у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''16.000'' 
замењује се износом: ''24.000''. 

Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''1.745.000'' замењује се износом: ''1.664.000''. 

Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''317.000'' замењује се износом: 
''244.000'' и  у колони укупно износ: ''467.000'' 
замењује се износом: ''394.000''. 

Економска класификација  421 – Стални  
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''240.000'' и  у 
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колони укупно износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''620.000'' замењује се износом: ''850.000'' и  у 
колони укупно износ: ''720.000'' замењује се 
износом: ''950.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''100.000'' и  у колони укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''80.000'' замењује се износом: 
''60.000'' и  у колони укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''230.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''112.000'' замењује се износом: ''68.000'' и  у 
колони укупно износ: ''312.000'' замењује се 
износом: ''268.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.08 – Историјски 
архив у колони Средства из буџета износ: 
''16.800.000'' замењује се износом: ''16.810.000'' и 
у колони укупно износ: ''20.175.000'' замењује се 
износом: ''20.185.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика културе, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''188.000'' замењује се износом: 
''156.000''  и у колони укупно износ: ''280.000'' 
замењује се износом: ''248.000''. 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''475.000'' замењује се износом: ''657.000''  и у 
колони укупно износ: ''914.000'' замењује се 
износом: ''1.096.000''. 

Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''100.000'' и у колони 
укупно износ: ''530.000'' замењује се износом: 
''630.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''1.100.000'' замењује се износом: ''1.400.000''  и у 
колони укупно износ: ''3.620.000'' замењује се 
износом: ''3.920.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 позиција 177/1 – 

Наменска средства, у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно у износу: ''100.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''30.542.000'' замењује се износом: 
''30.543.000'' и  у колони укупно износ: 
''30.592.000'' замењује се износом: ''30.593.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони средства из буџета износ: 
''207.000'' замењује се износом: ''157.000'' у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.030.000'' 
замењује се износом: ''1.031.000'' и у колони 
укупно износ: ''1.237.000'' замењује се износом: 
''1.188.000''.  

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483  - Новчане казне и 
пенали по решењу судова, у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони укупно износ: ''410.000''. 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''100.000'' се брише и  у колони укупно износ: 
''1.555.000'' замењује се износом: ''1.455.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 позиција 181/1 – Наменска 
средства, у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно у износу: ''200.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.09 – Завод за 
заштиту споменика културе у колони Средства 
из буџета износ: ''11.500.000'' замењује се 
износом: ''12.200.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''38.923.000'' замењује се износом: 
''39.335.000'' и у колони укупно износ: 
''50.423.000'' замењује се износом: ''51.535.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
820 – Услуге културе – Укупно култура у колони 
Средства из буџета износ: ''231.836.000'' 
замењује се износом: ''235.341.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''56.937.000'' замењује 
се износом: ''58.074.000'' и у колони укупно 
износ: ''288.773.000'' замењује се износом: 
''293.415.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Физичка 
култура, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 



Страна 342        Број 18                    Службени лист града Зрењанина                    28. октобар 2010 год. 

остало износ: ''1.272.264'' замењује се износом: 
''1.273.000'' и  у колони укупно износ: 
''37.944.264'' замењује се износом: ''37.945.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''227.736'' 
замењује се износом: ''228.000'' и  у колони 
укупно износ: ''6.475.736'' замењује се износом: 
''6.476.000''. 

Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и  у колони укупно износ: 
''2.700.000'' замењује се износом: ''2.344.000''. 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно износ: ''36.000.000'' замењује се 
износом: ''40.000.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно износ: ''2.300.000'' замењује се 
износом: ''3.010.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''31.429.000'' 
замењује се износом: ''33.406.000''.  

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 позиција 189/1 – 
Наменска средства, у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно у износу: ''6.000.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''5.370.000''.  

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова у колони средства из 
буџета и у колони укупно у износу: ''89.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и колони укупно износ: ''64.545.454'' 
замењује се износом: ''64.546.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
810 – Глава 3.10 – Услуге рекреације и спорта – 
физичка култура у колони Средства из буџета 
износ: ''125.570.000'' замењује се износом: 
''137.360.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''68.045.454'' замењује се износом: ''68.047.000'' а 
у колони укупно износ: ''193.615.454'' замењује 
се износом: ''205.407.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –

Предшколско образовање, Глава 3.11 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација  413 – 
Накнаде у натури у колони Средства из буџета 
износ: ''981.000'' замењује се износом: 
''1.281.000'' а у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''310.000'' и  у колони укупно износ: 
''981.000'' замењује се износом: ''1.591.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.048.000'' замењује 
се износом: ''5.900.000'' и  у колони укупно 
износ: ''14.281.000'' замењује се износом: 
''19.133.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.980.000'' замењује се износом: 
''4.950.000'' и  у колони укупно износ: ''6.150.000'' 
замењује се износом: ''9.120.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и колони укупно износ: ''292.000'' 
замењује се износом: ''880.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.880.000'' замењује се износом: ''2.880.000'' и у 
колони укупно износ: ''2.438.000'' замењује се 
износом: ''3.438.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.154.000'' замењује се износом: 
''3.154.000'' и у колони укупно износ: ''2.900.000'' 
замењује се износом: ''3.900.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета додаје се 
износ: ''70.000'' и у колони укупно износ: 
''28.736.000'' замењује се износом: ''28.806.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и колони укупно износ: ''79.000'' замењује 
се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони укупно: износ: 
''96.000'' замењује се износом: ''800.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони укупно: износ: ''1.900.000'' замењује се 
износом: ''4.444.000''. 
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 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.11 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''183.850.000'' 
замењује се износом: ''192.042.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''81.001.000'' замењује 
се износом: ''87.168.000'' а у колони укупно 
износ: ''264.851.000'' замењује се износом: 
''279.210.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 910 –
Предшколско и основно образовање, Глава 
3.12 Друштвена брига о деци - остало, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''18.455.000'' замењује се износом: 
''24.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
910 – Предшколско и основно образовање глава 
3.12 – Друштвена брига о деци - остало у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''52.000.000'' замењује се износом: ''57.545.000''.  
 

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 2010. годину, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''5.415.000'' 
замењује се износом: ''5.701.000''. 

Укупно за главу 3.14 - Средства за 
програмске активности и пројекте друштвених 
организација савеза и удружења грађана за 2010. 
годину у колони средства из буџета и колони 
укупно износ: ''5.415.000'' замењује се износом: 
''5.701.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони средства из буџета и колони 
укупно износ: ''9.495.000'' замењује се износом: 
''9.781.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 –Развој 
заједнице, Глава 3.15 Буџетски фондови, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 425 – Фонд за коришћење добара 
од општег интереса у производњи електричне 
енергије и производњи нафте и гаса у колони 

Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''25.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 – Развој заједнице у колони средства из 
буџета и колони укупно износ: ''25.000.000'' 
замењује се износом: ''50.000.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 –
Социјална заштита некласификована на 
другом месту - Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 472 – Фонд за 
стипендирање талентованих ученика у колони 
Средства из буџета и у колони укупно, износ: 
''7.619.048'' замењује се износом: ''7.911.000''.  

После економске класификације 472 – 
Фонд за стипендирање талентованих ученика 
додаје се нова економска класификација 472 
позиција 218/1 – наменска средства додаје се у 
колони средства из буџета и у колони укупно у 
износу: ''3.000.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони средства из буџета и 
колони укупно износ: ''7.619.048'' замењује се 
износом: ''10.911.000''. 
 Укупно за главу 3.15 – Буџетски фондови 
у колони средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''81.219.048'' замењује се износом: 
''109.511.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.16. Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 
    МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''3.200.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''3.756.000'' замењује се износом: 
''3.956.000''.  

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.450.000''. Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''1.850.000'' замењује се износом: ''2.100.000''.   
 МЗ ''Ечка'' – После економска 
класификација 463 - Месни самодопринос додаје 
се нова економску класификацију 463 – 
Позиција 236/1 – наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони укупно у износу: 
''2.800.000''. Укупно МЗ ''Ечка'' у колони 
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Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.470.000'' замењује се износом: ''10.270.000''. 
 МЗ ''Јанков Мост'' – После економска 
класификација 463 - Месни самодопринос додаје 
се нова економску класификацију 463 – 
Позиција 239/1 – наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони укупно у износу: 
''2.500.000''. Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''725.000'' замењује се износом: ''3.225.000''. 
 МЗ ''Клек'' - Економска класификација 
463 - Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.600.000'' 
замењује се износом: ''7.900.000''. Укупно МЗ 
''Клек'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''8.518.000'' замењује се износом: 
''8.818.000''. 

МЗ ''Лукино Село'' - Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''320.000'' замењује се износом: ''700.000''. 
Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''885.000'' 
замењује се износом: ''1.265.000''.  
 МЗ ''Михајлово'' – Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''700.000'' замењује се износом: ''800.000''. 
После економска класификација 463 - Месни 
самодопринос додаје се нова економску 
класификацију 463 – Позиција 260/1 – наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
укупно у износу: ''2.500.000''. Укупно МЗ 
''Михајлово'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''1.178.000'' замењује се 
износом: ''3.778.000''. 
 МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.283.000'' замењује се износом: ''3.083.000''.  
 МЗ ''Томашевац'' - Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''1.200.000''. Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''1.878.000'' замењује се износом: ''2.078.000''.  
 МЗ ''Фаркаждин'' - Економска 
класификација 463 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони  укупно 
износ: ''100.000'', замењује се износом: ''140.000''. 
Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''750.000'' 
замењује се износом: ''790.000''.  

 МЗ ''Чента'' - Економска класификација 
463 - Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.200.000'', 
замењује се износом: ''1.400.000''. Укупно МЗ 
''Чента'' у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''2.504.000'' замењује се износом: 
''2.704.000''.  

Економска класификација 421 – 
Средства за функционисање месних заједница у 
колони Средства из буџета и у колони укупно, 
износ: ''10.450.000'' замењује се износом: 
''9.500.000''.  

Економска класификација 425 – 
Средства за реализацију пројеката месних 
заједница у колони Средства из буџета и у 
колони укупно, износ: ''3.048.905'' замењује се 
износом: ''5.185.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.16 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''125.932.905'' замењује се 
износом: ''137.389.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.17 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ 
''85.000'' замењује се износом ''200.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''50.000'' и  у колони укупно износ: ''85.000'' 
замењује се износом: ''250.000''. 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ ''500.000'' замењује  се 
износом ''350.000'' и у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.150.000'' замењује се износом: 
''250.000'' и  у колони укупно износ: ''2.650.000'' 
замењује се износом: ''600.000''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''1.000.000'' замењује се износом 
''400.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.200.000'' и  у 
колони укупно износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''10.000.000'' замењује се износом ''9.670.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало  износ: ''4.980.000'' 
замењује се износом: ''4.135.000'' и  у колони 
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укупно износ: ''14.980.000'' замењује се износом: 
''13.805.000''. 
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ ''50.000'' замењује се износом '' 
70.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''150.000'' и  у 
колони укупно износ: ''350.000'' замењује се 
износом: ''220.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ 
''6.600.000'' замењује се износом '' 5.560.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''4.100.000'' 
замењује се износом: ''3.017.000'' и  у колони 
укупно износ: ''10.700.000'' замењује се износом: 
''8.577.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ ''10.910.000'' замењује се износом '' 
8.003.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.380.000'' замењује се износом: ''599.000'' и  у 
колони укупно износ: ''12.290.000'' замењује се 
износом: ''8.602.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''246.970.000'' замењује се износом 
'' 265.812.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''51.952.000'' замењује се износом: ''435.248.000'' 
и  у колони укупно износ: ''298.922.000'' 
замењује се износом: ''701.060.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ 
''1.300.000'' замењује се износом '' 3.700.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''4.750.000'' 
замењује се износом: ''2.850.000'' и  у колони 
укупно износ: ''6.050.000'' замењује се износом: 
''6.550.000''. 
 Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
у колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ ''2.500.000'' замењује се износом 
''1.800.000''.  
 Економска класификација 481 – 
Донације осталим непрофитним организацијама  
у колони Средства из буџета износ ''10.000'' се 
брише и  у колони укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''5.050.000'' замењује се износом 
''4.600.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 

''706.000'' замењује се износом: ''950.000'' и  у 
колони укупно износ: ''5.756.000'' замењује се 
износом: ''5.550.000''. 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ ''17.500.000'' 
замењује се износом ''17.620.000'' и у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''102.000'' замењује се 
износом: ''136.000'' и  у колони укупно износ: 
''17.602.000'' замењује се износом: ''17.756.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''291.743.000'' замењује се износом 
''205.921.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''566.185.000'' замењује се износом: ''292.111.000'' 
и  у колони укупно износ: ''857.928.000'' 
замењује се износом: ''498.032.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  износ 
''800.000'' замењује се износом ''500.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.600.000'' 
замењује се износом: ''450.000'' и  у колони 
укупно износ: ''3.400.000'' замењује се износом: 
''950.000''. 
 Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''100.000'' а колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' се брише.  
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.17 у колони Средства из буџета 
износ: ''663.468.000'' замењује  се износом 
''592.756.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''640.355.000'' замењује се износом: ''741.196.000'' 
и  у колони укупно износ: ''1.303.823.000'' 
замењује се износом: ''1.333.952.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.19 ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'',  вршиће се следеће 
измене: 
 После Економске класификације 451 – 
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' додаје се нова 
Економска класификација 451 и позиција 320/1 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони укупно у износу ''1.377.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
510 и главу 3.19 у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''91.000.000'' замењује  се 
износом ''92.377.000''.  
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Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.20 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  вршиће се следеће 
измене: 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''1.027.000'' замењује се износом 
''400.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.270.000'' замењује се износом: ''2.800.000'' и  у 
колони укупно износ: ''3.297.000'' замењује се 
износом: ''3.200.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''6.700.000'' замењује се износом ''4.570.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.145.000'' 
замењује се износом: ''3.974.000'' и  у колони 
укупно износ: ''8.845.000'' замењује се износом: 
''8.544.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ 
''4.630.000'' замењује се износом ''3.880.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.255.000'' 
замењује се износом: ''4.135.000'' и  у колони 
укупно износ: ''6.885.000'' замењује се износом: 
''8.015.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ ''600.000'' замењује се износом 
''530.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''25.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''4.000.000'' замењује се износом 
''4.553.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''140.000'' замењује се износом: ''417.000'' и  у 
колони укупно износ: ''4.140.000'' замењује се 
износом: ''4.970.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета  износ 
''4.530.000'' замењује се износом ''3.295.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.175.000'' 
замењује се износом: ''2.255.000'' и  у колони 
укупно износ: ''5.705.000'' замењује се износом: 
''5.550.000''. 
 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''23.000'' 
замењује се износом: ''22.000''. 

 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''6.836.000'' замењује се износом 
''6.690.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''110.000'' и  у колони укупно износ: 
''6.836.000'' замењује се износом: ''6.800.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''1.695.000'' се брише и у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''13.500.000'' замењује 
се износом: ''13.625.000'' и  у колони укупно 
износ: ''15.195.000'' замењује се износом: 
''13.625.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''1.385.000'' замењује се 
износом: ''1.585.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
660 и главу 3.20 у колони Средства из буџета 
износ: ''91.320.000'' замењује  се износом 
''85.220.000'' и  у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''25.450.000'' замењује се износом: ''31.550.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.21 ЈП ''Пословни 
простор'',  вршиће се следеће измене: 
 После Економске класификације 413 – 
Накнаде у натури додаје се нова Економска 
класификација 414 – Социјална давања 
запосленима у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало, и у 
колони укупно у износу ''310.000'' 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''432.000'' замењује се износом 
''128.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''140.000'' замењује се износом: ''310.000'' и  у 
колони укупно износ: ''572.000'' замењује се 
износом: ''438.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом ''20.000'' . 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''4.000.000'' замењује се износом ''5.000.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало  износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''850.000'' и  у колони 
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укупно износ: ''4.100.000'' замењује се износом: 
''5.850.000''. 
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони укупно износ: ''62.000'' 
замењује се износом ''10.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ 
''4.000.000'' замењује се износом ''5.000.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''500.000'' и  у колони 
укупно износ: ''4.300.000'' замењује се износом: 
''5.500.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''25.000'' и  у колони 
укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''425.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остално износ ''180.000'' замењује се износом 
''150.000'' и  у колони укупно износ: ''5.480.000'' 
замењује се износом: ''5.450.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ 
''789.000'' замењује се износом ''1.100.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''117.000'' 
замењује се износом: ''250.000'' и  у колони 
укупно износ: ''906.000'' замењује се износом: 
''1.350.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''20.500.000'' замењује се износом 
''18.443.000'' и  у колони укупно износ: 
''20.800.000'' замењује се износом: ''18.743.000''. 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ ''550.000'' 
замењује се износом ''500.000'' и у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''60.000'' замењује се 
износом: ''50.000'' и  у колони укупно износ: 
''610.000'' замењује се износом: ''550.000''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из буџета  износ: 
''744.000'' замењује се износом ''844.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''41.000'' 
замењује се износом: ''10.000'' и  у колони 
укупно износ: ''785.000'' замењује се износом: 
''854.000''. 

 Укупно за функционалну класификацију 
610 и главу 3.21 у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.500.000'' замењује  се износом 
''2.935.000'' и у колони укупно износ: 
''57.500.000'' замењује се износом: ''58.935.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.22 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ ''150.000'' замењује  се 
износом ''40.000'' и  у колони укупно износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''740.000''. 
 После Економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова економска 
класификација 423 и позиција 364/1 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони  
Укупно у износу: ''1.634.000''. 
 После Економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 и позиција 365/1 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони  Укупно у износу:  ''867.000''. 
 После Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
Економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова у колони Средства из 
буџета и у колони  укупно у износу:  ''140.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''110.000'' и  у колони 
укупно износ: ''11.500.000'' замењује се износом: 
''11.610.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.22 у колони Средства из буџета 
износ. ''47.950.000'' замењује  се износом 
''50.591.000'' и у колони укупно износ: 
''87.550.000'' замењује се износом: ''90.191.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 436 – ЈКП 
''Градска топлана'', Глава 3.23 ЈКП ''Градска 
топлана'',  Економска класификација 451 – ЈКП 
''Градска топлана'' у колони Средства из буџета и 
у колони укупно износ: ''162.675.000'' замењује 
се износом ''162.995.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
436 и главу 3.23 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''162.675.000'' замењује се 
износом: ''162.995.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.24 ЈП ''Радио'' 
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Зрењанин, Економска класификација 451 – ЈП 
''Радио'' Зрењанин у колони Средства из буџета и 
у колони укупно износ: ''15.800.000'' замењује се 
износом ''15.928.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
830 и главу 3.24 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''15.800.000'' замењује се 
износом: ''15.928.000''. 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета износ: ''1.228.213.000'' 
замењује  се износом ''1.155.867.000'', Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''706.905.000'' замењује се износом: 
''815.281.000'' у колони укупно износ: 
''1.935.118.000'' замењује се износом: 
''1.971.148.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 640 – Улична 
расвета, Глава 3.26 Улична јавна расвета, 
Економска класификација 421- Улична јавна 
расвета у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ:''30.000.000'' замењује се износом 
''45.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
640 и главу 3.26 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''30.000.000''  замењује се 
износом ''45.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту, Глава 3.27 - Економски послови 
некласификовани на другом месту вршиће се 
следеће измене: 
 Економска класификација 463 – 
Самодопринос за изградњу болнице у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ 
''10.000.000'' замењује се износом ''6.000.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
490 и главу 3.27 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''30.000.000''  замењује се 
износом ''26.000.000''. 
  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.28 – Остале делатности , 
вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – Мега пројекат у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ ''2.000.000'' 
замењује се износом ''1.000.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно-
техничке документације - у колони Средства из 

буџета и у колони укупно износ ''19.500.000'' 
замењује се износом ''15.000.000''. 
 После Економске класификације 463 – 
Средства за учешће у реализацији пројеката – 
Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима 
на територији града Зрењанина додаје се нова 
економска класификација 463 и позиција 382/2 – 
Средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина  у колони Средства 
из буџета и у колони  укупно у износу:  
''10.000.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Трансферна средства - Остало - у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ 
''167.400.000'' замењује се износом ''83.354.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''189.500.000''  замењује се 
износом ''109.954.000''. 

Укупно за главу 3.28 у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''191.000.000''  
замењује се износом ''111.454.000''. 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
''3.068.635.381'' замењује се износом: 
''3.050.788.000'' а у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''912.888.454'' замењује се износом: 
''1.028.570.000'' и у колони укупно износ: 
''3.981.523.835'' замењује се износом: 
''4.079.358.000''. 
 

Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене: 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''70.000'' замењује се износом ''60.000'' и у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало  износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''110.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору – у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом ''200.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал - у колони Средства из буџета износ 
''60.000'' замењује се износом ''50.000'' и у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''150.000'' и  у колони укупно износ: 
''160.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  износ 
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''23.000'' замењује се износом ''43.000'' и у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ ''100.000'' замењује се 
износом ''140.000'' и  у колони укупно износ: 
''123.000'' замењује се износом: ''183.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 у колони средства из сопствених извора  04 
и осталих извора 13 и остало износ ''460.000'' 
замењује се износом ''660.000'' и у колони 
укупно износ: ''7.860.000''  замењује се износом 
''8.060.000''. 
 Укупно за раздео 4. – Јавно 
правобранилаштва града Зрењанина у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''460.000'' замењује се 
износом: ''660.000'' и у колони укупно износ: 
''7.860.000'' замењује  се износом: ''8.060.000''. 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''913.348.454'' замењује 
се износом: ''1.029.230.000'', а у колони укупно 
износ: ''4.104.265.454'' замењује се износом: 
''4.220.147.000''. 

Члан 3. 
 

Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија Републике Србије и објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 

 
Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-118-7/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 23. и члана 35. 
ст. 3. и 4. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
28.10.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КОНТРОЛУ УТРОШКА СРЕДСТАВА У 
ВЕЗИ ФИНАНСИРАЊА  ИЗГРАДЊЕ НОВЕ 

КОТЛАРНИЦЕ У ЈКП ''ГРАДСКА 
ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за контролу 
утрошка средстава у вези финансирања изградње 
нове котларнице у ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин. 

II 
 

Задатак Комисије је да изврши контролу 
утрошка средстава у вези финансирања изградње 
нове котларнице у ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин.  

III 
 

 Комисија је дужна да у року од 60 дана 
достави Извештај о утрошку средстава у вези 
финансирања изградње нове котларнице у ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин  
 

IV 
 

Комисија има  председника и четири 
члана, који су одборници Скупштине града 
Зрењанина.  

V 
 

 Одлуку објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-28/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 76. став 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним 
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 32/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 28.10.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО 
 

Члан 1.  
 
 Именује се Комисија за спровођење 
референдума за доношење Одлуке о увођењу 
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самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Лазарево'' Лазарево за период од 01.01.2011. до 
31.12.2015. године. 

 
Члан 2.  

 
 Комисију за спровођење референдума 
чине председник и два члана и заменик 
председника и два заменика члана.  
 

Члан 3.  
 
 У Комисију за спровођење референдума 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Лазарево'' Лазарево именују се: 
 1. Миленко Дуловић - председник 
(ЈМБГ: 2111962850018) Лазарево, ул. Данила 
Ђокића 45, 
 2. Борис Галовић - заменик председника 
(ЈМБГ: 2707978850026) Лазарево, ул. Жарка 
Зрењанина бб, 
 3. Зоран Видаковић - члан (ЈМБГ: 
2404964850030) Лазарево, ул. Ранка Дивљанина  
16, 
 4. Мишо Томић - заменик члана (ЈМБГ: 
2506944850080) Лазарево, ул. Ранка Дивљанина 
31,  
 5. Радмила Арсић - члан (ЈМБГ: 
1603958855036) Лазарево, Милана Симовића 43,  
 6. Гина Планинчић - заменик члана 
(ЈМБГ: 2110960855040) Лазарево, Алексе 
Бојовића 22. 

Члан 4. 
 

 Задатак Комисије је да у складу са 
Одлуком о расписивању референдума на 
територији МЗ ''Лазарево'' Лазарево, спроведе 
референдум у складу са прописима којима је 
уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана и обезбеди да се грађани непосредно и 
слободно изјасне о питању које је садржано у 
Одлуци о расписивању референдума. 
 

Члан 5. 
 
 Извештај о спроведеном референдуму 
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина 
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и 
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'', 
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору 
народних посланика (''Службени гласник РС'', 
бр. 35/00 и 18/04). 
 

Члан 6. 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-30/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и 
члана 43. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 28.10.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 
 ДРАГАН ЈАРИЋ, дипломирани 
правник, разрешава се дужности члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину на предлог одборничке групе Лига 
социјалдемократа Војводине. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Драган Јарић је именован за члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог Лиге социјалдемократа 
Војводине 27.06.2008. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-59-3/08-I-
04-01 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/08). 
 Сходно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  
 Одборничка група Лига 
социјалдемократа Војводине поднела је захтев 
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да се Драган Јарић разреши дужности члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу члана Градске изборне комисије.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-31/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и 
члана 43. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 28.10.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

СЛАВКО ЖИВА, адвокат, именује се за 
члана Градске изборне комисије у сталном 
саставу у Зрењанину, на предлог одборничке 
групе Лига социјалдемократа Војводине. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 

скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 

Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 
Драган Јарић, дипломирани правник, је 
именован за члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог Лиге 
социјалдемократа Војводине. 

Одборничка група Лиге социјал-
демократа Војводине поднела је захтев да се 
уместо Драгана Јарића, за члана Градске изборне 
комисије именује Славко Жива, адвокат.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању члана  Градске изборне комисије.  
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-32/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и 
члана 43. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 28.10.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

 САША МИЛЧИЋ, дипломирани 
економиста, разрешава се дужности члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину на предлог одборничке групе Лига 
социјалдемократа Војводине. 

 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Саша Милчић је именован за члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог Лиге социјалдемократа 
Војводине 27.06.2008. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина број 06-59-3/08-I-
04-01 (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/08). 
 Сходно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  
 Одборничка група Лига 
социјалдемократа Војводине поднела је захтев 
да се Саша Милчић разреши дужности члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу члана Градске изборне комисије.  
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-33/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и 
члана 43. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 28.10.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

ИВАНА ЛУДОШКИ, дипломирани 
правник, именује се за члана Градске изборне 

комисије у сталном саставу у Зрењанину, на 
предлог одборничке групе Лига 
социјалдемократа Војводине. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 

Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 
Саша Милчић, дипломирани економиста, је 
именован за члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог Лиге 
социјалдемократа Војводине. 

Одборничка група Лиге 
социјалдемократа Војводине поднела је захтев 
да се уместо Саше Милчића, за члана Градске 
изборне комисије именује Ивана Лудошки, 
дипломирани правник.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању члана  Градске изборне комисије.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-34/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ВЛАДИМИР ПРИЉЕВА, дипл. инг. 
арх., разрешава се дужности члана  Управног 
одбора Предшколске установе Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе. 
 

II 
  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-35/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

259 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 РАДОВАН ЈОРГИН, хемијски 
техничар, именује се за члана  Управног одбора 
Предшколске установе Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе. 
 

II 
 
 Мандат Радовану Јоргину, траје до 
истека мандата Управног одбора Предшколске 
установе Зрењанин, који је именован 26.02.2009. 
године Решењем Скупштине града Зрењанин 
број: 06-28-56/09-I-10-01 (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 3/09). 

 
 

II 
  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-36/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

260 
На основу члана 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК 

КАРАЏИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 АЛЕКСАНДАР ЈОСИМОВИЋ, магис-
тар менаџмента, разрешава се дужности члана  
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Зрењанин, као представник локалне самоуправе, 
на лични захтев. 

 
II 

  
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-37/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

261 
На основу члана 31. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''ВУК КАРАЏИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

 ДИМИТРИЈУ ВОЈВОДИЋУ, престаје 
мандат члана  Школског одбора Основне школе 
''Вук Караџић'' Зрењанин, као представнику 
јединице локалне самоуправе, услед смрти 
именованог. 

II 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-38/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

262 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК 
КАРАЏИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

 У Школски одбор Основне школе ''Вук 
Караџић'' Зрењанин,  као представници локалне 
самоуправе, именују се: 
 -ТАЊА РАДУЛОВИЋ, административно 
-пословни секретар, 
 - РОНИ БЕРАХА, виолончелиста. 
 

II 
 

 Мандат Тањи Радуловић и Рони Бераху, 
траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин, који је 
именован 14.06.2010. године Решењем 
Скупштине града Зрењанин број: 06-68-51/10-I 
(''Службени лист града Зрењанин'', бр. 9/10).          
 

 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-39/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

263 
На основу члана 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА 

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ, наставник 
разредне наставе, разрешава се дужности члана  
Школског одбора Основне школе ''Соња 
Маринковић'' 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: 06-118-40/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

264 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  28.10.2010. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА 

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ЈУЛИЈАНА ВЕНЦЕЛ, наставник 
историје, именује се за члана  Школског одбора 
Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин, 
као представник запослених. 
 

II 
 

 Мандат Јулијани Венцел, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''Соња 
Маринковић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године Решењем Скупштине града 
Зрењанин број: 06-68-49/10-I (''Службени лист 
града Зрењанин'', бр. 9/10).        
   

III 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-118-41/10-I 
Дана: 28.10.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

265 
          На основу члана 6. тачка 12  Закона о 
финансирању локалне самоуправе  (''Службени 
гласник РС' бр. 62/06), члана 155 став 3 Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС' 
бр. 72/09 и 81/09) и члана 48 . Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) Градско веће  града  Зрењанина  на 
седници одржаној 20.10.2010. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

 I  УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт ОДЛУКЕ О 
ТРОШКОВИМА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 
ОБЈЕКАТА.  

II   Нацрт  Одлуке  упућује се на јавну 
расправу. 

III   Јавна расправа ће трајати 15 дана од 
дана објављивања овог Закључка у 
Међуопштинском листу ''Зрењанин''. 
 IV  Сви заинтересовани могу извршити 
увид у Нацрт Одлуке у  року одређеном у тачки 
III овог Закључка, у просторијама Одељења за 
послове урбанизма Градске управе града 

Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10, 
канцеларији бр. 115, сваког радног дана у 
времену од  8 до 13  часова.  
 V Нацрт Одлуке налазиће се и на 
интернет адреси града Зрењанина:  
www.zrenjanin.rs. 
            VI  Примедбе и предлози са јавне 
расправе достављају се у писаној форми 
секретару Градског већа града Зрењанина у року 
одређеном у тачки III овог Закључка. 
            VII Секретар Градског већа  доставиће 
материјал из тачке VI овог Закључка надлежном 
Одељењу.                     
            VIII  О спровођењу овог Закључка 
стараће се секретар Градског већа. 

IX  Овај Закључак доставити Месним 
заједницама ради објављивања на огласној 
табли.                               
            X Овај Закључак објавити у  ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и у међуопштинском 
листу ''Зрењанин''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-116-26/10-III                                                
Дана: 20.10.2010. године                                                        
З Р Е Њ А Н И Н 

ЗАМЕНИК  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Горан Каурић,с.р. 

266 
          На основу члана 87.  Закона о заштити 
животне средине  (''Службени гласник РС' бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон и 72/09-др. закон)  
и члана 48 . Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Градско веће  града  Зрењанина  на седници 
одржаној 20.10.2010. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

 I  УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине. 

II   Нацрт  Одлуке  упућује се на јавну 
расправу. 

III   Јавна расправа ће трајати 15 дана од 
дана објављивања овог Закључка у 
Међуопштинском листу ''Зрењанин''. 

IV  Сви заинтересовани могу извршити 
увид у Нацрт Одлуке у  року одређеном у тачки 
III овог Закључка, у просторијама Одељења за 
послове урбанизма Градске управе града 
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10, 
канцеларији бр. 112, сваког радног дана у 
времену од  8 до 13  часова.  
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 V Нацрт Одлуке налазиће се и на 
интернет адреси града Зрењанина:  
www.zrenjanin.rs. 
            VI  Примедбе и предлози са јавне 
расправе достављају се у писаној форми 
секретару Градског већа града Зрењанина у року 
одређеном у тачки III овог Закључка. 
            VII Секретар Градског већа  доставиће 
материјал из тачке VI овог Закључка надлежном 
Одељењу.                     
            VIII  О спровођењу овог Закључка 
стараће се секретар Градског већа. 

IX  Овај Закључак доставити Месним 
заједницама ради објављивања на огласној 
табли.                               

            X Овај Закључак објавити у  ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и у међуопштинском 
листу ''Зрењанин''. 
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