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На основу члана 47. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и
108/13), 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. 26/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 24.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕБАЛАНС III
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2013. годину – пречишћен
текст, у табели ''Рачун прихода и примања,
расхода и издатака'', вршиће се следеће
измене и допуне:
Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине износ: ''4.946.212.218''
замењује се износом: ''4.351.146.707''.
Текући приходи износ: ''4.605.717.218''
замењује се износом: ''4.341.651.707''.
У чему:
буџетска
средства
износ:
''4.340.582.176''
замењује
се
износом:
''4.071.777.621'',
- сопствени и остали приходи износ:
''265.135.042''
замењује
се
износом:
''269.874.086''.
Примања од продаје нефинансијске
имовине износ: ''340.495.000'' замењује се
износом: ''9.495.000''.
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине износ: ''5.271.932.808''
замењује се износом: ''4.681.867.297''.
Текући расходи износ: ''4.405.305.808''
замењује се износом: ''3.976.958.050''.
У чему:
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- текући буџетски расходи износ:
''4.268.848.266''
замењује
се
износом:
''3.835.976.464'',
- расходи из сопствених и осталих
прихода износ: ''136.457.542'' замењује се
износом: ''140.981.586''.
Издаци за набавку нефинансијске
имовине износ: ''866.627.000'' замењује се
износом: ''704.909.247''.
У чему:
- текући буџетски издаци износ:
''737.949.500''
замењује
се
износом:
''576.016.747'',
- издаци из сопствених и осталих
прихода износ: ''128.677.500'' замењује се
износом: ''128.892.500''.
Буџетски суфицит / дефицит износ: ''325.720.590'' замењује
се
износом: ''330.720.590''.
Укупан фискални суфицит/дефицит
износ: ''-325.690.590'' замењује се износом: ''330.690.590''.
Издаци за отплату главнице дуга износ:
''100.000.000'' замењује се износом: ''95.000.000''.
Нето финансирање износ: ''325.690.590''
замењује се износом: ''330.690.590''.
У табели ''Приходи и примања,
расходи и издаци буџета'', вршиће се следеће
измене и допуне:
Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине износ: ''4.681.077.176''
замењује се износом: ''4.081.272.621''.
Порески
приходи
Економска
класификација 71 - износ: ''2.910.427.140''
замењује се износом: ''2.739.927.140''.
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса) - Економска
класификација
711 - износ: ''2.195.150.000''
замењује се износом: ''2.079.650.000''.
Самодопринос,
Економска
класификација 711180 износ: ''44.419.614''
замењује се износом: ''46.419.614''.
Порез
на
имовину,
Економска
класификација 713 – износ: ''439.450.000''
замењује се износом: ''410.450.000''.
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Порез на добра и услуге (осим накнада
које се користе преко буџетског фонда) –
Економска класификација 714 – износ:
''179.372.526''
замењује
се
износом:
''156.372.526''.
Остали порески приходи – Економска
класификација 716 – износ: ''52.000.000''
замењује се износом: ''47.000.000''.
Непорески приходи (осим накнада које
се користе преко буџетског фонда) – Економска
класификација 74 – износ: ''1.070.959.212''
замењује се износом: ''952.887.552''.
Трансфери – Економска класификација
733 – износ: ''355.195.824'' замењује се износом:
''374.962.929''.
Приходи од продаје нефинансијске
имовине – Економска класификација 8 – износ:
''340.495.000'' замењује се износом: ''9.495.000''.
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске и финансијске имовине износ:
''5.106.492.766''
замењује
се
износом:
''4.507.293.211''.
Текући
расходи
–
Економска
класификација 4 - износ: ''4.268.848.266''
замењује се износом: ''3.808.169.299''.
Расходи за запослене – Економска
класификација 41 - износ: ''1.256.079.339''
замењује се износом: ''1.232.027.450''.
Коришћење роба и услуга – Економска
класификација 42 - износ: ''1.613.033.261''
замењује се износом: ''1.445.611.238''.
Отплата
камата
–
Економска
класификација 44 - износ: ''12.980.000'' замењује
се износом: ''27.835.000''.
Субвенције – Економска класификација
45 - износ: ''291.746.340'' замењује се износом:
''223.079.000''.
Социјална заштита из буџета –
Економска
класификација
47
износ:
''124.401.000''
замењује
се
износом:
''123.063.300''.
Остали
расходи
–
Економска
класификација 48+49 - износ: ''226.991.126''
замењује се износом: ''224.273.476''.
Средства
резерви
–
Економска
класификација 49 – износ: ''22.070.976'' замењује
се износом: ''19.455.976''.
Трансфери износ: ''743.617.200'' замењује
се износом: ''560.087.000''.
Издаци за набавку нефинансијске
имовине – Економска класификација 5 - износ:
''737.494.500''
замењује
се
износом:
''576.016.747''.
После Издаци за набавку нефинансијске
имовине – Економска класификација 5 додаје се
нова Економска класификација 62 - Издаци за
набавку финансијске имовине износ: ''150.000''.

Страна 660

Отплата дуга и наплата финансијске
имовине износ: ''100.150.000'' замењује се
износом: ''95.150.000''.
Отплата дуга – Економска класификација
61 – износ: ''100.000.000'' замењује се износом:
''95.000.000''.
Отплата дуга домаћим кредиторима –
Економска класификација 611 – износ:
''100.000.000'' замењује се износом: ''95.000.000''.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2013. годину – пречишћен
текст, у табели планирани капитални издаци
буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015.
годину вршиће се следеће измене:
После тачке О. Пројекат ''ДОБРЕ
КОМШИЈЕ
–
ПОДРШКА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛАП-а ЗА ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНА
ЛИЦА,
ИЗБЕГЛИЦЕ
И
ПОВРАТНИКЕ'''' додаје се нова тачка П.
СРЕДСТВА
ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
–
''НАБАВКА
РЕАНИМОБИЛА ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ
''ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ''
Економска класификација 463 – Текуће
донације и трасфери
- година почетка финансирања пројекта: 2013.
- година завршетка финансирања пројекта: 2014.
- Укупна вредност пројекта: ''1.500.000''
Извори финансирања: из текућих
прихода за 2014. годину додаје се износ:
''1.500.000''.
Укупно за капитални пројекат - ''Набавка
реанимобила за општу болницу ''др Ђорђе
Јоановић''
за 2014. годину додаје се износ:
''1.500.000''.
Члан 3.
У члану 4. ''Општи део Приходи''
вршиће се следеће измене и допуне:
Економска класификација 711111 –
Порез на зараде износ: ''1.900.000.000'' замењује
се износом: ''1.785.000.000''.
Економска класификација 711146 –
Порез на приходе од пољопривреде и шумарска,
по решењу Пореске управе износ: ''1.500.000''
замењује се износом: ''500.000''.
Економска класификација 711161 –
Порез на приходе од осигурања лица износ:
''500.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.
Економска класификација 711181 –
Самодопринос према зарадама запослених и по
основу пензија на територији месне заједнице и
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општине износ: ''40.000.000'' замењује се
износом: ''42.000.000''.
Укупно 711000: износ: ''2.239.569.614''
замењује се износом: ''2.126.069.614''.
Економска класификација 713121 –Порез
на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)
од физичких лица износ: ''149.000.000'' замењује
се износом: ''140.000.000''.
Економска класификација 713122 –Порез
на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)
од правних лица износ: ''155.000.000'' замењује
се износом: ''135.000.000''.
Укупно 713000: износ: ''439.450.000''
замењује се износом: ''410.450.000''.
Економска класификација 714513 –
Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина износ: ''65.000.000'' замењује се
износом: ''50.000.000''.
Економска класификација 714547 –
Накнада за загађивање животне средине износ:
''8.500.000'' замењује се износом: ''500.000''.
Укупно 714000: износ: ''179.372.526''
замењује се износом: ''156.372.526''.
Економска класификација 716111 –
Комунална такса за истицање фирме на
пословном
простору
износ:
''52.000.000''
замењује се износом: ''47.000.000''.
Укупно 716000: износ: ''52.000.000''
замењује се износом: ''47.000.000''.
Економска класификација 733146 –
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
АП Војводине у корист нивоа градова износ:
''58.825.424'' замењује се износом: ''65.518.222''.
Економска класификација 733242 –
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу
од АП Војводине у корист нивоа градова износ:
''2.797.400'' замењује се износом: ''15.871.707.
Укупно 733000: износ: ''355.195.824''
замењује се износом: ''374.962.929''.
Економска класификација 741532 –
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима
износ: ''52.000.000'' замењује се износом:
''45.000.000''.
Укупно 741000: износ: ''566.100.897''
замењује се износом: ''559.100.897''.
Економска класификација 742144 –
Накнада за конверзију права коришћења у право
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својине у корист нивоа градова износ:
''3.000.000'' замењује се износом: ''100.000''.
Економска класификација 742253 –
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
износ: ''146.953.871'' замењује се износом:
''42.242.211''.
Укупно 742000: износ: ''381.953.871''
замењује се износом: ''274.342.211''.
Економска класификација 744141 –
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова износ:
''15.000.000'' замењује се износом: ''12.540.000''.
Економска класификација 744241 –
Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица у корист нивоа градова износ:
''1.000.000'' се брише.
Укупно 744000: износ: ''16.000.000''
замењује се износом: ''12.540.000''.
Економска класификација 841141 –
Примања од продаје земљишта у корист нивоа
градова износ: ''340.000.000'' замењује се
износом: ''9.000.000''.
Укупно 841000: износ: ''340.000.000''
замењује се износом: ''9.000.000''.
Приходи и примања без пренетих
средстава
из претходне
године
износ:
''4.681.207.176''.замењује
се
износом:
''4.081.402.621''.
Приходи и примања буџета износ:
''5.106.947.766''
замењује
се
износом:
''4.507.143.211''.
Додатни приходи буџетских корисника
износ: ''265.135.042'' замењује се износом:
''269.874.086''.
Укупни приходи и примања износ:
''5.372.082.808''
замењује
се
износом:
''4.777.017.297''.
У табели приходи и примања буџета
града Зрењанина за 2013. годину према
економској класификацији и изворима
финансирања вршиће се следеће измене и
допуне:
Економска класификација 711111 –
Порез на зараде у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''1.900.000.000'' замењује
се износом: ''1.785.000.000''.
Економска класификација 711146 –
Порез на приход од пољопривреде и шумарства,
по решењу Пореске управе у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.500.000''
замењује се износом: ''500.000''.
Економска класификација 711161 –
Порез на приходе од осигурања лица у колони
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Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''500.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.
Економска класификација 711181 –
Самодопринос према зарадама запослених и по
основу пензија на територији месне заједнице и
општине у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''40.000.000'' замењује се износом:
''42.000.000''.
Економска класификација 713121 –
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''149.000.000''
замењује се износом: ''140.000.000''.
Економска класификација 713122 –
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''155.000.000''
замењује се износом: ''135.000.000''.
Економска класификација 714513 –
Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''65.000.000'' замењује се
износом: ''50.000.000''.
Економска класификација 714547 –
Накнада за загађивање животне средине у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''8.500.000'' замењује се износом:
''500.000''.
Економска класификација 716111 –
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''52.000.000''
замењује се износом: ''47.000.000''.
Економска класификација 733146 –
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
АП Војводина у корист нивоа градова у колони
Средства из буџета износ: ''58.825.424'' замењује
се износом: ''65.518.222'' и у колони Укупно
износ: ''59.161.424'' замењује се износом:
''65.854.222''.
Економска класификација 733242 –
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,
од АП Војводине у корист нивоа градова у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''2.797.400''
замењује се износом:
''15.871.707''.
Економска класификација 741532 –
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''52.000.000''
замењује се износом:
''45.000.000''''.
Економска класификација 742141 –
Приходи од продаје добара или услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа градова
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у колони Средства из сопствених извора и у
колони Укупно износ: ''61.482.000'' замењује се
износом: ''63.412.000''.
Економска класификација 742142 –
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
које користе градови и индиректни корисници
њиховог буџета у колони Средства из
сопствених извора износ: ''1.600.000'' замењује се
износом: ''7.987.000'' и у колони Укупно износ:
''201.600.000''
замењује
се
износом:
''207.987.000''.
Економска класификација 742144 –
Накнада за конверзију права коришћења у право
својине у корист нивоа градова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''3.000.000'' замењује се износом: ''100.000''.
Економска класификација 742253 –
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''146.953.871'' замењује се износом:
''42.242.211''.
Економска класификација 742341 –
Приходи које својом делатношћу остваре органи
и организације градова у колони Средства из
сопствених извора износ: ''6.425.000'' замењује се
износом: ''3.740.000'' и у колони Укупно износ:
''23.425.000'' замењује се износом: ''20.740.000''.
После економске класификација 742341
– Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације градова додаје се нова
економска класификација 742372 – Приходи
индиректних
корисника
буџета
локалне
самоуправе који се остварују додатним
активностима у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''1.603.200''.
Економска класификација 744141 –
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова у колони
Средства из буџета износ: ''15.000.000'' замењује
се износом: ''12.540.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''1.500.000'' замењује се
износом: ''1.675.000'' и у колони Укупно износ:
''16.500.000'' замењује се износом: ''14.215.000''.
Економска класификација 744241 –
Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица у корист нивоа градова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.000.000'' се брише.
Економска класификација 745141 –
Остали приходи у корист нивоа градова у
колони Средства из сопствених извора износ:
''5.088.000'' замењује се износом: ''1.820.000'' и у
колони Укупно износ: ''90.088.000'' замењује се
износом: ''86.820.000''.
Економска класификација 771111 –
Меморандумске ставке за рефундацију расхода у

Страна 663

Број 36

Службени лист града Зрењанина

колони Средства из сопствених извора износ:
''250.000'' замењује се износом: ''55.000'' и у
колони Укупно износ: ''16.946.000'' замењује се
износом: ''16.751.000''.
Економска класификација 781111 –
Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''387.000'' се
брише.
Економска класификација 791111 –
Приходи из буџета у колони Средства из осталих
извора и у колони Укупно износ: ''97.447.346''
замењује се износом: ''97.736.190''.
Економска класификација 812141 –
Примања од продаје покретних ствари у корист
нивоа градова у колони Средства из сопствених
извора додаје се износ: ''298.000'' и у колони
Укупно износ: ''495.000'' замењује се износом:
''793.000''.
Економска класификација 822141 –
Примања од продаје залиха производње у корист
нивоа градова у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''2.500.000''
замењује се износом: ''3.052.000''.
Економска класификација 823141 –
Примања од продаје робе за даљу продају у
корист нивоа градова у колони Средства из
сопствених извора и у колони Укупно износ:
''810.000'' замењује се износом: ''850.000''.
Економска класификација 841141 –
Примања од продаје земљишта у корист нивоа
градова у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''340.000.000'' замењује се
износом: ''9.000.000''.
Укупни приходи и примања у колони
Средства из буџета износ: ''4.681.207.176''
замењује се износом: ''4.081.402.621'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
''80.042.000'' замењује се износом: ''84.492.200'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''185.093.042'' замењује се износом: ''185.381.886''
и у колони Укупно износ: ''4.946.342.218''
замењује се износом: ''4.351.276.707''.
У члану 4. ''Општи део Расходи''
вршиће се следеће измене и допуне:
Економска класификација 400000 –
Текући расходи у колони Расходи и издаци из
буџета износ: ''4.268.848.266'' замењује се
износом: ''3.835.976.464'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''72.962.000'' замењује се износом: ''77.237.200'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''63.495.542'' замењује се
износом: ''63.744.386'' и у колони Укупни
расходи
и
издаци
корисника
износ
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''4.405.305.808''
замењује
се
износом:
''3.976.958.050''.
Економска класификацијa 410000 Расходи за запослене у колони Расходи и издаци
из буџета износ: ''1.256.079.339'' замењује се
износом: ''1.232.027.450'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''10.197.000'' замењује се износом: ''9.270.700'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''17.001.000'' замењује се
износом: ''16.613.000'' и у колони Укупни
расходи
и
издаци
корисника
износ:
''1.283.277.339''
замењује
се
износом:
''1.257.911.150''.
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''949.571.860''
замењује се износом: ''932.895.050'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника износ: ''3.240.000'' замењује се
износом: ''2.590.000'' и у колони Укупни расходи
и издаци корисника износ: ''952.811.860''
замењује се износом: ''935.485.050''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Расходи и издаци из буџета износ:
''170.539.714''
замењује
се
износом:
''167.570.935'', у колони Расходи и издаци из
сопствених прихода корисника износ: ''786.000''
замењује се износом: ''487.200'' и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''171.325.714''
замењује
се
износом:
''168.058.135''.
Економска класификација 413 – Накнаде
у натури у колони Расходи и издаци из буџета
износ: ''4.434.000'' замењује се износом:
''5.602.000'' и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''4.795.000'' замењује се
износом: ''5.963.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''54.571.765''
замењује се износом: ''53.363.765'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника износ: ''580.000'' замењује се износом:
''605.500'', у колони Расходи и издаци из осталих
прихода корисника износ: ''17.001.000'' замењује
се износом: ''16.613.000'' и у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''72.152.765''
замењује се износом: ''70.582.265''.
Економска класификација 415 – Накнада
трошкова за запослене у колони Расходи и
издаци из буџета износ: ''36.557.000'' замењује
се износом: ''33.996.200'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''5.230.000'' замењује се износом: ''5.200.000'' и у
колони Укупни расходи и издаци корисника
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износ: ''41.787.000'' замењује се износом:
''39.196.200''.
Економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''7.405.000''
замењује се износом: ''5.599.500'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника додаје се износ: ''27.000'' и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''7.405.000'' замењује се износом: ''5.626.500''.
Економска класификација 420000 –
Коришћење услуга и роба у колони Расходи и
издаци из буџета износ: ''1.613.033.261'' замењује
се износом: ''1.445.611.238'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''61.696.000'' замењује се износом: ''65.230.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''46.324.202'' замењује се
износом: ''46.954.546'' и у колони Укупни
расходи
и
издаци
корисника
износ:
''1.721.053.463''
замењује
се
износом:
''1.557.795.784''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Расходи и издаци из буџета
износ: ''287.852.350'' замењује се износом:
''283.638.450'', у колони Расходи и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''6.030.000'' замењује се износом: ''6.448.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''10.717.300'' замењује се
износом: ''10.867.490'' и у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''304.599.650''
замењује се износом: ''300.953.940''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Расходи и издаци
из буџета износ: ''10.818.300'' замењује се
износом: ''10.235.032'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''2.062.000'' замењује се износом: ''2.441.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''307.442'' замењује се износом:
''410.096'' и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''13.187.742'' замењује се
износом: ''13.086.128''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Расходи и издаци из буџета
износ: ''255.455.600'' замењује се износом:
''239.540.000'', у колони Расходи и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''6.347.000'' замењује се износом: ''8.168.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''2.864.800'' замењује се
износом: ''3.428.800'' и у колони Укупни расходи
и издаци корисника износ: ''264.667.400''
замењује се износом: ''251.136.800''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Расходи и
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издаци из буџета износ: ''416.940.941'' замењује
се износом: ''383.207.396'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''7.914.000'' замењује се износом: ''7.700.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''2.056.660'' замењује се
износом: ''2.299.660'' и у колони Укупни расходи
и издаци корисника износ: ''426.911.601''
замењује се износом: ''393.207.056''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Расходи и
издаци из буџета износ: ''560.145.470'' замењује
се износом: ''449.014.560'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''9.250.000'' замењује се износом: ''8.681.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''23.554.000'' замењује се
износом: ''23.107.000'' и у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''592.949.470''
замењује се износом: ''480.802.560''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Расходи и издаци из буџета
износ: ''81.820.600'' замењује се износом:
''79.975.800'', у колони Расходи и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''30.093.000'' замењује се износом: ''31.792.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''6.824.000'' замењује се
износом: ''6.841.500'' и у колони Укупни расходи
и издаци корисника износ: ''118.737.600''
замењује се износом: ''118.609.300''.
Економска класификација 430000 –
Амортизација и употреба средстава за рад у
колони Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''30.000'' се брише.
Економска
класификација
431
–
Амортизација некретнина и опреме у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''30.000'' се брише.
Економска класификација 440000 –
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
у колони Расходи и издаци из буџета и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''12.980.000'' замењује се износом: ''27.835.000''.
Економска класификација 441 – Отплата
домаћих камата у колони Расходи и издаци из
буџета и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''12.930.000'' замењује се
износом: ''27.805.000''.
Економска класификација 444 –Пратећи
трошков задуживања у колони Расходи и издаци
из буџета и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''50.000'' замењује се износом:
''30.000''.

Страна 665

Број 36

Службени лист града Зрењанина

Економска класификација 450000 –
Субвенције у колони Расходи и издаци из буџета
и у колони Укупни расходи и издаци корисника
износ: ''291.746.340'' замењује се износом:
''223.079.000''.
Економска
класификација
451Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама у колони Расходи и издаци из
буџета и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''291.746.340'' замењује се
износом: ''223.079.000''.
Економска класификација 460000 –
Донације, дотације и трансфери у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''743.617.200''
замењује се износом: ''560.087.000'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника додаје се износ: ''26.500'' и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''743.617.200''
замењује
се
износом:
''560.113.500''.
Економска класификација 463 – Текући
трансфери осталим нивоима власти у колони
Расходи и издаци из буџета и у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''743.517.200''
замењује се износом: ''560.027.000''.
Економска класификација 465 – Остале
донације, дотације и трансфери у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''100.000''
замењује се износом: ''60.000'', у колони Расходи
и издаци из сопстевених прихода корисника
додаје се износ: ''26.500'' и у колони Укупни
расходи издаци корисника износ: ''100.000''
замењује се износом: ''86.500''.
Економска класификација 470000 –
Социјално осигурање и социјална заштита у
колони Расходи и издаци из буџета износ:
''124.401.000'' замењује се износом: ''123.063.300''
и у колони Укупни расходи и издаци корисника
износ: ''124.501.000'' замењује се износом:
''123.163.300''.
Eкономска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''124.401.000''
замењује се износом: ''123.063.300'' и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''124.501.000''
замењује
се
износом:
''123.163.300''.
Економска класификација 480000 Остали расходи у колони Расходи и издаци из
буџета износ: ''204.920.150'' замењује се износом:
''204.817.500'', у колони Расходи и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''1.039.000'' замењује се износом: ''2.710.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''70.340'' замењује се износом:
''76.840'' и у колони Укупни расходи и издаци
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корисника износ: ''206.029.490'' замењује се
износом: ''207.604.340''.
Eкономска
класификација
481
–
Дотације невладиним организацијама у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''142.007.500''
замењује се износом: ''146.949.500'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника износ: ''20.000'' замењује се износом:
''42.000'' и у колони Укупни расходи и издаца
корисника износ: ''142.027.500'' замењује се
износом: ''146.991.500''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Расходи и
издаци из буџета износ: ''45.015.000'' замењује се
износом: ''41.206.650'', у колони Расходи и
издаци из сопствених прихода корисника износ:
''469.000'' замењује се износом: ''1.794.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''70.340'' замењује се износом:
''76.840'' и у колони Укупни расходи и издаци
корисника
износ: ''45.554.340'' замењује се
износом: ''43.077.490''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''17.897.650''
замењује се износом: ''16.661.350'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника износ: ''550.000'' замењује се износом:
''874.000'' и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''18.447.650'' замењује се
износом: ''17.535.350''.
Економска класификација 490000 –
Средства резерве у колони Расходи и издаци из
буџета и у колони Укупно расходи и издаци
корисника износ: ''22.070.976'' замењује се
износом: ''19.455.976''.
Економска класификација 499 – Текућа
резерва у колони Расходи и издаци из буџета и у
колони Укупно расходи и издаци корисника
износ: ''20.070.976'' замењује се износом:
''17.455.976''.
Економска класификација
500000 –
Издаци за нефинансијску имовину у колони
Расходи и издаци из буџета износ: ''737.949.500''
замењује се износом: ''576.016.747'', у колони
Расходи и издаци из сопствених прихода
корисника износ: ''7.080.000'' замењује се
износом: ''7.255.000'', у колони Расходи и издаци
из
осталих
прихода
корисника
износ:
''121.597.500'' замењује се износом: ''121.637.500''
и у колони Укупни расходи и издаци корисника
износ: ''866.627.000'' замењује се износом:
''704.909.247''.
Економска класификација 510000 –
Основна средства у колони Расходи и издаци из
буџета износ: ''636.199.500'' замењује се износом:
''504.885.440'', у колони Расходи и издаци из
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сопствених
прихода
корисника
износ:
''5.680.000'' замењује се износом: ''6.105.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''121.597.500'' замењује се
износом: ''121.587.500'' и у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''763.477.000''
замењује се износом: ''632.577.940''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Расходи и издаци
из буџета износ: ''578.588.500'' замењује се
износом: ''445.465.000'' и у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''696.464.500''
замењује се износом: ''563.341.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Расходи и издаци из буџета
износ: ''49.715.000'' замењује се износом:
''52.129.090'', у колони Расходи и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''5.530.000'' замењује се износом: ''6.039.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''3.721.500'' замењује се
износом: ''3.711.500'' и у колони Укупни расходи
и издаци корисника износ: ''58.966.500'' замењује
се износом: ''61.879.590''.
Економска класификација 513 – Остале
некретнине и опрема у колони Расходи и издаци
из буџета износ: ''4.060.000'' замењује се
износом: ''4.160.000'', у колони Расходи и издаци
из сопствених прихода корисника додаје се
износ: ''29.000'' и у колони Укупни расходи
издаци корисника износ: ''4.060.000'' замењује се
износом: ''4.189.000''.
После Економске класификације 513 –
Остале некретнине и опрема додаје се нова
Економска класификација 514 – Култивисана
имовина у колони Средства из буџета и колони
Укупно додаје се износ: ''300.000''.
Економска
класификација
515
–
Нематеријална имовина у колони Расходи и
издаци из буџета износ: ''3.836.000'' замењује се
износом: ''2.831.350'', у колони Расходи и издаци
из сопствених прихода корисника износ:
''150.000'' замењује се износом: ''37.000'' и у
колони Укупни расходи и издаци корисника
износ: ''3.986.000'' замењује се износом:
''2.868.350''.
Економска класификација 520000 –
Залихе у колони Расходи и издаци из буџета
износ: ''3.750.000'' замењује се износом:
''3.925.000'', у колони Расходни и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''1.400.000'' замењује се износом: ''1.150.000'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника додаје се износ: ''50.000'' и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''5.150.000'' замењује се износом: ''5.125.000''.
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Економска класификација 522 – Залихе
материјала у колони Расходи и издаци из
сопствених прихода корисника износ: ''700.000''
замењује се износом: ''900.000'', у колони
Расходи и издаци из осталих прихода корисника
додаје се износ: ''50.000'' у колони Укупни
расходи и издаци корисника износ: ''950.000''
замењује се износом: ''1.200.000''.
Економска класификација 523 – Залихе
робе за даљу продају у колони Расходи и издаци
из буџета износ: ''3.500.000'' замењује се
износом: ''3.675.000'', у колони Расходи и издаци
из сопстевних прихода корисника износ:
''700.000'' замењује се износом: ''250.000'' и у
колони Укупни расходи и издаци корисника
износ: ''4.200.000'' замењује се износом:
''3.925.000''.
Економска класификација 540000 –
Природна имовина у колони Расходи и издаци из
буџета и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''98.000.000'' замењује се
износом: ''67.206.307''.
Економска
класификација
541
–
Земљиште у колони Расходи и издаци из буџета
и у колони Укупни расходи и издаци корисника
износ: ''98.000.000'' замењује се износом:
''67.206.307''.
Економска класификација 600000 –
Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине у колони Расходи и издаци
из буџета и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''100.150.000'' замењује се
износом: ''95.150.000''.
Економска класификација 610000 –
Отплата главнице у колони Расходи и издаци из
буџета и у колони Укупни расходи и издаци
корисника износ: ''100.000.000'' замењује се
износом: ''95.000.000''.
Економска класификација 611000 –
Отплата главнице домаћим кредиторима у
колони Расходи и издаци из буџета и у колони
Укупни расходи и издаци корисника износ:
''100.000.000'' замењује се износом: ''95.000.000''.
Укупни расходи и издаци у колони
Расходи
и
издаци
из
буџета
износ:
''5.106.947.766''
замењује
се
износом:
''4.507.143.211'', у колони Расходи и издаци из
сопствених
прихода
корисника
износ:
''80.042.000'' замењује се износом: ''84.492.200'', у
колони Расходи и издаци из осталих прихода
корисника износ: ''185.093.042'' замењује се
износом: ''185.381.886'' и у колони Укупни
расходи
и
издаци
корисника
износ:
''5.382.082.808''
замењује
се
износом:
''4.777.017.297''.
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Члан 4.
У Посебном делу у члану 5. вршиће се
следеће измене и допуне:
У члану 5. у ставу 1. износ:
''5.372.082.808''
замењује
се
износом:
''4.777.017.297''.
У истом члану у Табеларном прегледу
вршиће се следеће измене и допуне:
Раздео 1. – Скупштина града –
Функционална
класификација
110
–
Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови
вршиће се следеће измене:
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''78.000'' замењује се износом:
''67.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се
износом: ''500.000''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000''
замењује се износом: ''200.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''11.000.000'' замењује се
износом: ''9.500.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 110 – Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови вршиће се следеће измене:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''54.748.000'' замењује се износом: ''53.037.000''.
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: ''54.748.000'' замењује се износом:
''53.037.000''.
Укупно за раздео 1 – Скупштина града у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''54.748.000'' замењује се износом:
''53.037.000''.
Раздео 2. – Градоначелник и Градско
веће – Функционална класификација 110 Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови
вршиће се следеће измене:
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – превоз на посао и са
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посла у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''144.000'' замењује се износом:
''118.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''45.000.000'' замењује се
износом: ''48.000.000''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000''
замењује се износом: ''2.000.000''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се
износом: ''500.000''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000''
замењује се износом: ''5.700.000''.
Економска
класификација
499
–
Средства резерве – текућа резерва у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''20.070.976'' замењује се износом: ''17.455.976''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 110 – Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови вршиће се следеће измене:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''101.724.976''
замењује
се
износом:
''100.583.976''.
Укупно за Функционалну класификацију
110 – Извршни и законодавни органи у колони
Средства из буџета и колони Укупно износ:
''101.724.976''
замењује
се
износом:
''100.583.976''.
Укупно за раздео 2 – Градоначелник и
Градско веће у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''101.724.976'' замењује се
износом: ''100.583.976''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 130 – Опште
услуге, вршиће се следеће измене:
Економска класификација 413 – Накнаде
у натури у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''1.600.000.'' замењује се износом:
''1.700.000''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''11.000.000'' замењује се износом:
''10.024.000''.
Економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.500.000'' замењује се износом: ''544.000''.
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Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''40.000.000'' замењује се
износом: ''42.200.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''14.000.000'' замењује се
износом: ''13.000.000''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000''
замењује се износом: ''3.000.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''9.500.000''
замењује се износом: ''9.000.000''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''900.000''
замењује се износом: ''800.000''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''12.000.000'' замењује се износом: ''11.000.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се
износом: ''8.000.000''.
Економска
класификација
515
–
Нематеријална имовина у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.394.000''
замењује се износом: ''1.394.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 130: - Опште услуге
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''490.080.000''
замењује
се
износом:
''487.582.000''.
15 – неутрошена средства, донација из
претходних година у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''8.369.000'' замењује
се износом: ''4.635.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
130 – Опште услуге у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''498.489.000'' замењује
се износом: ''492.257.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
170
–
Трансакције јавног дуга, вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 611 – Отплата
главнице домаћим кредиторима у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''100.000.000'' замењује се износом: ''95.000.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 170: - Трансакције јавног дуга:
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01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''110.000.000''
замењује
се
износом:
''105.000.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
170 – Трансакције јавног дуга у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ:
''110.000.000''
замењује
се
износом:
''105.000.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
130 – Опште услуге и за функционалну
класификацију 170 – Трансакције јавног дуга у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''608.489.000'' замењује се износом:
''597.257.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
760
–
Здравство некласификовано на другом месту,
вршиће се следеће измене:
Економска
класификација
463
–
Трансфери осталим нивоима власти – средства
за делатност примарне здравствене заштите у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''20.957.000'' замењује се износом:
''19.000.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију
760
–
Здравство
некласификовано на другом месту:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''22.457.000'' замењује се износом: ''20.500.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
760 – Здравство некласификовано на другом
месту у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ ''22.657.000'' замењује се износом:
''20.700.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 912 – Основно
образовање, вршиће се следеће измене:
Економска класификација 463 – Донације
и трансфери осталим нивоима власти у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''472.482.200''
замењује
се
износом:
''350.000.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 912: - Основно образовање:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''236.540.000''
замењује
се
износом:
''117.517.800''.
08
–
дотације
од
невладиних
организација и појединаца и у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.942.200''
замењује се износом: ''2.482.200''.
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Укупно за Функционалну класификацију
912 – Основно образовање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ ''472.482.200''
замењује се износом: ''350.000.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 920 – Средње
образовање, вршиће се следеће измене:
Економска класификација 463 – Донације
и трансфери осталим нивоима власти у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''210.551.000''
замењује
се
износом:
''150.000.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 920: - Средње образовање
01 - приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''142.227.552'' замењује се износом: ''80.833.880''.
07 – Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''67.646.448'' замењује се износом:
''68.489.120''.
Укупно за Функционалну класификацију
920 – Средње образовање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ ''210.551.000''
замењује се износом: ''150.000.000''.
Укупно Образовање у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ:
''683.033.200''
замењује
се
износом:
''500.000.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 960 – Помоћне
услуге у образовању – расходи за студенте и
ученике, вршиће се следеће измене:
Економска класификација 472 – Помоћ
најбољим студентима и ученицима
за
постигнуте резултате у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''8.468.000''
замењује се износом: ''6.756.000''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''182.800''
замењује се износом: ''240.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 960: - Помоћне услуге у
образовању
01 - приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''8.500.000'' замењује се износом: ''6.788.000''.
07 – Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''150.800'' замењује се износом: ''208.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
960 – Помоћне услуге у образовању у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ
''8.650.800'' замењује се износом: ''6.996.000''.
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Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
610
–
Стамбени развој – Средства за спровођење
локалне стамбене изградње, вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''1.600.000'' се брише.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''2.000.000'' се брише.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.400.000'' се
брише.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' се
брише.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 610: - Стамбени развој
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''21.000.000''.замењује се износом: ''13.000.000''.
Укупно за Функционалну класификацију
610 - Стамбени развој у колони Средства из
буџета износ: ''21.000.000'' замењује се износом:
''13.000.000'' и у колони Укупно износ:
''48.000.000'' замењује се износом: ''40.000.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
421
–
Издвојена средства за подстицај развоја Пољопривреда, вршиће се следеће измене:
Економска
класификација
425
–
Финансирање радова на заштити, уређивању и
коришћењу пољопривредног земљишта – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''154.592.470''
замењује се износом ''156.105.407''.
Економска
класификација
512
–
Финансирање радова на заштити, уређивању и
коришћењу пољопривредног земљишта –
Машине и опрема у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се
износом ''9.234.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 421: - Пољопривреда
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''127.200.000'' замењује се износом ''130.933.999''.
07 – Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''15.892.470'' замењује се износом:
''17.405.408''.
После извора финансирања 13 – Пренета
неутрошена средства из ранијих година додаје се
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нови извор финансирања 15 – Пренета
неутрошена средства из претходних година у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
додаје се износ: ''3.734.000''.
Укупно за функционалну класификацију
421 – Пољопривреда у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''341.248.541''
замењује се износом ''346.495.478''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 620 –- Развој
заједнице, вршиће се следеће измене:
Економска
класификација
451
–
Пословни инкубатор у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.500.000''
замењује се износом ''500.000''.
Економска
класификација
423
–
Подстицај и развој малих и средњих предузећа –
услуге по уговору у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се
износом ''1.500.000''.
Економска
класификација
423
–
Регионална сарадња у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.500.000''
замењује се износом ''500.000''.
Економска класификација 451 – Зона
унапређеног пословања Корзо фест у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''3.000.000'' замењује се износом ''2.500.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 620 – Развој заједнице:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''8.000.000'' замењује се износом ''5.000.000''.
Укупно за функционалну класификацију
620 – Развој заједнице у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''8.000.000''
замењује се износом ''5.000.000''.
Извори финансирања за функционалне
класификације 421 – Пољопривреда и 620 –
Развој заједнице:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''135.200.000'' замењује се износом ''135.933.999''.
07 – Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''15.892.470'' замењује се износом:
''17.405.408''.
После извора финансирања 07 –
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови
извор финансирања 13 – Пренета неутрошена
средства из ранијих година у колони Средства из
буџета и у колони Укупно додаје се износ:
''198.156.071''.
Укупно за функционалне класификације:
421 – Пољопривреда и 620 – Развој заједнице у
колони Средства из буџета и у колони Укупно

износ: ''349.248.541''
''351.495.478''.
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Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 640 – Улична
расвета – Улична јавна расвета, вршиће се
следеће измене:
Економска
класификација
421
–
Средства за финансирање уличне јавне расвете у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''75.000.000'' замењује се износом:
''76.000.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање уличне јавне расвете по
насељеним местима у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' се брише.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 360 – Јавни
ред и безбедност некласификован на другом
месту – Средства за финансирање ванредних
ситуација вршиће се следеће измене:
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се
износом: ''1.000.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000''
замењује се износом: ''100.000''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се
износом: ''1.500.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 360 – Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''7.500.000'' замењује се износом: ''2.600.000''.
Укупно за функционалну класификацију
360 – Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту – Средства за финансирање
ванредних ситуација у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''7.500.000''
замењује се износом: ''2.600.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 470 – Остале
делатности – Пројекти, програми и израда
пројектно-техничке документације, вршиће се
следеће измене:
Економска класификација 423 - Средства
за учешће у финансирању мера активне
политике запошљавања за 2012. и 2013. годину
путем локалног акционог плана -Услуге по
уговору у колони Средства из буџета и у колони
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Укупно износ: ''22.993.000'' замењује се износом:
''23.034.000''.
Економска класификација 411 – Средства
за учешће у финансирању мера активне
политике запошљавања за 2012. и 2013. годину
путем локалног акционог плана -Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.423.000''
замењује се износом: ''2.388.000''.
Економска класификација 412 – Средства
за учешће у финансирању мера активне
политике запошљавања за 2012. и 2013. годину
путем локалног акционог плана - Социјални
доприноси на терет послодавца у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''434.000'' замењује се износом: ''428.000''.
Економска класификација 426 – Помоћ
избеглим, интерно расељеним лицима и
повратницима на основу Споразума о
реадмисији на територији града Зрењанина Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''6.558.000'' замењује се
износом: ''6.933.000''.
Економска класификација 472 – Помоћ
избеглим, интерно расељеним лицима и
повратницима на основу Споразума о
реадмисији на територији града Зрењанина Једнократне помоћи у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''45.000''
замењује се износом: ''445.000''.
После економске класификације 512 –
позиција 115 – Машина и опрема додаје се нова
економска класификација 514 – позиција 115/2 –
Култивисана имовина у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000''.
После економске класификације 512 –
позиција 120/5 – Машина и опрема додаје се
нова економска класификација 463 – позиција
120/6 – Средства за суфинансирање Пројекта –
Набавка реанимобила за Општу болницу ''Др
Ђорђе Јоановић'' у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''1.500.000''.
Укупно пројекти, програми и израда
пројектно-техничке документације у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''160.672.000''
замењује
се
износом:
''163.247.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 470: - Остале делатности:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''141.992.000''
замењује
се
износом:
''144.567.000''.
Укупно за функционалну класификацију
470 – Остале делатности у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''160.672.000''
замењује се износом ''163.247.000''.
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Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
860
–
Рекреација,
спорт,
култура
и
вере
некласификовано на другом месту вршиће се
следеће измене:
Економска
класификација
481
–
Средства за одржавање и обнову верских
објеката у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се износом:
''11.800.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 860: - Рекреација, спорт, култура
и вере некласификовано на другом месту:
После извора финансирања 01 – Приходи
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 –
Донације од осталих нивоа власти у колони
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се
износ: ''2.800.000''.
Укупно за функционалну класификацију
860 – Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''9.000.000'' замењује се износом ''11.800.000''.
Укупно за функционалне класификације:
470 – Остале делатности, 860 - Рекреација,
спорт, култура и вере некласификовано на
другом месту и 490 – Економски послови
некласификовани на другом месту у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''171.672.000'' замењује се износом ''177.047.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 820 – Услуге
културе,
Глава 3.01 Култура, вршиће се
следеће измене:
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета износ: ''174.204.000'',
замењује се износом: ''171.609.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
''2.750.000'' замењује се износом: ''2.100.000'' и у
колони Укупно износ: ''176.954.000'' замењује се
износом: ''173.709.000''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета износ: ''31.325.300'
замењује се износом: ''30.931.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: ''698.000''
замењује се износом: ''399.200'' и у колони
Укупно износ: ''32.023.300'' замењује се износом:
''31.330.200''.
Економска класификација 413 – Накнаде
у натури у колони Средства из буџета износ:
''775.000'' замењује се износом: ''980.000'' и у
колони Укупно износ: ''815.000'' замењује се
износом: ''1.020.000''.
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Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета износ: ''5.556.600'' замењује
се износом: ''4.562.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''380.000'' замењује се
износом: ''400.000'', у колони Средства из
осталих извора износ: ''3.212.000'' замењује се
износом: ''3.004.000'' и у колони Укупно износ:
''9.148.600'' замењује се износом: ''7.966.000''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – Превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета износ:
''7.211.000'' замењује се износом: ''6.723.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''80.000'' замењује се износом: ''50.000'' и у
колони Укупно износ: ''7.291.000'' замењује се
износом: ''6.773.000''.
Економска класификација 416 – Накнаде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Средства из буџета износ: ''1.216.000'', замењује
се износом: ''977.000'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''27.000'' и у
колони Укупно износ: ''1.216.000'' замењује се
износом: ''1.004.000''.
Економскa класификацијa 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета износ:
''32.710.000'' замењује се износом: ''32.070.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''2.155.000'' замењује се износом: ''2.373.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''256.000'' замењује се износом: ''406.190'' и у
колони Укупно износ: ''35.121.000'' замењује се
износом: ''34.849.190''.
Економскa
класификацијa
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета износ: ''1.119.000'' замењује се износом:
''1.209.032'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''1.340.000'' замењује се износом:
''1.764.000'', у колони Средства из осталих извора
износ: ''275.346'' замењује се износом: ''378.000''
и у колони Укупно износ: ''2.734.346'' замењује
се износом: ''3.351.032''.
Економскa класификацијa 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета износ:
''33.194.000'' замењује се износом: ''30.777.400'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''4.047.000'' замењује се износом: ''4.868.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''2.086.000'' замењује се износом: ''2.650.000'' и у
колони Укупно износ: ''39.327.000'' замењује се
износом: ''38.295.400''.
Економскa
класификацијa
424
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''7.920.000'' замењује се износом:
''8.221.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''1.920.000'' замењује се износом:
''1.456.000'', у колони Средства из осталих извора
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износ: ''12.000'' замењује се износом: ''255.000'' и
у колони Укупно износ: ''9.852.000'' замењује се
износом: ''9.932.000''.
Економскa класификацијa 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета износ: ''11.402.000'' замењује се износом:
''11.953.953'' и у колони Средства из сопствених
извора износ: ''2.030.000'' замењује се износом:
''2.111.000'', у колони Средства из осталих извора
износ: ''23.554.000'' замењује се износом:
''23.107.000'' и у колони Укупно износ:
''38.986.000'' замењује се износом: ''37.171.953''.
Економскa
класификацијa
426
–
Материјал у колони Средства из буџета износ:
''4.429.000'' замењује се износом: ''4.971.400'' и у
колони Средства из сопствених извора износ:
''2.180.000'' замењује се износом: ''2.729.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''824.000'' замењује се износом: ''841.500'' и у
колони Укупно износ: ''7.433.000'' замењује се
износом: ''8.541.900''.
Економскa
класификацијa
431
–
Амортизација некретнине и опреме у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно износ: ''30.000'' се брише.
Економска класификација 481 – Дотације
од невладиних организација у колони Средства
из сопствених извора износ: ''20.000'' замењује се
износом: ''42.000'', и у колони Укупно износ:
''20.000'' замењује се износом: ''42.000''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета износ: ''280.000'' замењује се износом:
''270.000'' у колони Средства из сопствених
извора износ: ''175.000'' замењује се износом:
''150.000'', и у колони Укупно износ: ''455.000''
замењује се износом: ''426.500''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне по решењу судова у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.981.000''
замењује се износом: ''2.581.000'', у колони
Сопствена средства додаје се износ: ''24.000'' и у
колони Укупно износ: ''1.981.000'' замењује се
износом: ''2.605.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета износ:
''2.382.000'' замењује се износом: ''2.779.590'' у
колони Средства из сопствених извора износ:
''530.000'' замењује се износом: ''639.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''565.000'' замењује се износом: ''555.000'' и у
колони Укупно износ: ''3.477.000'' замењује се
износом: ''3.973.590''.
Економска класификација 513 – Остале
некретнине и опрема у колони Средства из
буџета износ: ''360.000'', замењује се износом:
''460.000'', у колони Средства из сопствених
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извора додаје се износ: ''29.000'', а у колони
Укупно износ: ''360.000'' замењује се износом:
''489.000''.
Економска
класификација
515
–
Нематеријална имовина у колони Средства из
сопствених извора износ: ''150.000'' замењује се
износом: ''37.000'' и у колони Укупно износ:
''775.000'' замењује се износом: ''662.000''.
Економска класификација 522 – Залихе
производње у колони Средства из сопствених
извора износ: ''700.000'' замењује се износом:
''900.000'', у колони Средства из осталих извора
додаје се износ: ''50.000'' и у колони Укупно
износ: ''950.000'' замењује се износом:
''1.200.000''.
Економска класификација 523 – Залихе
робе за даљу продају у колони Средства из
сопствених извора и у у колони Укупно износ:
''700.000'' замењује се износом: ''250.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 820 – Услуге културе:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''306.501.115''
замењује
се
износом:
''299.281.600''.
04 Сопствени приходи буџетских
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''19.925.000''
замењује се износом: ''20.388.200''.
07 - Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета износ: ''9.888.785''
замењује се износом: ''12.118.775'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''30.784.346''
замењује се износом: ''31.253.190'' и у колони
Укупно износ: ''40.673.131'' замењује се износом:
''43.371.965''.
Укупно за Функционалну класификацију
820 – Услуге културе у колони Средства из
буџета износ: ''318.339.900'' замењује се износом:
''313.350.375'' и у колони Средства из сопствених
извора износ: ''19.925.000'' замењује се износом:
''20.388.200'', у колони Средства из осталих
извора износ: ''30.784.346'' замењује се износом:
''31.253.190'' и у колони Укупно износ:
''369.049.246''
замењује
се
износом:
''364.991.765''.
Укупно Култура у колони Средства из
буџета износ: ''318.339.900'' замењује се износом:
''313.350.375'' и у колони Средства из сопствених
извора износ: ''19.925.000'' замењује се износом:
''20.388.200'', у колони Средства из осталих
извора износ: ''30.784.346'' замењује се износом:
''31.253.190'' и у колони Укупно износ:
''369.049.246''
замењује
се
износом:
''364.991.765''.
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Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 810 – Физичка
култура - Услуге рекреације и спорта, Глава
3.02 Јавна установа ''Спортски објекти''
Зрењанин, вршиће се следеће измене:
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''37.508.610'' замењује се износом: ''34.700.000''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''6.846.664'' замењује се износом:
''6.250.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из сопствених извора додаје се износ:
''5.500'' и у колони Укупно износ: ''1.226.828''
замењује се износом: ''1.232.328''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.700.000''
замењује се износом: ''1.730.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета износ:
''53.260.000'' замењује се износом: ''55.000.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''600.000'' замењује се износом: ''800.000'' и у
колони Укупно износ: ''53.860.000'' замењује се
износом: ''55.800.000''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
сопствених извора и у колони Укупно износ:
''50.000'' замењује се износом: ''5.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета износ:
''3.000.000'' замењује се износом: ''2.950.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''400.000'' замењује се износом: ''1.400.000'' и у
колони Укупно износ: ''3.400.000'' замењује се
износом: ''4.350.000''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''4.100.000'' замењује се износом:
''3.925.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''250.000'' замењује се износом:
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''4.350.000''
замењује се износом: ''4.425.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета износ: ''6.700.000'' замењује се износом:
''5.400.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''1.350.000'' и у колони Укупно износ: ''8.700.000''
замењује се износом: ''6.750.000''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета износ:
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''1.800.000'' замењује се износом: ''1.750.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''500.000'' замењује се износом: ''1.650.000'' и у
колони Укупно износ: ''2.300.000'' замењује се
износом: ''3.400.000''.
После економске класификације 426 –
Материјал
додаје
се
нова
економска
класификација 465 – и нова позиција 154/1 –
Остале донације и трансфери у колони Средства
из сопствених извора и у колони Укупно се
додаје износ: ''26.500''.
После економске класификације 465 –
Остале донације и трансфери додаје се нова
економска класификација 482 – и нова позиција
154/2 –Порези, обавезне таксе и казне у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно се додаје износ: ''1.350.000''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне, пенали по решењу судова у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом:
''500.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета износ:
''2.250.000'' замењује се износом: ''2.850.000'', у
колони Средства из сопствених извора додаје се
износ: ''400.000'' а у колони Укупно износ:
''2.250.000'' замењује се износом: ''3.250.000''.
Извори финансирања за Јавну установу
''Спортски објекти'':
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''118.692.102''
замењује
се
износом:
''116.081.828''.
04 Сопствени приходи буџетских
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''4.000.000''
замењује се износом: ''7.987.000''.
Укупно за Јавну установу ''Спортски
објекти'' у колони Средства из буџета износ:
''118.692.102''
замењује
се
износом:
''116.081.828'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''4.000.000'' замењује се износом:
''7.987.000'' и у колони Укупно износ:
''122.692.102''
замењује
се
износом:
''124.068.828''.
Економска
класификација
481
–
Средства за финансирање пројеката у физичкој
култури – Средства за финансирање спортских
клубова у колони средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''78.000.000'' замењује се износом:
''80.550.000''.
Извори финансирања за финансирање
пројеката у физичкој култури:
01
– приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''75.598.000'' замењује се износом: ''78.148.000''.
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Укупно за финансирање пројеката у
физичкој култури у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''78.000.000'' замењује се
износом: ''80.550.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 810 – Услуге рекреације и
спорта:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''194.290.102''
замењује
се
износом:
''194.229.828''.
04 Сопствени приходи буџетских
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''4.000.000''
замењује се износом: ''7.987.000''.
Укупно за функционалну класификацију
810 - Услуге рекреације и спорта у колони
Средства из буџета износ: ''196.692.102''
замењује се износом: ''196.631.828'' у колони
Средства из сопствених извора износ:
''4.000.000'' замењује се износом: ''7.987.000'' и у
колони Укупно износ: ''200.692.102'' замењује се
износом: ''204.618.828''.
Укупно Физичка култура у колони
Средства из буџета износ: ''196.692.102''
замењује се износом: ''196.631.828'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
''4.000.000'' замењује се износом: ''7.987.000'' и у
колони Укупно износ: ''200.692.102'' замењује се
износом: ''204.618.828''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
911
–
Предшколско
образовање,
Глава
3.03
Предшколско образовање, вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 413 – Накнаде
у натури – у колони Средства из буџета износ:
''1.180.000'' замењује се износом: ''1.912.000'' и у
колони Укупно износ: ''1.501.000'' замењује се
износом: ''2.233.000''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – Превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета износ:
''8.984.000'' замењује се износом: ''8.252.000'' и у
колони Укупно износ: ''14.134.000'' замењује се
износом: ''13.402.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Глава 3.04. Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''18.503.000' се замењује износом: ''18.687.000''.
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Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''3.339.000'' се замењује износом:
''3.374.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.940.000'' се замењује износом: ''1.918.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''9.519.350'' се замењује
износом: ''9.701.350''.
Економска класификација 423 – Услуге по
уговору у колони Средства из буџета и у колони
Укупно
износ: ''19.296.700'' замењује се
износом: ''19.393.700''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.834.210''
замењује се износом: ''1.907.210''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''23.588.500''
замењује се износом: ''25.538.500''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''5.029.000'' замењује се
износом: ''5.379.000''.
Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.560.000''
замењује се износом: ''3.290.000''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.306.650'' замењује се износом: ''1.826.650''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''12.830.000''
замењује се износом: ''16.030.000''.
После економске класификације 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета додаје
се нова економска класификација 541 и нова
позиција 186/3 – Земљиште – наменска средства
у колони Средства из буџета и у колони Укупно
се додаје износ: ''6.924.307''.
У колони Укупно месне заједнице у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''106.499.410'' замењује се износом:
''119.722.717''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Глава 3.05. Месне заједнице Самодопринос, вршиће се следеће измене:
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Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''7.998.250''. замењује се износом: ''7.782.250''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''1.531.750'' замењује се износом:
''1.522.735''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''40.000'' замењује се износом:
''38.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''5.114.000'' замењује се
износом: ''4.903.300''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''134.500''
замењује се износом: ''54.500''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''7.131.500'' замењује се
износом: ''6.869.500''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.758.000''
замењује се износом: ''3.029.015''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''10.130.500''
замењује се износом: ''10.781.300''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''4.541.000'' замењује се
износом: ''4.586.400''.
Економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''705.000'' замењује се износом: ''679.300''.
Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''12.622.500''
замењује се износом: ''12.570.500''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''423.000''
замењује се износом: ''401.850''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''3.035.000''
замењује се износом: ''2.960.000''.
Економска
класификација
515
–
Нематаријална имовина у колони Средства из

24. децембар 2013. год.

Број 36

Службени лист града Зрењанина

буџета и у колони Укупно износ: ''93.000''
замењује се износом: ''88.350''.
У колони Укупно месне заједнице –
Самодопринос у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''57.165.000'' замењује се
износом: ''57.174.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Глава 3.051. Месне заједнице –
Средства из осталих извора, вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''8.897.000'' замењује се
износом: ''8.915.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''3.157.400'' замењује се
износом: ''3.182.400''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.289.000''
замењује се износом: ''2.281.500''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''5.672.000''
замењује се износом: ''5.804.500''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''2.179.600'' замењује се
износом: ''2.199.600''.
Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.965.000''
замењује се износом: ''2.879.000''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.780.000''
замењује се износом: ''2.580.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''1.215.000'' замењује се
износом: ''1.343.000''.
У колони Укупно месне заједнице –
Средства из осталих извора у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''35.993.000''
замењује се износом: ''36.023.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''174.056.024''
замењује
се
износом:
''174.994.024''.
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07 – Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''440.000'' замењује се износом:
''12.764.307''.
Укупно за функционалну класификацију
160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''199.657.410''
замењује
се
износом:
''212.919.717''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална класификација 620 – Развој
заједнице, Глава 3.06 ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'',
вршиће се следеће измене:
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''78.974.000' се замењује износом: ''70.157.800''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''14.137.000'' се замењује износом:
''12.556.200''.
Економска класификација 413 – Накнада
у натури у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''200.000' се замењује износом:
''270.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета износ: ''5.211.500'' замењује
се износом: ''4.920.100'' и у колони Укупно
износ: ''5.911.500'' замењује се износом:
''5.620.100''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене - превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''2.300.000'' замењује се износом:
''2.204.200''.
Економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''200.000'' замењује се износом: ''160.500''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''30.690.000'' замењује се
износом: ''27.266.800''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000''
замењује се износом: ''199.500''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''11.450.000'' замењује се
износом: ''9.935.000''.

Страна 677

Број 36

Службени лист града Зрењанина

Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''17.050.000''
замењује се износом: ''5.822.600''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''261.080.000''
замењује се износом: ''153.970.900''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''8.050.000'' замењује се
износом: ''7.161.400''.
После економске класификације 426 –
Материјал
додаје
се
нова
економска
класификација 441 и нова позиција 212/1 –
Отплата домаћих камата у колони Средства из
буџета и у колони Укупно се додаје износ:
''15.000.000''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''9.646.000''
замењује се износом: ''8.558.800''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова и судских тела
у колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''2.200.000'' замењује се износом:
''1.138.700''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета износ: ''262.861.500'' замењује се износом:
''131.443.000'' и у колони Укупно износ:
''327.861.500''
замењује
се
износом:
''196.443.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''4.150.000'' замењује се
износом: ''3.254.500''.
Економска
класификација
541
–
Земљиште у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''98.000.000'' замењује се
износом: ''60.282.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 620 - Развој заједнице
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''804.000.000''
замењује
се
износом:
''511.802.000''.
Укупно за функционалну класификацију
620 - Развој заједнице у колони Средства из
буџета износ: ''806.500.000'' замењује се износом
''514.302.000'' и у колони Укупно износ:
''872.200.000''
замењује
се
износом:
''580.002.000''.
Раздео 3. – Градска управа
Функционална
класификација
630
Водоснабдевање,
ЈКП
''Водовод

–
и
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канализација'' Зрењанин, вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 451, позиција
220 – Текуће субвенције у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''55.250.000''
замењује се износом: ''37.000.000''.
Економска класификација 451, позиција
221 – Капиталне субвенције у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''52.558.000''
замењује се износом: ''21.700.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 630 – Водоснабдевање:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''86.480.679'' замењује се износом: ''37.372.679''.
Укупно за функционалну класификацију
630 – Водоснабдевање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''107.808.000''
замењује се износом: ''58.700.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
510
–
Управљање отпадом, ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин, вршиће се следеће
измене:
Економска класификација 424, позиција
222 – Одржавање јавно прометних површина у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''68.800.000'' замењује се износом:
''64.112.000''.
Економска класификација 424, позиција
223 – Одржавање јавних зелених површина у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''33.548.294'' замењује се износом:
''28.600.000''.
Економска класификација 424, позиција
224 – Одржавање гробаља у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''11.392.367''
замењује се износом: ''9.910.000''.
Економска класификација 424, позиција
225 – Зимска служба у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''7.200.000''
замењује се износом: ''7.400.000''.
Економска класификација 451, позиција
226 – Инвестиције у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''25.200.000'' замењује
се износом: ''9.500.000''.
Економска класификација 451, позиција
227 – Средства за функционисање –
прихватилиште за псе и мачке у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''13.859.340'' замењује се износом: ''11.500.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 510 – Управљање отпадом:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:

24. децембар 2013. год.

Број 36

Службени лист града Зрењанина

''160.000.000''.замењује
се
износом:
''131.022.000''.
Укупно за функционалну класификацију
510 – Управљање отпадом у колони Средства из
буџета
и
у
колони
Укупно
износ:
''160.000.000''.замењује
се
износом:
''131.022.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
660
–
Стамбени
развој
и
развој
заједнице
некласификован на другом месту, Глава 3.07
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, вршиће
се следеће измене:
Економска класификација 413 – Накнаде
у натури у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''63.000'' замењује се износом:
''163.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета износ: ''3.450.000'' замењује
се износом: ''4.410.000'', у колони Средства из
осталих извора износ: ''830.000'' замењује се
износом: ''650.000'' и у колони Укупно износ:
''4.280.000'' замењује се износом: ''5.060.000''.
Економска класификација 415 – Накнада
трошкова за запослене превоз са посла и на
посао у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''2.600.000'' замењује се износом:
''2.640.000''.
Економска класификација 416 – Награде
запослених и остали посебни расходи у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.796.000'' замењује се износом: ''1.240.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''6.080.000'' замењује се
износом: ''5.310.000''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000''
замењује се износом: ''350.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''9.395.000'' замењује се
износом: ''9.100.000''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''700.000''
замењује се износом: ''550.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.620.000''
замењује се износом: ''1.000.000''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
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колони Укупно износ: ''4.759.000'' замењује се
износом: ''3.600.000''.
Економска класификација 441 – Отплата
домаћих камата у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''30.000'' замењује се
износом: ''5.000''.
Економска класификација 444 – Пратећи
трошкови задуживања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000''
замењује се износом: ''30.000''.
Економска класификација 465 – Остале
дотације и трансфери у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000''
замењује се износом: ''60.000''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''6.690.000''
замењује се износом: ''6.600.000''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне, пенали по решењу судова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''50.000'' замењује се износом: ''5.000''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''530.000''
замењује се износом: ''400.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''1.010.000'' замењује се
износом: ''500.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 660 – Стамбени развој и развој
заједнице некласификован на другом месту:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''106.745.000''
замењује
се
износом:
''103.485.000''.
07 – донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из осталих извора и у колони
Укупно износ: ''930.000'' замењује се износом:
''750.000''.
Укупно за функционалну класификацију
660 – Стамбени развој и развој заједнице
некласификовано на другом месту у колони
Средства из буџета износ: ''106.745.000''
замењује се износом ''103.485.000'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''930.000''
замењује се износом: ''750.000'' и у колони
Укупно износ: ''107.675.000'' замењује се
износом: ''104.235.000''.
Раздео 3. – Градска управа Функционална
класификација
610
–
Стамбени развој, Глава 3.08 ЈП ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин, вршиће се
следеће измене:
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Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''21.140.000'' се замењује износом: ''20.850.000''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''3.784.000'' се замењује износом:
''3.750.000''.
Економска класификација 413 – Накнада
у натури у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''100.000'' се замењује износом:
''36.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета износ: ''1.910.000'' се
замењује износом: ''1.300.000'' и у колони
Укупно износ: ''2.510.000'' замењује се износом:
''1.900.000''.
Економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''240.000'' замењује се износом: ''251.000''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се
износом: ''4.000.000''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''30.000'' се
брише.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''8.000.000'' замењује се
износом: ''5.500.000''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''9.000.000''
замењује се износом: ''4.000.000''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне, пенали по решењу судова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''300.000'' замењује се износом: ''100.000''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''8.000.000''
замењује се износом: ''3.500.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 610 – Стамбени развој:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''75.874.000'' замењује се износом: ''61.157.000''.
Укупно за функционалну класификацију
610 - Стамбени развој у колони Средства из
буџета износ: ''75.874.000'' замењује се износом
''61.157.000'' и у колони Укупно износ:
''76.474.000'' замењује се износом: ''61.757.000''.
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Раздео 3 – Градска управа –
функционална класификација 473 – Туризам,
Глава 3.09. ЈП ''Туристички центар града
Зрењанина'', вршиће се следеће измене:
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''25.600.000'' се замењује износом: ''23.500.000''.
Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''4.590.000'' се замењује износом:
''4.207.000''.
Економска класификација 413 – Накнада
у натури у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''100.000' се замењује износом:
''125.000''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета износ: ''250.000'' замењује се
износом: ''150.000'' и у колони Укупно износ:
''1.650.000'' замењује се износом: ''1.550.000''.
Економска класификација 415 – Накнада
трошкова за запослене са посла и на посао у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''1.500.000'' се замењује износом:
''1.260.000''.
Економска класификација 416 –
Награде запосленима и остали посебни расходи
у колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''70.000'' замењује се износом: ''44.000''.
Економска класификација 421 – позиција
270- Стални трошкови у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''5.750.000''
замењује се износом: ''5.250.000''.
Економска класификација 421 – позиција
270/1- Стални трошкови у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''700.000''
замењује се износом: ''100.000''.
Економска класификација 422 - позиција
271 – Трошкови путовања у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''800.000''
замењује се износом: ''400.000''
Економска класификација 422 – позиција
271/1 – Трошкови путовања у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000''
замењује се износом: ''130.000''
Економска класификација 423 – позиција
272 - Услуге по уговору у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''10.300.000''
замењује се износом: ''10.200.000''.
Економска класификација 423 – позиција
272/1 - Услуге по уговору у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.700.000''
замењује се износом: ''870.000''.
Економска класификација 424 – позиција
273 - Специјализоване услуге у колони Средства
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из буџета износ: ''11.100.000'' замењује се
износом: ''4.600.000'' и у колони Укупно износ:
''13.085.660'' замењује се износом: ''6.585.660''.
Економска класификација 426 – позиција
275 - Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се
износом: ''2.750.000''.
Економска класификација 426 – позиција
275/1 - Материјал у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''980.000'' замењује се
износом: ''635.000''.
Економска класификација 441 – Отплата
домаћих камата у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''2.900.000'' замењује се
износом: ''2.800.000''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''800.000'' и у колони Укупно износ: ''1.014.340''
замењује се износом: ''814.340''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''50.000'' се брише.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''610.000'' замењује се
износом: ''460.000''.
Економска класификација 523 – Залихе
робе за даљу продају у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' се
брише.
Економска класификација 523 – позиција
281/1 - Залихе робе за даљу продају у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.000.000'' замењује се износом: ''3.675.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 473 – Туризам:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''90.120.000'' замењује се износом: ''76.376.000''.
Укупно за функционалну класификацију
473 – Туризам у колони Средства из буџета
износ: ''90.120.000'' замењује се износом
''76.376.000'', и у колони Укупно износ:
''93.520.000'' замењује се износом: ''79.776.000''.
Извори финансирања за функционалне
класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 830 и
436:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета износ: ''1.397.147.000''
замењује се износом: ''995.142.000'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''5.630.000''
замењује се износом: ''5.450.000'' и у колони
Укупно износ: ''1.402.777.000'' замењује се
износом: ''1.000.592.000''.
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07 – донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из осталих извора и у колони
Укупно износ: ''5.630.000'' замењује се износом:
''5.450.000''.
Укупно за јавна предузећа у колони
Средства из буџета износ: ''1.399.647.000''
замењује се износом: ''997.642.000'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''70.630.000''
замењује се износом: ''70.450.000'' и у колони
Укупно износ ''1.470.277.000'' замењује се
износом: ''1.068.092.000''.
Извори финансирања за Раздео 3 –
Градска управа:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета износ: ''4.133.432.376''
замењује се износом: ''3.520.177.714'' и у колони
из Средства из осталих извора износ: ''5.630.000''
замењује се износом: ''5.450.000'' и у колони
Укупно износ: ''4.133.432.376''
замењује се
износом: ''3.520.177.714''.
04 – сопствени приходи буџетских
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''80.042.000''
замењује се износом: ''84.492.200''.
07 – донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета износ: ''355.195.824''
замењује се износом: ''374.962.931'', у колони из
Средства из осталих извора износ: ''120.093.042''
замењује се износом: ''120.381.886'' и у колони
Укупно износ: ''475.288.866''.замењује се
износом: ''495.344.817''.
08
–
дотације
од
невладиних
организација и појединаца у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''16.000.000''
замењује се износом: ''12.540.000''.
Укупно за раздео 3. Градска управа у
колони Средства из буџета ''4.930.368.790''
замењује се износом: ''4.333.421.235'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
''80.042.000'' замењује се износом: ''84.492.200'' и
у колони Укупно износ: ''5.195.503.832'' замењује
се износом: ''4.603.295.321''.
Раздео 4. – Јавно правобранилаштво
града
Зрењанина
Функционална
класификација 330 – Судови, вршиће се
следеће измене:
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''300.000'' замењује се износом: ''150.000''.
Економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене – превоз на посао и са
посла у колони Средства из буџета и у колони
Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом:
''90.000''.
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Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''240.000'' замењује се
износом: ''230.000''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се
износом: ''340.000''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''550.000'' замењује се
износом: ''765.000''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се
износом: ''360.000''.
Извори финансирања за функционалну
класификацију 330 - Судови:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''11.338.000'' се замењује износом: ''11.333.000''.
Укупно за функционалну класификацију
330 – Судови у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ ''11.338.000'' се замењује
износом: ''11.333.000''.
Укупно
за
раздео
4
–
Јавно
правобранилаштво града Зрењанина у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''11.338.000'' се замењује износом: ''11.333.000''.
Извори финансирања за укупне расходе
и издатке:
01 – приходи из буџета у колони
Средства из буџета износ: ''4.310.011.352''
замењује се износом: ''3.693.899.690'' и у колони
Средства из осталих извора износ: ''5.630.000''
замењује се износом: ''5.450.000'' и у колони
Укупно износ: ''4.310.011.352'' замењује се
износом: ''3.693.899.690''.
04 – Сопствени приходи буџетских
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''80.042.000''
замењује се износом: ''84.492.200''.
07 – Донације од осталих нивоа власти у
колони Средства из буџета износ: ''355.195.824''
замењује се износом: ''374.962.931'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''120.093.042''
замењује се износом: ''120.381.886'' и у колони
Укупно износ: ''475.288.866'' замењује се
износом: ''495.344.817''.
08
–
Дотације
од
невладиних
организација и појединаца у колони Средства из
буџета износ: ''16.000.000'' замењује се износом:
''12.540.000''.
Укупни расходи и издаци у колони
Средства из буџета износ: ''5.106.947.766'',
замењује се износом: ''4.507.143.211'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
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''80.042.000'' замењује се износом: ''84.492.200'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''185.093.042'' замењује се износом: ''185.381.886''
и у колони Укупно износ: ''5.372.082.808''
замењује се износом: ''4.777.017.297''.
У члану 5. у табеларном прегледу
''Расходи и издаци буџета града Зрењанина за
2013. годину разврстани по органима града и
изворима финансирања'', вршиће се следеће
измене:
Раздео 1 – Скупштина града у колони
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ:
''54.748.000'' замењује се износом: ''53.037.000'', у
колони % учешћа у укупним средствима из
буџета проценат: ''1.27'' мења се у проценат:
''1.44'' и у колони % учешћа у укупним
средствима проценат: ''1.02'' мења се у проценат:
''1.11''.
Раздео 2 – Градоначелник и Градско веће
у колони Средства из буџета 01 и у колони
Укупно износ: ''101.724.976'' замењује се
износом: ''100.583.976'', у колони % учешћа у
укупним средствима из буџета проценат: ''2.36''
мења се у проценат: ''2.72'' и у колони % учешћа
у укупним средствима проценат: ''1.89'' мења се
у проценат: ''2.11''.
Раздео 3 – Градска управа у колони
Средства из буџета 01 износ: ''4.133.432.376''
замењује се износом: ''3.520.177.714'', у колони
% учешћа у укупним средствима из буџета
проценат: ''95.90'' мења се у проценат: ''95.30'', у
колони Средства из сопствених извора 04 износ:
''80.042.000'' замењује се износом: ''84.492.200'', у
колони донације и трансфери од других нивоа
власти 07 износ: ''475.288.866'' замењује се
износом: ''495.344.817'', у колони донације од
невладиних организација и појединаца 08 износ:
''16.000.00'' замењује се износом: ''12.540.000'', у
колони Укупно износ: ''5.195.503.832'' замењује
се износом: ''4.603.295.321'' и у колони % учешћа
у укупним средствима проценат: ''96.71' мења се
у проценат: ''96.36''.
Раздео 4 – Јавно правобранилаштво града
Зрењанина у колони Средства из буџета 01 и у
колони Укупно износ: ''11.338.000'' замењује се
износом: ''11.333.000'', у колони % учешћа у
укупним средствима из буџета проценат: ''0.26''
мења се у проценат: ''0.31'' и у колони % учешћа
у укупним средствима проценат: ''0.21'' мења се
у проценат: ''0.24''.
Раздео 5 – Заштитник грађана у колони
% учешћа у укупним средствима из буџета
проценат: ''0.20'' мења се у проценат: ''0.24'', у
колони % учешћа у укупним средствима
проценат: ''0.16'' мења се у проценат: ''0.18''.
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Укупно у колони Средства из буџета 01
износ: ''4.310.011.352'' замењује се износом:
''3.693.899.690'',
у колони Средства
из
сопствених извора 04 износ: ''80.042.000''
замењује се износом: ''84.492.200'', у колони
донације и трансфери од других нивоа власти 07
износ: ''475.288.866'' замењује се износом:
''495.344.817'', у колони донације од невладиних
организација и појединаца 08 износ: ''16.000.000''
замењује се износом: ''12.540.000'' и у колони
Укупно износ: ''5.372.082.808'' замењује се
износом: ''4.777.017.297''.
У истом члану у табели Расходи и
издаци буџета града Зрењанина за 2013.
годину разврстани по функционалним
класификацијама вршиће се следеће измене и
допуне:
Функционална класификација 040 –
Породица и деца у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''1.23'' мења се у проценат: ''1.40'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''1.17'' мења се у проценат:
''1.32''.
Функционална класификација 090 –
Социјална заштита некласификована на другом
месту у колони % учешћа појединих функција у
средствима из буџета проценат: ''1.58'' мења се у
проценат: ''1.80'' и у колони % учешћа појединих
функција у укупним средствима проценат: ''1.51''
мења се у проценат: ''1.69''.
Функционална класификација 110 –
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови у колони
Средства из буџета и у колони Средства из
буџета, сопствених и осталих извора износ:
''156.472.976''
замењује
се
износом:
''153.620.976'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''3.06'' мења се у проценат: ''3.41'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''2.91'' мења се у проценат:
''3.22''.
Функционална класификација 130 –
Опште услуге у колони Средства из буџета и у
колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''498.489.000'' замењује се
износом: ''492.257.000'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''9.76'' мења се у проценат: ''10.92'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''9.28'' мења се у проценат:
''10.30''.
Функционална класификација 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту у колони Средства из буџета и у
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колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''229.117.410'' замењује се
износом: ''242.379.717'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''4.49'' мења се у проценат: ''5.38'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''4.26'' мења се у проценат:
''5.07''.
Функционална класификација 170 –
Трансакције јавног дуга у колони Средства из
буџета и у колони Средства из буџета,
сопствених
и
осталих
извора
износ:
''110.000.000''
замењује
се
износом:
''105.000.000'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''2.15'' мења се у проценат: ''2.33'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''2.05'' мења се у проценат:
''2.20''.
Функционална класификација 330 –
Судови у колони Средства из буџета и у колони
Средства из буџета, сопствених и осталих извора
износ: ''20.106.000'' замењује се износом:
''20.101.000'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''0.39'' мења се у проценат: ''0.45'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''0.37'' мења се у проценат:
''0.42''.
Функционална класификација 360 –
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту у колони Средства из буџета и у
колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''73.500.000'' замењује се
износом: ''68.600.000'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''1.44'' мења се у проценат: ''1.52'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''1.37'' мења се у проценат:
''1.44''.
Функционална класификација 421 –
Пољопривреда у колони Средства из буџета и у
колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''341.248.541'' замењује се
износом: ''346.495.478'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''6.68'' мења се у проценат: ''7.69'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''6.35'' мења се у проценат:
''7.25''.
Функционална класификација 430 –
Гориво и енергије у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''3.56'' мења се у проценат: ''4.03'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''3.38'' мења се у проценат:
''3.81''.
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Функционална класификација 436 –
Остала енергија у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''0.45'' мења се у проценат: ''0.51'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''0.43'' мења се у проценат:
''0.48''.
Функционална класификација 470 –
Остале делатности у колони Средства из буџета
и у колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''160.672.000'' замењује се
износом: ''163.247.000'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''3.15'' мења се у проценат: ''3.62'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''2.99'' мења се у проценат:
''3.42''.
Функционална класификација 473 –
Туризам у колони Средства из буџета износ:
''90.120.000'' замењује се износом: ''76.376.000'', у
колони % учешћа појединих функција у
средствима из буџета проценат: ''1.76'' мења се у
проценат: ''1.69'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из осталих извора
проценат: ''1.84'' мења се у проценат: ''1,83'', у
колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''93.520.000'' замењује се
износом: ''79.776.000'' и у колони % учешћа
појединих функција у укупним средствима
проценат: ''1.74'' мења се у проценат: ''1.67''.
Функционална класификација 500 –
Заштита животне средине у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''3.45'' мења се у проценат: ''3.90'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''3.28'' мења се у проценат:
''3.68''.
Функционална класификација 510 –
Управљање отпадом у колони Средства из
буџета и у колони Средства из буџета,
сопствених
и
осталих
извора
износ:
''160.000.000''
замењује
се
износом:
''131.022.000'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''3.13'' мења се у проценат: ''2.91'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''2.98'' мења се у проценат:
''2.74''.
Функционална класификација 610 –
Стамбени развој у колони Средства из буџета
износ: ''96.874.000'' замењује се износом:
''74.157.000'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''1.90'' мења се у проценат: ''1.65'', у колони %
учешћа појединих функција у средствима из
осталих извора проценат: ''14.91'' мења се у
проценат: ''14.89'', у колони Средства из буџета,
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сопствених
и
осталих
извора
износ:
''124.474.000'' замењује се износом: ''101.757.000''
и у колони % учешћа појединих функција у
укупним средствима проценат: ''2.32'' мења се у
проценат: ''2.13''.
Функционална класификација 620 –
Развој заједнице у колони Средства из буџета
износ: ''814.500.000'' замењује се износом:
''519.302.000'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''15.95'' мења се у проценат: ''11.52'', у колони %
учешћа појединих функција у средствима из
осталих извора проценат: ''35.50'' мења се у
проценат: ''35.44'', у колони Средства из буџета,
сопствених
и
осталих
извора
износ:
''880.200.000'' замењује се износом: ''585.002.000''
и у колони % учешћа појединих функција у
укупним средствима проценат: ''16.38'' мења се у
проценат: ''12.25''.
Функционална класификација 630 –
Водоснабдевање у колони Средства из буџета и
у колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''107.808.000'' замењује се
износом: ''58.700.000'' у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''2.11'' мења се у проценат: ''1.30'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''2.01'' мења се у проценат:
''1.23''.
Функционална класификација 640 –
Улична расвета у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''1.49'' мења се у проценат: ''1.69'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''1.41'' мења се у проценат:
''1.59''.
Функционална класификација 660 –
Стамбени
развој
и
развој
заједнице
некласификован на другом месту у колони
Средства из буџета износ: ''106.745.000''
замењује се износом: ''103.485.000'', у колони %
учешћа појединих функција у средствима из
буџета проценат: ''2.09'' мења се у проценат:
''2.30'', у колони Средства из осталих извора
износ: ''930.000'' замењује се износом: ''750.000'',
у колони % учешћа појединих функција у
средствима из осталих извора проценат: ''0.50''
мења се у проценат: ''0.40'', у колони Средства из
буџета, сопствених и осталих извора износ:
''107.675.000'' замењује се износом: ''104.235.000''
и у колони % учешћа појединих функција у
укупним средствима проценат: ''2.00'' мења се у
проценат: ''2.18''.
Функционална класификација 760 –
Здравство некласификовано на другом месту у
колони Средства из буџета и у колони Средства
из буџета, сопствених и осталих извора износ:

24. децембар 2013. год.

Број 36

Службени лист града Зрењанина

''22.657.000'' замењује се износом: ''20.700.000'', у
колони % учешћа појединих функција у
средствима из буџета проценат: ''0.44'' мења се у
проценат: ''0.46'' и у колони % учешћа појединих
функција у укупним средствима проценат: ''0.42''
мења се у проценат: ''0.43''.
Функционална класификација 810 –
Услуге рекреације и спорта у колони Средства
из буџета износ: ''196.692.102'' замењује се
износом: ''196.631.828'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''3.85'' мења се у проценат: ''4.36'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''4.000.000'' замењује се износом: ''7.987.000'', у
колони % учешћа појединих функција у
средствима из сопствених извора проценат:
''5.00'' мења се у проценат: ''9.45'', у колони
Средства из буџета, сопствених и осталих извора
износ: ''200.692.102'' замењује се износом:
''204.618.828'' и у колони % учешћа појединих
функција у укупним средствима проценат: ''3.74''
мења се у проценат: ''4.28''.
Функционална класификација 820 –
Услуге културе у колони Средства из буџета
износ: ''318.339.900'' замењује се износом:
''313.350.375'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''6.23'' мења се у проценат: ''6.95'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
''19.925.000'' замењује се износом: ''20.388.200'', у
колони % учешћа појединих функција у
средствима из сопствених извора проценат:
''24.89'' мења се у проценат: ''24.13'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''30.785.000''
замењује се износом: ''31.253.190'', у колони %
учешћа појединих функција у средствима из
осталих извора проценат: ''16.63'' мења се у
проценат: ''16.86'', у колони Средства из буџета,
сопствених
и
осталих
извора
износ:
''369.049.900'' замењује се износом: ''364.991.765''
и у колони % учешћа појединих функција у
укупним средствима проценат: ''6.87'' мења се у
проценат: ''7.64''.
Функционална класификација 830 –
Јавно информисање у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''0.58'' мења се у проценат: ''0.66'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''0.55'' мења се у проценат:
''0.62''.
Функционална класификација 860 –
Рекреација,
спорт,
култура
и
вере
некласификовано на другом месту у колони
Средства из буџета и у колони Средства из
буџета, сопствених и осталих извора износ:
''9.000.000'' замењује се износом: ''11.800.000'', у
колони % учешћа појединих функција у
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средствима из буџета проценат: ''0.18'' мења се у
проценат: ''0.26'' и у колони % учешћа појединих
функција у укупним средствима проценат: ''0.17''
мења се у проценат: ''0.25''.
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''5.26'' мења се у проценат: ''5.96', у
колони % учешћа појединих функција у
средствима из сопствених извора проценат:
''70.11'' мења се у проценат: ''66.42'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''56.678.042''
замењује се износом: ''56.678.696'', у колони %
учешћа појединих функција у средствима из
осталих извора проценат: ''30.62'' мења се у
проценат: ''30.57'', у колони Средства из буџета,
сопствених
и
осталих
извора
износ:
''381.427.879'' замењује се износом: ''381.428.533''
и у колони % учешћа појединих функција у
укупним средствима проценат: ''7.10'' мења се у
проценат: ''7.98''.
Функционална класификација 912 –
Основно образовање у колони Средства из
буџета и у колони Средства из буџета,
сопствених
и
осталих
извора
износ:
''472.482.200''
замењује
се
износом:
''350.000.000'', у колони % учешћа појединих
функција у средствима из буџета проценат:
''9.25'' мења се у проценат: ''7.77'' и у колони %
учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''8.80'' мења се у проценат:
''7.33''.
Функционална класификација 920 –
Средње образовање у колони Средства из буџета
и у колони Средства из буџета, сопствених и
осталих извора износ: ''210.551.000'' замењује се
износом: ''150.000.000'', у колони % учешћа
појединих функција у средствима из буџета
проценат: ''4.12'' мења се у проценат: ''3.33'' и у
колони % учешћа појединих функција у укупним
средствима проценат: ''3.92'' мења се у проценат:
''3.14''.
Функционална класификација 960 –
Помоћне услуге у образовању у колони Средства
из буџета и у колони Средства из буџета,
сопствених и осталих извора износ: ''8.650.800''
замењује се износом: ''6.996.000'', у колони %
учешћа појединих функција у средствима из
буџета проценат: ''0.17'' мења се у проценат:
''0.16'' и у колони % учешћа појединих функција
у укупним средствима проценат: ''0.16'' мења се
у проценат: ''0.15''.
Укупно у колони Средства из буџета
износ: ''5.106.947.766'' замењује се износом:
''4.507.143.211'',
у колони Средства
из
сопствених извора износ: ''80.042.000'' замењује
се износом: ''84.492.200'', у колони Средства из
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осталих извора износ: ''185.093.042'' замењује се
износом: ''185.381.886'' и у колони Средства из
буџета, сопствених и осталих извора износ:
''5.372.082.808''
замењује
се
износом:
''4.777.017.297''.
Члан 5.
У табели Плана расхода индиректних
корисника услуге из области културе вршиће
се следеће измене:
Економска
класификација
411
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''55.500.000'' замењује се
износом: ''55.546.000''.
Економска
класификација
411
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''24.300.000'' замењује
се износом: ''22.600.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''300.000'' заменењује
се износом: ''240.000'' и у колони Укупно износ:
''24.600.000'' замењује се износом: ''22.840.000''.
Економска
класификација
411
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''33.180.000'' замењује се износом: ''32.760.000''.
Економска
класификација
411
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''17.350.000''
замењује се износом: ''17.157.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ:
''2.050.000'' заменењује се износом: ''1.500.000'' и
у колони Укупно износ: ''19.400.000'' замењује се
износом: ''18.657.000''.
Економска
класификација
411
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони средства из буџета
износ: ''11.048.000'' замењује се износом:
''10.720.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''400.000'' замењује се износом:
''360.000'' и у колони Укупно износ: ''11.448.000''
замењује се износом: ''11.080.000''.
Укупно за конто 411 индиректни
корисници у колони Средства из буџета износ:
''174.204.000''
замењује
се
износом:
''171.609.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''2.750.000'' замењује се износом:
''2.100.000'' и у колони Укупно износ:
''176.954.000''
замењује
се
износом:
''173.709.000''.
Економска
класификација
412
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и
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у колони Укупно износ: ''9.936.000'' замењује се
износом: ''9.942.000''.
Економска
класификација
412
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''4.422.000'' замењује
се износом: ''4.222.000'', у колони Средства из
сопстевених извора износ: ''54.000'' замењује се
износом: ''45.000'' и у колони Укупно износ:
''4.476.000'' замењује се износом: ''4.267.000''.
Економска
класификација
412
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''5.988.300'' замењује се износом: ''5.864.000''.
Економска
класификација
412
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''3.106.000''
замењује се износом: ''3.089.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: ''572.000''
замењује се износом: ''290.000'' и у колони
Укупно износ: ''3.678.000'' замењује се износом:
''3.379.000''.
Економска
класификација
412
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''1.979.000'' замењује се износом:
''1.920.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''72.000'' замењује се износом:
''64.200'' и у колони Укупно износ: ''2.051.000''
замењује се износом: ''1.984.200''.
Укупно за конто 412 индиректни
корисници у колони Средства из буџета износ:
''31.325.300'' замењује се износом: ''30.931.000'' у
колони Средства из сопствених извора износ:
''698.000'' замењује се износом: ''399.200'' и у
колони Укупно износ: ''32.023.300'' замењује се
износом: ''31.330.200''.
Економска
класификација
413
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и
у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се
износом: ''285.000''.
Економска
класификација
413
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''200.000'' замењује се износом: ''250.000''.
Економска
класификација
413
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''143.000'' замењује се износом: ''263.000''.
Укупно за конто 413 индиректни
корисници у колони Средства из буџета износ:
''775.000'' замењује се износом: ''980.000'' и у
колони Укупно износ: ''815.000'' замењује се
износом: ''1.020.000''.
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Економска
класификација
414
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета
износ: ''2.650.000'' замењује се износом:
''2.600.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''100.000'' замењује се износом:
''40.000'', у колони средства из осталих извора
износ: ''800.000'' замењује се износом: ''740.000''
и у колони Укупно износ: ''3.550.000'' замењује
се износом: ''3.380.000''.
Економска
класификација
414
индиректиних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из осталих извора износ: ''1.687.000''
замењује се износом: ''1.629.000'' и у колони
Укупно износ: ''2.137.000'' замењује се износом:
''2.079.000''.
Економска
класификација
414
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''926.600'' замењује се
износом: ''82.000'', у колони средства из осталих
извора износ: ''725.000'' замењује се износом:
''635.000'' и у колони Укупно износ: ''1.651.600''
замењује се износом: ''717.000''.
Економска
класификација
414
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из сопстевених извора додаје се
износ: ''120.000'' и у колони Укупно износ:
''280.000'' замењује се износом: ''400.000''.
Економска
класификација
414
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''537.000'' замењује се износом: ''437.000'',
у колони Средства из сопствених извора износ:
''80.000'' замењује се износом: ''40.000'' и у
колони Укупно износ: ''617.000'' замењује се
износом: ''477.000''.
Укупно за конто 414 индиректни
корисници у колони Средства из буџета износ:
''5.556.600'' замењује се износом: ''4.562.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''380.000'' замењује се износом: ''400.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''3.212.000'' замењује се износом: ''3.004.000'' и у
колони Укупно износ: ''9.148.600'' замењује се
износом: ''7.966.000''.
Економска
класификација
415
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета
износ: ''2.350.000'' замењује се износом:
''2.130.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''50.000'' се брише и у колони
Укупно износ: ''2.400.000'' замењује се износом:
''2.130.000''.
Економска
класификација
415
индиректних корисника Народни музеј у колони
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Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.294.000'' замењује се износом: ''1.254.000''.
Економска
класификација
415
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''678.000''
замењује се износом: ''500.000'', у колони
Средства из сопствених извора додаје се износ:
''50.000'' и у колони Укупно износ: ''678.000''
замењује се износом: ''550.000''.
Економска
класификација
415
индиректиних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''400.000'' замењује се износом: ''350.000'',
у колони Средства из сопствених извора износ:
''30.000'' се брише и у колони Укупно износ:
''430.000'' замењује се износом: ''350.000''.
Укупно за конто 415 индиректни
корисници у колони Средства из буџета износ:
''7.211.000'' замењује се износом: ''6.723.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''80.000'' замењује се износом: ''50.000'' и у
колони Укупно износ: ''7.291.000'' замењује се
износом: ''6.773.000''.
Економска
класификација
416
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета
и у колони Укупно износ: ''330.000'' замењује се
износом: ''158.000''.
Економска
класификација
416
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у
колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''210.000'' замењује се износом: ''230.000''.
Економска
класификација
416
индиректних корисника
Народни музеј у
колони Средства из буџета износ: ''220.000''
замењује се износом: ''162.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: ''27.000'' се
додаје и у колони Укупно износ: ''220.000''
замењује се износом: ''189.000''.
Економска
класификација
416
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''70.000'' замењује се износом: ''41.000''.
Укупно за конто 416 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''1.216.000'' замењује се износом ''977.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''27.000'' се додаје и у колони Укупно износ:
''1.216.000'' замењује се износом: ''1.004.000''.
Економска
класификација
421
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета
износ: ''9.960.000'' замењује се износом:
''9.677.000'', у колони Средства из сопствених
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извора износ: ''330.000'' замењује се износом:
''320.000'' и у колони Укупно износ: ''10.290.000''
замењује се износом: ''9.997.000''.
Економска
класификација
421
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''2.898.000'' замењује
се износом: ''2.800.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''470.000'' замењује се
износом: ''600.000'' и у колони Укупно износ:
''3.368.000'' замењује се износом: ''3.400.000''.
Економска
класификација
421
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''7.000.000'' замењује се износом: ''6.900.000'', у
колони Средства из сопствених извора додаје се
износ: ''56.000'' и у колони Укупно износ:
''7.000.000'' замењује се износом: ''6.956.000''.
Економска
класификација
421
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''275.000''
замењује се износом: ''245.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: ''225.000''
замењује се износом: ''310.000'' и у колони
Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом:
''555.000''.
Економска
класификација
421
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''992.000'' замењује се износом: ''863.000'',
у колони Средства из сопствених извора износ:
''390.000'' замењује се износом: ''347.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''256.000'' замењује се износом: ''406.190'' и у
колони Укупно износ: ''1.638.000'' замењује се
износом: ''1.616.190''.
Укупно за конто 421 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''32.710.000'' замењује се износом: ''32.070.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''2.155.000'' замењује се износом: ''2.373.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''256.000'' замењује се износом: ''406.190'' и у
колони Укупно износ: ''35.121.000'' замењује се
износом: ''34.849.190''.
Економска
класификација
422
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''581.000'',
у колони Средства из сопствених извора износ:
''500.000'' замењује се износом: ''555.000'' и у
колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се
износом: ''1.136.000''.
Економска
класификација
422
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
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Средства из сопствених извора износ: ''400.000''
замењује се износом: ''450.000'' и у колони
Укупно износ: ''550.000'' замењује се износом:
''600.000''.
Економска
класификација
422
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се
износом: ''280.000'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''158.000'', у
колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''142.000'' и у колони Укупно износ:
''200.000'' замењује се износом: ''580.000''.
Економска
класификација
422
индиректних корисника Савремена галерија у
колони Средства из сопствених извора износ:
''100.000'' замењује се износом: ''250.000'' и у
колони Укупно износ: ''220.000'' замењује се
износом: ''370.000''.
Економска
класификација
422
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из сопствениз извора и у
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се
износом ''20.000''.
Економска
класификација
422
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''49.000'' замењује се износом: ''78.032'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''160.000'' замењује се износом: ''251.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''276.000'' замењује се износом: ''236.000'' и у
колони Укупно износ: ''485.000'' замењује се
износом: ''565.032''.
Укупно за конто 422 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''1.119.000'' замењује се износом: ''1.209.032'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''1.340.000'' замењује се износом: ''1.764.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''276.000'' замењује се износом: ''378.000'' и у
колони Укупно износ: ''2.735.000'' замењује се
износом: ''3.351.032''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета
износ: ''12.526.000'' замењује се износом:
''12.445.000'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''2.393.000'' и у колони Укупно износ:
''14.526.000'' замењује се износом: ''14.838.000''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''4.231.000'', замењује
се износом: ''4.481.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''780.000'' замењује се
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износом: ''700.000'', у колони Средства из
осталих извора износ: ''1.100.000'' замењује се
износом: ''1.132.000'' и у колони Укупно износ:
''6.111.000'' замењује се износом: ''6.313.000''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''4.300.000'' замењује
се износом: ''3.510.000'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''348.000'', у
колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''532.000'', и у колони Укупно износ:
''4.300.000'' замењује се износом: ''4.390.000''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Савремена галерија у
колони Средства из сопствених извора износ:
''100.000'' замењује се износом: ''200.000'' и у
колони Укупно износ: ''2.650.000'' замењује се
износом: ''2.750.000''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Културни центар у
колони Средства из буџета износ: ''2.000.000''
замењује се износом: ''2.047.000'' и у колони
Укупно износ: ''2.800.000'' замењује се износом:
''2.847.000''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''3.240.000''
замењује се износом: ''1.900.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: ''100.000''
замењује се износом: ''160.000'' и у колони
Укупно износ: ''3.340.000'' замењује се износом:
''2.060.000''.
Економска
класификација
423
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''4.347.000'' замењује се износом:
''3.844.400'' и у колони Укупно износ: ''5.600.000''
замењује се износом: ''5.097.400''.
Укупно за конто 423 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''33.194.000'', замењује се износом: ''30.777.400'',
у колони Средства из сопствених извора износ:
''4.047.000'' замењује се износом: ''4.868.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''2.086.000'' замењује се износом: ''2.650.000'' и у
колони Укупно износ: ''39.327.000'' замењује се
износом: ''38.295.400''.
Економска
класификација
424
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из
сопствених извора износ: ''400.000'' замењује се
износом: ''80.000'' и у колони Укупно износ:
''1.650.000'' замењује се износом: ''1.330.000''.
Економска
класификација
424
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
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Средства из буџета износ: ''655.000'' замењује се
износом: ''656.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''1.000.000'' замењује се
износом: ''600.000'' и у колони Укупно износ:
''1.655.000'' замењује се износом: ''1.256.000''.
Економска
класификација
424
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''810.000'' замењује се
износом: ''705.000'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''257.000'', у
колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''243.000'' и у колони Укупно износ:
''810.000'' замењује се износом: ''1.205.000''.
Економска
класификација
424
индиректних корисника Културни центар у
колони Средства из буџета износ: ''2.000.000''
замењује се износом: ''2.600.000'' и у колони
Укупно износ: ''2.190.000'' замењује се износом:
''2.790.000''.
Економска
класификација
424
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''500.000''
замењује се износом: ''310.000'' и у колони
Укупно износ: ''600.000'' замењује се износом:
''410.000''.
Економска
класификација
424
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''5.000'' се брише, у колони Средства из
сопствених извора износ: ''30.000'' замењује се
износом: ''29.000'' и у колони Укупно износ:
''47.000'' замењује се износом: ''41.000''.
Укупно за конто 424 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''7.920.000'', замењује се износом: ''8.221.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''1.920.000'' замењује се износом: ''1.456.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''12.000'' замењује се износом: ''255.000'' и у
колони Укупно износ: ''9.852.000'' замењује се
износом: ''9.932.000''.
Економска
класификација
425
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из
сопствених извора износ: ''100.000'' замењује се
износом: ''50.000'' и у колони Укупно износ:
''1.875.000'' замењује се износом: ''1.825.000''.
Економска
класификација
425
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''130.000'' замењује се
износом: ''260.000'' и у колони Укупно износ:
''1.330.000'' замењује се износом: ''1.460.000''.
Економска
класификација
425
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''935.000'' замењује се
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износом: ''612.000'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''160.000'', у
колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''140.000'' и у колони Укупно износ:
''935.000'' замењује се износом: ''912.000''.
Економска
класификација
425
индиректних корисника Савремена галерија у
колони Средства из сопствених извора додаје се
износ: ''15.000'' и у колони Укупно износ:
''300.000'' замењује се износом: ''315.000''.
Економска
класификација
425
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''40.000''
замењује се износом: ''30.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: '' 50.000''
замењује се износом: ''10.000'' и у колони
Укупно износ: ''90.000'' замењује се износом:
''40.000''.
Економска
класификација
425
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''7.322.000'', замењује се износом:
''8.076.953'', у колони Средства из сопствених
извора износ: ''30.000'' замењује се износом:
''26.000'', у колони Средства из осталих извора
износ: ''23.554.000'' замењује се износом:
''22.967.000'' и у колони Укупно износ:
''30.906.000'' замењује се износом: ''31.069.953''.
Укупно за конто 425 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''11.402.000'' замењује се износом: ''11.953.953'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''2.030.000'' замењује се износом: ''2.111.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''23.554.000'' замењује се износом: ''23.107.000'' и
у колони Укупно износ: ''36.986.000'' замењује се
износом: ''37.171.953''.
Економска
класификација
426
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из
сопствених извора износ: ''800.000'' замењује се
износом: ''850.000'' и у колони Укупно износ:
''3.050.000'' замењује се износом: ''3.100.000''.
Економска
класификација
426
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''524.000'' замењује се
износом: ''669.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''340.000'' замењује се
износом: ''420.000'' и у колони Укупно износ:
''864.000'' замењује се износом: ''1.089.000''.
Економска
класификација
426
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''700.000'' замењује се
износом: ''965.400'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''477.000'', у
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колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''503.000'' и у колони Укупно износ:
''700.000'' замењује се износом: ''1.945.400''.
Економска
класификација
426
индиректних корисника Савремена галерија у
колони Средства из сопствених извора додаје се
износ: ''5.000'' и у колони Укупно износ:
''500.000'' замењује се износом: ''505.000''.
Економска
класификација
426
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''165.000''
замењује се износом: ''217.000'', у колони
Средства из сопствених извора износ: ''340.000''
замењује се износом: ''310.000'', у колони
Средства из осталих извора износ: ''550.000'' се
брише и у колони Укупно износ: ''1.055.000''
замењује се износом: ''527.000''.
Економска
класификација
426
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''290.000'' замењује се износом: ''370.000'',
у колони Средства из сопствених извора износ:
''200.000'' замењује се износом: ''167.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''274.000'' замењује се износом: ''338.500'' и у
колони Укупно износ: ''764.000'' замењује се
износом: ''875.500''.
Укупно за конто 426 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''4.429.000'' замењује се износом: ''4.971.400'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''2.180.000'' замењује се износом: ''2.729.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''824.000'' замењује се износом: ''841.500'' и у
колони Укупно износ: ''7.433.000'' замењује се
износом: ''8.541.900''.
Економска
класификација
431
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно износ: ''30.000'' се брише.
Укупно за конто 431 индиректних
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''30.000'' се
брише.
Економска
класификација
481
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из
сопствених извора и у колони Укупно износ:
''20.000'' замењује се износом: ''12.000''.
Економска
класификација
481
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно додаје се износ: ''30.000''.
Укупно за конто 481 индиректних
корисника у колони Средства из сопствених
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извора и у колони Укупно износ: ''20.000''
замењује се износом: ''42.000''.
Економска
класификација
482
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из
сопствених извора износ: ''40.000'' замењује се
износом: ''15.000'' и у колони Укупно износ:
''260.000'' замењује се износом: ''235.000''.
Економска
класификација
482
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом:
''30.000''.
Економска
класификација
482
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из сопствених извора додаје се износ:
''23.000'' и у колони Укупно износ: ''50.000''
замењује се износом: ''73.000''.
Економска
класификација
482
индиректних корисника Савремена галерија у
колони Средства из сопствених извора и у
колони Укупно износ: ''10.000'' замењује се
износом: ''15.000''.
Економска
класификација
482
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из буџета
износ: ''10.000'' се брише, у колони Средства из
сопствених извора износ: ''25.000'' замењује се
износом: ''17.000'', у колони Средства из осталих
извора додаје се износ: ''6.500'' и у колони
Укупно износ: ''35.000'' замењује се износом:
''23.500''
Укупно за конто 482 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''280.000'' замењује се износом: ''270.000'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''175.000'' замењује се износом: ''150.000'', у
колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''6.500'' и у колони Укупно износ:
''455.000'' замењује се износом: ''426.500''.
Економска
класификација
483
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се
износ: ''600.000''.
Економска
класификација
483
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из сопствених извора додаје се износ:
''24.000'' и у колони Укупно износ: ''741.000''
замењује се износом: ''765.000''.
Укупно за конто 483 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''1.981.000'' замењује се износом: ''2.581.000'', у
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колони Средства из сопствених извора додаје се
износ: ''24.000'' и у колони Укупно износ:
''1.981.000'' замењује се износом: ''2.605.000''.
Економска
класификација
512
индиректних корисника Народно позориште
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из
сопствених извора износ: ''260.000'' замењује се
износом: ''10.000'' и у колони Укупно износ:
''830.000'' замењује се износом: ''580.000''.
Економска
класификација
512
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из буџета износ: ''12.000'' замењује се
износом: ''712.000'', у колони Средства из
сопствених извора износ: ''100.000'' замењује се
износом: ''200.000'' и у колони Укупно износ:
''432.000'' замењује се износом: ''1.232.000''.
Економска
класификација
512
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''700.000'' замењује се
износом: ''1.109.590'', у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''189.000'', у
колони Средства из осталих извора додаје се
износ: ''11.000'' и у колони Укупно износ:
''700.000'' замењује се износом: ''1.309.590''.
Економска
класификација
512
индиректних корисника Културни центар у
колони Средства из буџета износ: ''200.000''
замењује се износом: ''100.000'' и у колони
Укупно износ: ''320.000'' замењује се износом:
''220.000''.
Економска
класификација
512
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из буџета износ: ''230.000''
замењује се износом: ''168.000'', у колони
Средства из сопствених извора додаје се износ:
''40.000'' и у колони Укупно износ: ''230.000''
замењује се износом: ''208.000''.
Економска
класификација
512
индиректних корисника Завод за заштиту
споменика културе у колони Средства из
сопствених извора износ: ''50.000'' замењује се
износом: ''80.000'', у колони Средства из осталих
извора износ: ''245.000'' замењује се износом:
''224.000'' и у колони Укупно износ: ''295.000''
замењује се износом: ''304.000''.
Укупно за конто 512 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''1.832.000'' замењује се износом: ''2.779.590'', у
колони Средства из сопствених извора износ:
''530.000'' замењује се износом: ''639.000'', у
колони Средства из осталих извора износ:
''565.000'' замењује се износом: ''555.000'' и у
колони Укупно износ: ''2.927.000'' замењује се
износом: ''3.973.590''.
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Економска
класификација
513
индиректних корисника Народни музеј у колони
Средства из буџета износ: ''360.000'' замењује се
износом: ''460.000'',
у колони Средства из
сопствених извора додаје се износ: ''29.000'' и у
колони Укупно износ: ''360.000'' замењује се
износом: ''489.000''.
Укупно за конто 513 индиректних
корисника у колони Средства из буџета износ:
''360.000'' замењује се износом: ''460.000'', у
колони Средства из сопствених извора додаје се
износ: ''29.000'' и у колони Укупно износ:
''360.000'' замењује се износом: ''489.000''.
Економска
класификација
515
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из сопствених извора износ: ''150.000''
замењује се износом: ''30.000'' и у колони
Укупно износ: ''675.000'' замењује се износом:
''555.000''.
Економска
класификација
515
индиректних корисника Историјски архив у
колони Средства из сопствених извора и у
колони Укупно додаје се износ: ''7.000''.
Укупно за конто 515 индиректних
корисника у колони Средства из сопствених
извора износ: ''150.000'' замењује се износом:
''37.000'' и у колони Укупно износ: ''775.000''
замењује се износом: ''662.000''.
Економска
класификација
522
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из сопствених извора износ: ''700.000''
замењује се износом: ''900.000'', у колони
Средства из осталих извора додаје се износ:
''50.000'' и у колони Укупно износ: ''950.000''
замењује се износом: ''1.200.000''.
Укупно за конто 522 индиректних
корисника у колони Средства из сопствених
извора износ: ''700.000'' замењује се износом:
''900.000'' у колони Средства из осталих извора
додаје се износ: ''50.000'' и у колони Укупно
износ: ''950.000'' замењује се износом:
''1.200.000''.
Економска
класификација
523
индиректних корисника Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони
Средства из сопствених извора и у колони
Укупно износ: ''700.000'' замењује се износом:
''250.000''.
Укупно за конто 523 индиректних
корисника у колони Средства из сопствених
извора и у колони Укупно износ: ''700.000''
замењује се износом: ''250.000''.
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У табели Плана расхода индиректних
корисника – Месне заједнице из текућих
прихода буџета вршиће се следеће измене:
Економска класификација 411 Месна
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''521.000''
замењује се износом: ''650.000''.
Економска класификација 411 Месна
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''450.000'' замењује се износом: ''505.000''.
Укупно за конто 411 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''18.503.000''
замењује се износом: ''18.687.000''.
Економска класификација 412 Месна
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''95.000''
замењује се износом: ''120.000''.
Економска класификација 412 Месна
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''81.000'' замењује се износом: ''91.000''.
Укупно за конто 412 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.339.000''
замењује се износом: ''3.374.000''.
Економска класификација 414 Месна
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''178.000''.
Укупно за конто 414 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.940.000''
замењује се износом: ''1.918.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''280.000'' замењује се износом: ''330.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''187.000''
замењује се износом: ''247.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''240.000'' замењује се износом: ''330.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.042.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''530.000'' замењује се износом: ''550.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони
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Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''124.000'' замењује се износом: ''128.000''.
Укупно за конто 421 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''9.498.350''
замењује се износом: ''9.680.350''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Меленци'' Меленци у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''450.000'' замењује се износом: ''510.000''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''160.000'' замењује се износом: ''243.000''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''374.000'' замењује се износом: ''376.000''.
Укупно за конто 423 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.835.700''
замењује се износом: ''8.992.700''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Меленци''
Меленци у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''162.000'' замењује се износом: ''282.000''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Зелено Поље'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''42.000'' замењује се износом: ''72.000''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Берберско - болница'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''30.000'' замењује се износом: ''70.000''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''36.000'' замењује се износом: ''39.000''.
Укупно за конто 424 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.584.210''
замењује се износом: ''1.777.210''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''230.000'' замењује се износом: ''180.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''260.000''
замењује се износом: ''280.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''466.500''
замењује се износом: ''314.500''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони
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Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''330.000'' замењује се износом: ''230.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''340.000'' замењује се износом: ''2.540.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се
износ: ''32.000''.
Укупно за конто 425 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.188.500''
замењује се износом: ''10.138.500''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''236.000''
замењује се износом: ''266.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''123.000''
замењује се износом: ''153.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''266.000''
замењује се износом: ''418.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''160.000'' замењује се износом: ''210.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''212.000''
замењује се износом: ''252.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''153.000''
замењује се износом: ''187.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Берберско – болница'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
додаје се износ: ''14.000''.
Укупно за конто 426 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.739.000''
замењује се износом: ''5.089.000''.
Економска класификација 481 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''270.000'' се
брише.
Укупно за конто 481 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.560.000''
замењује се износом: ''1.290.000''.
Економска класификација 483 Месна
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из
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буџета и у колони Укупно износ: ''400.000''
замењује се износом: ''920.000''.
Укупно за конто 483 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.306.650''
замењује се износом: ''1.826.650''.
Економска класификација 511 Месна
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се
износ: ''3.200.000''.
Укупно за конто 511 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.800.000''
замењује се износом: ''6.000.000''.
Економска класификација 541 - Месна
заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из
буџета и у колони Укупно додаје се износ:
''3.931.987''.
Економска класификација 541 - Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно додаје се износ:
''2.992.320''.
Укупно за конто 541 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно додаје се износ
''6.924.307''.
У табели Плана расхода индиректних
корисника – Месне заједнице - самодопринос
вршиће се следеће измене:
Економска класификација 411 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''120.000''
замењује се износом: ''158.000''.
Економска класификација 411 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.890.000''
замењује се износом: ''1.790.000''.
Економска класификација 411 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000''
замењује се износом: ''846.000''.
Укупно за конто 411 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''7.998.250''
замењује се износом: ''7.782.250''.
Економска класификација 412 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''107.000''
замењује се износом: ''116.000''.
Економска класификација 412 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''338.500''
замењује се износом: ''320.485''.
Укупно за конто 412 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.531.750''
замењује се износом: ''1.522.735''.
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Економска класификација 415 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000''
замењује се износом: ''38.000''.
Укупно за конто 415 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''40.000''
замењује се износом: ''38.000''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''770.000''
замењује се износом: ''514.300''.
Економска класификација 421 Месна
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''500.000'' замењује се износом: ''545.000''.
Укупно за конто 421 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.114.000''
замењује се износом: ''4.903.300''.
Економска класификација 422 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''80.000'' се брише.
Укупно за конто 422 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''134.500''
замењује се износом: ''54.500''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''520.000'' замењује се износом: ''500.000''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''326.000''
замењује се износом: ''318.000''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''243.000''
замењује се износом: ''258.000''.
Економска класификација 423 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''830.000''
замењује се износом: ''581.000''.
Укупно за конто 423 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''7.131.500''
замењује се износом: ''6.869.500''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''60.000'' замењује се износом: ''45.000''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''70.000''
замењује се износом: ''25.000''.
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Економска класификација 424 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.153.000''
замењује се износом: ''1.527.015''.
Економска класификација 424 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''440.000''
замењује се износом: ''397.000''.
Укупно за конто 424 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.758.000''
замењује се износом: ''3.029.015''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''230.000'' замењује се износом: ''220.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''410.000''
замењује се износом: ''439.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''617.000''
замењује се износом: ''317.000''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.450.000''
замењује се износом: ''2.409.800''.
Економска класификација 425 Месна
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''543.500'' замењује се износом: ''515.500''.
Укупно за конто 425 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''10.130.500''
замењује се износом: ''10.781.300''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''520.000'' замењује се износом: ''705.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''158.000''
замењује се износом: ''169.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''219.000''
замењује се износом: ''169.000''.
Економска класификација 426 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''1.544.000''
замењује се износом: ''1.415.400''.
После економске класификације 426 –
Месна заједница ''Граднулица'' Зрењанин додаје
се нова економска класификација 426 - Месна
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у
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колони Средства из буџета и у колони Укупно
додаје се износ: ''28.000''.
Укупно за конто 426 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.541.000''
замењује се износом: ''4.586.400''.
Економска класификација 472 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''250.000''
замењује се износом: ''224.300''.
Укупно за конто 472 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''705.000''
замењује се износом: ''679.300''.
Економска класификација 481 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''373.000''
замењује се износом: ''363.000''.
Економска класификација 481 Месна
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.964.500''
замењује се износом: ''5.043.500''.
Економска класификација 481 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000''
замењује се износом: ''2.924.000''.
Економска класификација 481 Месна
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''450.000'' замењује се износом: ''405.000''.
Укупно за конто 481 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''12.622.500''
замењује се износом: ''12.570.500''.
Економска класификација 482 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000''
замењује се износом: ''178.850''.
Укупно за конто 482 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''423.000''
замењује се износом: ''401.850''.
Економска класификација 511 Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''1.000.000'' замењује се износом: ''940.000''.
Економска класификација 511 Месна
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''515.000''
замењује се износом: ''500.000''.
Укупно за конто 511 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.035.000''
замењује се износом: ''2.960.000''.
Економска класификација 515 Месна
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из
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буџета и у колони Укупно износ: ''93.000''
замењује се износом: ''88.350''
Укупно за конто 515 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''93.000''
замењује се износом: ''88.350''.
У табели Плана расхода индиректних
корисника – Месне заједнице - Средства из
осталих извора вршиће се следеће измене:
Економска класификација 421 – Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''89.000'' замењује се износом: ''69.000''.
Економска класификација 421 – Месна
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''285.000'' замењује се износом: ''300.000''.
Економска класификација 421 – Месна
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''105.000'' замењује се износом: ''110.000''.
Економска класификација 421 – Месна
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.219.000''
замењује се износом: ''1.237.000''
Укупно за конто 421 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.897.000''
замењује се износом: ''8.915.000''.
Економска класификација 422 - Месна
заједница ''Лазарево'' Лазарево
у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''50.000'' замењује се износом: ''60.000''.
Економска класификација 422 - Месна
заједница ''Орловат'' Орловат
у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''40.000'' замењује се износом: ''30.000''.
Економска класификација 423 - Месна
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''60.000'' замењује се
износом: ''50.000''.
Економска класификација 423 – Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''35.000'' замењује се износом: ''65.000''.
Економска класификација 423 – Месна
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у
колони Средства из буџета и у колони Укупно
износ: ''168.400'' замењује се износом: ''153.400''.
Економска класификација 423 – Месна
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''120.000'' замењује се износом: ''140.000''.
Укупно за конто 423 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.157.400''
замењује се износом: ''3.182.400''.
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Економска класификација 424 – Месна
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''362.000''
замењује се износом: ''354.500''.
Укупно за конто 424 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.289.000''
замењује се износом: ''2.281.500''.
Економска класификација 425 – Месна
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се
износом: ''40.000''.
Економска класификација 425 – Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''30.000'' се брише.
Економска класификација 425 – Месна
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''10.000''
замењује се износом: ''160.000''.
Економска класификација 425 – Месна
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''136.000''
замењује се износом: ''151.000''.
После економске класификације 425 –
Месна заједница ''Златица'' Лазарево додаје се
нова економска класификација 425 – Месна
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из
буџета и у колони Укупно додаје се износ:
''7.500''.
Укупно за конто 425 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.672.000''
замењује се износом: ''5.804.500''.
Економска класификација 426 – Месна
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац у колони Средства из буџета и у
колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се
износом: ''40.000''.
Економска класификација 426 – Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''241.000'' замењује се износом: ''276.000''.
Економска класификација 426 – Месна
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''120.000'' замењује се износом: ''40.000''.
Економска класификација 426 – Месна
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000''
замењује се износом: ''100.000''.
Економска класификација 426 – Месна
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''95.000'' замењује се износом: ''90.000''.
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Укупно за конто 426 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.179.600''
замењује се износом: ''2.199.600''.
Економска класификација 481 – Месна
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''15.000'' се брише.
Економска класификација 481 – Месна
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони
Средства из буџета и у колони Укупно износ:
''420.000'' замењује се износом: ''430.000''.
После економске класификације 481.
Месна заједница ''Лазарево''додаје се нова
економска класификација 481 Месна заједница
Лукићево у колони Средства из буџет и у колони
Укупно додаје се износ : ''80.000''
Економска класификација 481 – Месна
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''180.000''
замењује се износом: ''19.000''.
Укупно за конто 481 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.965.000''
замењује се износом: ''2.879.000''.
Економска класификација 511 – Месна
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''300.000''
замењује се износом: ''100.000''.
Укупно за конто 511 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.780.000''
замењује се износом: ''2.580.000''.
Економска класификација 512 – Месна
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из
буџета и у колони Укупно износ: ''220.000''
замењује се износом: ''366.000''.
Економска класификација 512 – Месна
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''30.000''
замењује се износом: ''12.000''.
Укупно за конто 512 у колони Средства
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.215.000''
замењује се износом: ''1.343.000''.
У табели Упоредни преглед плана
расхода и издатака буџета града Зрењанина за
2012. и 2013. годину – Ребаланс III, вршиће се
следеће измене и допуне:
Економска класификација 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони –
2013. година износ: ''949.571.860'' замењује се
износом: ''932.895.050'', у колони Структура %
проценат: ''18.59'' мења се у проценат: ''20.70'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''1.07'' мења се у
''1.05''.
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Економска
класификација
412
–
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони – 2013. година износ: ''170.539.714''
замењује се износом: ''167.570.935'', у колони
Структура % проценат: ''3.34'' мења се у
проценат: ''3.72'' и у колони Индекс (3/5): индекс
''1.07'' мења се у ''1.06''.
Економска класификација 413 – Накнаде
у натури у колони – 2013. година износ:
''4.434.000'' замењује се износом: ''5.602.000'', у
колони Структура % проценат: ''0.09'' мења се у
проценат: ''0.12'' и у колони Индекс (3/5): индекс
''0.99'' мења се у ''1.25''.
Економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима у колони – 2013.
година износ: ''54.571.765'', замењује се износом:
''53.363.765'', у колони Структура % проценат:
''1.07'' мења се у проценат: ''1.18'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.43'' мења се у ''1.39''.
Економска класификација 415 – Накнада
трошкова за запослене у колони – 2013. година
износ: ''36.557.000'' замењује се износом:
''33.996.200'', у колони Структура % проценат:
''0.72'' мења се у проценат: ''0.75'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.19'' мења се у ''1.11''.
Економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
– 2013. година износ: ''7.405.000'' замењује се
износом: ''5.599.500'' у колони Структура %
проценат: ''0.15'' мења се у проценат: ''0.12'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''0,69'' мења се у
''0,52''.
Економска
класификација
417
–
Посланички додатак у колони Структура %
проценат: ''0.65'' мења се у проценат: ''0.73''.
Економска класификација 421 – Стални
трошкови у колони – 2013. година износ:
''287.852.350''
замењује
се
износом:
''283.638.450'', у колони Структура % проценат:
''5.64'' мења се у проценат: ''6.29'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.23'' мења се у ''1.21''.
Економска
класификација
422
–
Трошкови путовања у колони – 2013. година
износ: ''10.818.300'' замењује се износом:
''10.235.032'', у колони Структура % проценат:
''0.21'' мења се у проценат: ''0.23'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.33'' мења се у ''1.25''.
Економска класификација 423 – Услуге
по уговору у колони – 2013. година износ:
''255.395.600''
замењује
се
износом:
''239.540.000'', у колони Структура % проценат:
''5.00'' мења се у проценат: ''5.31'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.29'' мења се у ''1.21''.
Економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у колони – 2013. година
износ: ''416.820.941'' замењује се износом:
''383.207.396'', у колони Структура % проценат:
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''8.16'' мења се у проценат: ''8.50'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.48'' мења се у ''1.36''.
Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање у колони – 2013. година
износ: ''560.145.470'' замењује се износом:
''449.014.560'', у колони Структура % проценат:
''10.97'' мења се у проценат: ''9.96'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''0.93'' мења се у ''0.75''.
Економска
класификација
426
–
Материјал у колони – 2013. година износ:
''81.820.600'' замењује се износом: ''79.975.800'',
у колони Структура % проценат: ''1.60'' мења се
у проценат: ''1.77'' и у колони Индекс (3/5):
индекс ''1.19'' мења се у ''1.16''.
Економска класификација 441 – Отплата
домаћих камата у колони – 2013. година износ:
''12.930.000'' замењује се износом: ''27.805.000'', у
колони Структура % проценат: ''0.25'' мења се у
проценат: ''0.62'' и у колони Индекс (3/5): индекс
''0.97'' мења се у ''2.09''.
Економска класификација 444 – Пратећи
трошкови задуживања у колони – 2013. година
износ: ''50.000'' замењује се износом: ''30.000'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''0.12'' мења се у
''0.07''.
Економска
класификација
451
–
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама у колони – 2013. година износ:
''291.746.340''
замењује
се
износом:
''223.079.000'', у колони Структура % проценат:
''5.71'' мења се у проценат: ''4.95'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.45'' мења се у ''1.11''.
Економска класификација 463 – Текући
трансфери осталим нивоима власти у колони –
2013. година износ: ''743.517.200'' замењује се
износом: ''560.027.000'', у колони Структура %
проценат: ''14.56'' мења се у проценат: ''12.43'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''0.99'' мења се у
''0.75''.
Економска класификација 465 – Остале
дотације, дотације и трансфери у колони – 2013.
година износ: ''100.000'' замењује се износом:
''60.000'', у колони Индекс (3/5): индекс ''0.18''
мења се у ''0.11''.
Економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета у колони – 2013.
година износ: ''124.401.000'' замењује се
износом: ''123.063.300'', у колони Структура %
проценат: ''2.44'' мења се у проценат: ''2.73'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''1.07'' мења се у
''1.06''.
Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у колони – 2013.
година износ: ''142.007.500'' замењује се
износом: ''146.949.500'', у колони Структура %
проценат: ''2.78'' мења се у проценат: ''3.26'' и у
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колони Индекс (3/5): индекс ''1.03'' мења се у
''1.07''.
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони – 2013. година
износ: ''45.015.000'' замењује се износом:
''41.206.650'', у колони Структура % проценат:
''0.88'' мења се у проценат: ''0.91'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''2.16'' мења се у ''1.97''.
Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова
у
колони – 2013. година износ: ''17.897.650''
замењује се износом: ''16.661.350'', у колони
Структура % проценат: ''0.35'' мења се у
проценат: ''0.37'' и у колони Индекс (3/5): индекс
''0.52'' мења се у ''0.48''.
Економска класификација 499 – Текућа
резерва у колони – 2013. година износ:
''20.070.976'' замењује се износом: ''17.455.976'' и
у колони Индекс (3/5): индекс ''4.01'' мења се у
''3.49''.
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти
у колони
– 2013. година износ: ''578.588.500'' замењује се
износом: ''445.465.000'', у колони Структура %
проценат: ''11.33'' мења се у проценат: ''9.88'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''2.41'' мења се у
''1.86''.
Економска класификација 512 – Машине
и опрема у колони – 2013. година износ:
''49.715.000'' замењује се износом: ''52.129.090'',
у колони Структура % проценат: ''0.97'' мења се
у проценат: ''1.16'' и у колони Индекс (3/5):
индекс ''1.54'' мења се у ''1.62''.
Економска класификација 513 – Остале
некретнине и опрема у колони – 2013. година
износ: ''4.060.000'' замењује се износом:
''4.160.000'', у колони Структура % проценат:
''0.08'' мења се у проценат: ''0.09'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''0.40'' мења се у ''0.41''.
После Економска класификација 513 –
Остале некретнине и опрема уводи се нова
Економска класификација 514 – Култивисана
имовина у колони ''2013 године'' додаје се износ:
''300.000'' и у колони Структура % додаје се:
''0.01''.
Економска
класификација
515
–
Нематеријална имовина у колони – 2013. година
износ: ''3.836.000'' замењује се износом:
''2.831.350'', у колони Структура % проценат:
''0.08'' мења се у проценат: ''0.06'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''1.14'' мења се у ''0.84''.
Економска класификација 522 – Залихе
материјала додаје се колона
Структура %
проценат: ''0.01''.
Економска класификација 523 – Залихе
робе за даљу продају у колони – 2013. година
износ: ''3.500.000'' замењује се износом:
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''3.675.000'', у колони Структура % проценат:
''0.07'' мења се у проценат: ''0.08'' и у колони
Индекс (3/5): индекс ''5.95'' мења се у ''6.25''.
Економска
класификација
541
–
Земљиште у колони – 2013. година износ:
''98.000.000'' замењује се износом: ''67.206.307'',
у колони Структура % проценат: ''1.92'' мења се
у проценат: ''1.49'' и у колони Индекс (3/5):
индекс ''54.44 '' мења се у ''37.34''.
Економска класификација 611 – Отплата
главнице домаћим кредиторима у колони – 2013.
година износ: ''100.000.000'' замењује се
износом: ''95.000.000'', у колони Структура %
проценат: ''1.96'' мења се у проценат: ''2.11'' и у
колони Индекс (3/5): индекс ''1.46'' мења се у
''1.39''.
Укупно у колони – 2013. година износ:
''5.106.767.766''
замењује
се
износом:
''4.507.143.211'' и у колони Индекс (3/5): индекс
''1.22'' мења се у ''1.08''.
Члан 6.
Обавезују се сви корисници буџетских
средстава да своје Програме пословања ускладе

Страна 698

са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2013. годину
(Ребаланс III).
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу
града
Зрењанина''
и
доставити
Министарству финансија.
Члан 8.
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: 06-223-1/13-I
Дана: 24.12.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 –
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина је на седници од 24.12.2013. године, донела
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2014. годину (у
даљем тексту: буџет), састоје се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
- буџетска средства
- сопствени и остали приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
- текући буџетски расходи

Износ у динарима
4.422.011.398
4.217.624.000
3.998.555.000
219.069.000
204.387.398
5.977.113.554
4.394.690.054
4.277.281.054
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- расходи из сопствених и осталих прихода
-донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених и осталих прихода
- донације

117.409.000
1.582.423.500
1.480.763.500
101.660.000

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5)
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из
претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика

-1.555.102.156
30.000
-1.555.072.156
100.000
1.079.000.000
576.122.156
100.000.000
150.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

1.555.072.156

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2014. годину утврђени су у
следећим износима:
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада
које се користе преко буџетског фонда
- поједине врсте прихода са одређеном наменом
(наменски приходи)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе
преко Буџетског фонда), у чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом
(наменски приходи)
3. Донације
4. Трансфери
5. Приходи од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга

Економска
класификација
2

Средства из
буџета
3

71

4.202.942.398
2.990.767.000

711
711180
713

2.125.600.000
45.100.000
590.700.000

714

177.360.000

716

52.000.000

74

800.000.000

731+732
733
8

202.788.000
204.387.398

4
41
42

5.858.194.554
4.277.181.054
1.235.833.964
1.813.157.090
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ОПИС
1
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи
- Средства резерви
-Остали расходи
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Ппимања по основу отплата кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим креддиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3. извoр финансирања 13)

Страна 700

Економска
класификација
2
44
45
47
48+49
49

5
62

Средства из
буџета
3
40.880.000
205.386.000
134.554.000
245.946.000
27.000.000
100.000
601.424.000
1.480.763.500

1.079.130.000
92
91
911
912

130.000
1.079.000.000
1.079.000.000

100.150.000
100.000.000
100.000.000

61
611
612
613
621

НЕУТРОШЕНЕ СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА(класа 3. извор финансирања 13

150.000

3

576.122.156

3

0

Члан 2.
Град Зрењанин очекује у 2014. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу
од 470.830 евра, односно 53.689.310 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за предфинансирање
у износу од 420.533 евра, односно 42.360.125 динара, за следеће пројекте:
ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ УЗ ПОДРШКУ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Пројекат и корисник пројекта

Укупна вредност у еврима за
цео период
Средства
ЕУ

Пројекат ''Капитализација
прекограничног туристичког
потенцијала укључујући бициклистичку
стазу уз Бегеј у низводном току од
Темишвара'' - ''Capitalization of the cross
border tourist potential, including bicycle
lane along Bega river, downstream
Timisoara''

209.351

Средства за
предфинансирање

36.944

Средства ЕУ у
2014.години
У еврима

174.144

У РСД

19.858.000

Средства за
предфинансирање у
2014. години у РСД

19.858.000
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Пројекат ''Развој културне
стратегије у пограничном региону'' ''Cultural policy''
Пројекат ''EuroBanat Internet TV''
Пројекат ''Добре комшије-подршка
имплементацији ЛАП-а за интерно
расељена лица, избеглице и повратнике'' ''Good Neighborhood-support to the
implementation of LAP for IDPs. refugees
and returnees''
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32.189

5.680

24.160

2.755.000

2.755.000

155.290

27.900

149.349

17.030.560

17.030.560

74.000

15.099

72.880

2.716.565

2.716.565

Средства за суфинансирање у 2014. години из става 1. овог члана распоређена су у Посебном
делу ове Одлуке.
Члан 3.

Економска
класифкација

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015. и 2016. годину исказују се
у следећем прегледу:
Редни
број

ОПИС

1

2

3

Износ у динарима

2014.

2015.

2016.

4

5

6

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

511

Зграде и грађевински објекти

1

Геодетско снимање. подлоге. геомеханика и сагласности
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 5.171.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

2

5.171.000

0

0

31.800.000

11.594.746

0

4.537.000

30.000.000

34.918.067

11.600.000

2.591.539

0

Локалитет Берберско
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 70.700.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

3

Локалитет Барањска II
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 87.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

4

Локалитет Урош Предић
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 14.600.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

5

Локалитет Бригадира Ристића - Е

Економска
класифкација
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Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 22.800.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

6

6.262.300

14.058.229

0

4.200.000

0

0

64.701.800

100.000.000

91.000.000

1.640.000

26.435.877

0

4.123.900

5.499.550

0

4.593.100

136.059

0

4.720.000

70.000.000

67.480.000

Локалитет ТИТЕЛСКА
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.240.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

7

Пешачка зона
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 350.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

8

Спортска хала на Карађорђевом тргу
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 741.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

9

Локалитет Северозапад
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 45.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

10

Багљаш Запад
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 32.500.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

11

Бегејска петља
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 146.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

12

Градски базен
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014

Економска
класифкација
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Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

Укупна вредност пројекта: 102.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

13

5.761.900

0

0

2.000.000

0

0

30.734.500

8.000.000

1.606.483

52.543.200

34.000.000

2.141.672

562.700

0

0

3.312.400

0

0

15.000.000

0

0

Лежећи полицајци
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

14

Радови на електромрежи који обухватају градске. зоне
насељених места и викенд зоне. по споразуму са
''Електродистрибуцијом''
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 47.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

15

Локлаитет Југоисток и РТЦ
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 174.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

16

Трафо станица за Топлану
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 8.477.939
Извори финансирања:
- из текућих прихода

17

Дечији вртић у Граднулици
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.715.234
Извори финансирања:
- из текућих прихода

18

Изградња три кружне раскрснице
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 15.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

19

Амбуланта у Зеленом пољу
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 28.678.588

Економска
класифкација
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Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

Извори финансирања:
- из текућих прихода

20

3.800.000

0

0

23.400.000

40.800.000

40.800.000

20.082.500

9.115.887

0

6.800.000

3.200.000

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

21.160.000

24.420.000

24.420.000

6.100.000

0

0

8.580.000

0

0

Производна хала на ЈУГОИСТОКУ
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 247.800.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

21

Локлаитет Марјанов Брод
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 31.500.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

22

Објекат Дирекције
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 10.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

23

Изградња дечијих игралишта
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 8.440.200
Извори финансирања:
- из текућих прихода

24

Изградња два нова вртића (Путниково и Багљаш)
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 70.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

25

Завршетак изградње школске фискултурне сале у
Ботошу
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.100.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

26

Изгрдња школске фискултурне сале у Стајићеву
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 35.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

Економска
класифкација

Страна 705

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.
- из средстава Републике

27

2015.

2016.

0

26.420.000

0

- из текућих прихода

14.080.000

0

0

- из средстава Републике

44.016.388

0

0

- из текућих прихода

1.500.000

0

0

- из средстава Републике

4.952.993

0

0

20.600.000

0

0

26.460.000

10.000.000

11.400.000

10.880.000

0

0

280.000.000

280.000.000

280.000.000

33.210.000

1.285.933

0

Изгрдња школске фискултурне сале у Ечки
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 65.870.400
Извори финансирања:

28

Уређење центра Томашевца
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 23.310.000
Извори финансирања:

29

Мостови (пешачки мост и мост у Вардарској)
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 21.100.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

30

Израда пројектно техничке документације
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 60.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

31

Изградња обилазнице
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 874.190.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из средстава Републике (Путеви Србије)

32

Радови у МЗ
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 40.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

33

Изградња АКВА ПАРКА
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 150.000.000

Економска
класифкација

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

Страна 706
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

Извори финансирања:
- из текућих прихода

34

100.000.000

50.000.000

0

84.848.000

0

0

100.000.000

0

0

6.180.000

0

0

102.433.000

16.524.325

0

19.537.700

28.754.870

0

65.000.000

13.887.624

0

3.600.000

907.200

0

Изградња тротоара и бициклистичких стаза
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 109.410.281
Извори финансирања:
- из текућих прихода

35

Изградња путева
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 100.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

36

Радови у МЗ - Изградња путева
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 10.463.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

37

Појачано одржавање јавног осветљења
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 120.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

38

Инвестиционо одржавње јавног осветљења
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 50.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

39

Инвестиције на јавном осветљењу
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 80.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

40

Свечано празнично осветљење за Нову годину
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 6.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

Економска
класифкација

Страна 707

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.
Износ у динарима

Редни
број

41

ОПИС
2014.

2015.

2016.

3.450.000

2.054.742

0

1.265.434.381

811.186.581

555.266.222

- из текућих прихода

4.200.000

3.000.000

3.000.000

Укупно 512 - Машине и опрема

4.200.000

3.000.000

3.000.000

78.000.000

0

0

1.000.000

5.000.000

5.000.000

79.000.000

5.000.000

5.000.000

1.348.634.381

819.186.581

563.266.222

24.000.000

0

0

Пројектно техничка документација (за инвестиције на
јавној расвети)
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 10.400.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

1

Опрема
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 14.374.500
Извори финансирања:

541

Земљиште

1

Изузиманје земљишта за обилазницу
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 144.541.470
Извори финансирања:
- из текућих прихода

2

Изузимање земљишта на разним локацијама
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 11.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Укупно 541 - Земљииште
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА''
II КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ПИЈАЦЕ И
ПАРКИНЗИ''

511

Зграде и грађевински објекти

1

Наткривање пијаце у Југ Богдановој
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 24.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

2

Израда пројекта наткривања пролаза на централној
пијаци
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014

Економска
класифкација

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

Страна 708
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

Укупна вредност пројекта: 200.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

3

200.000

0

0

2.000.000

0

0

200.000

0

0

400.000

0

0

0

5.000.000

0

6.000.000

0

0

32.800.000

5.000.000

0

Наткривање пролаза на централној пијаци
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

4

Хидрантска мрежа на пијаци Багљаш
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 200.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

5

Израда пројекта фаст гараже Вук Караџић
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 400.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

6

Фаст паркинг - Вук Караџић
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 5.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

513

Остала основна средства

1

Набавка тезги за пијацу у Југ Богдановој
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП ''ПИЈАЦЕ
И ПАРКИНЗИ''
III КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''

511
1

Зграде и грађевински објекти
Пословни и стамбени простор - Пројекат санације и
адаптације – Краља Александра I Карађорђевића 39 Зрењанин
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 600.000
Извори финансирања:

Економска
класифкација

Страна 709

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

2

2015.

2016.

600.000

0

0

3.720.000

20.220.000

0

1.000.000

0

0

680.000

220.000

0

2.000.000

0

0

- из текућих прихода буџета града Зрењанина

21.000.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''

29.000.000

20.440.000

0

1.000.000

10.000.000

0

Пословни и стамбени простор - Радови на пројекту Краља Александра I Карађорђевића 39 - Зрењанин
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 23.940.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

3

Пословни простор - Изградња пожарног степеништа Краља Александра I Карађорђевића 2 - Зрењанин
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

4

Пословни простор - Замена кровног покривача - Краља
Александра Карађорђевића 25 - Зрењанин
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 900.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

5

Пословни и стамбени простор - Замена кровног
покривача - Житни трг 4-6 - Зрењанин
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 2.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

6

Стамбена изградња социјалних станова
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 40.000.000.00
Извори финансирања:

IV КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО''
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима

451
1

Изградња и опремање рециклажног центра
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 72.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

Економска
класифкација

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

Страна 710
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

- из буџета Републике Србије

42.000.000

0

0

Укупно 451 - Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима

43.000.000

10.000.000

0

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

43.000.000

10.000.000

0

0

30.000.000

20.000.000

- из средстава остварених од накнаде од експлоатације
минералних сировина

61.450.461

0

0

- из буџета Републике Србије

17.972.155

0

0

2.027.845

7.972.155

0

18.750.000

10.000.000

10.000.000

4.000.000

11.000.000

0

V КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА''
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима

451
1

Пречистач отпадне воде
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 50.000.000
Извори финансирања:
- из сопствених прихода

2

Црпна станица Центар
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 82.778.461
Извори финансирања:

3

Реконструкција мреже у Гимназијској улици
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 10.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

4

Набавка возила и машина
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 38.250.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

5

Бушење и опремање бунара
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 15.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

6

Пројекат бунара у Банатском Деспотовцу
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 480.000
Извори финансирања:

Економска
класифкација

Страна 711

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.
- из буџета Републике Србије
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА''

2015.

2016.

480.000

0

0

104.680.461

58.972.155

30.000.000

VI КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП ''ГРАДСКА
ТОПЛАНА''
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима
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1

Реконструкција магистралног вреловода
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 301.332.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

16.000.000

0

0

191.520.000

0

0

- из донација

74.784.000

0

0

- из осталих извора

77.520.000

0

0

11.400.000

570.000.000

557.460.000

371.224.000

570.000.000

557.460.000

2.817.965

0

0

3.274.194

0

0

- из осталих извора

2

Производња топлотне и електричне енергије из биогаса
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 175.026.000
Извори финансирања:

3

Изградња погона за комбиновану производњу топлотне
и електричне енергије коришћењем биомасе
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 1.140.000.000
Извори финансирања:
- из донација
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ
ЈКП''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
VII КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
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Капитални трансфери осталим нивоима власти

1

Санација и адаптација фасаде зграде
Основне школе ''Вук Караџић''
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 34.850.904
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

2

Изградња фискултурне сале у Основној школи
''Братство'' Арадац
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 27.162.609
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

Економска
класифкација

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

Страна 712
Износ у динарима

Редни
број

3

ОПИС
2014.

2015.

2016.

Изградња фискултурне сале у Основној школи ''Соња
Маринковић'' Зрењанин у издвојеном одељењу у
Михајлову
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2013
Укупна вредност пројекта: 29.495.537
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

12.970.769

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОКВИРУ
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

19.062.928

0

0

- из текућих прихода буџета града Зрењанина

100.000.000

0

0

Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти

100.000.000

0

0

- из текућих прихода буџета града Зрењанина

10.000.000

0

0

Укупно 512 - Машине и опрема

10.000.000

0

0

110.000.000

0

0

- из текућих прихода буџета града Зрењанина

109.221.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА РАЗВОЈ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

109.221.000

0

0

14.000.000

0

0

VIII КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 100.000.000
Извори финансирања:

512

Машине и опрема
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 10.000.000
Извори финансирања:

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
IX КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗВОЈ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 109.221.000
Извори финансирања:

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

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 14.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

Економска
класифкација

Страна 713

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

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

2015.

2016.

14.000.000

0

0

- из текућих прихода

10.719.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
''EUROBANAT INTERNET TV''

10.719.000

0

0

0

0

0

400.000

0

0

0

0

0

- из буџета Републике Србије

200.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
''СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА''

600.000

0

0

215.000

0

0

1.369.000

0

0

XI ПРОЈЕКАТ ''EUROBANAT INTERNET TV''

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 17.034.000
Извори финансирања:

XII ПРОЈЕКАТ ''СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА''

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 1.682.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из буџета Републике Србије

512

Машине и опрема
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 1.682.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

XIII ПРОЈЕКАТ ''ДОБРЕ КОМШИЈЕ-ПОДРШКА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛАП-а ЗА ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНА ЛИЦА.ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИКЕ''

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.718.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

512

Машине и опрема
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.718.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода

Економска
класифкација

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

Износ у динарима
Редни
број

ОПИС
2014.

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ''ДОБРЕ
КОМШИЈЕ-ПОДРШКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛАП-а
ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА. ИЗБЕГЛИЦЕ И
ПОВРАТНИКЕ''

511

Страна 714

2015.

2016.

1.584.000

0

0

3.156.500

0

0

1.500.000

0

0

8.000.000

4.000.000

0

- из средстава кредита

20.000.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГАДЊЕ
ПУТЕВА У УЛИЦАМА: СЛАВКА МУНЋАНА.
ЖАБАЉСКА. ДРАГИЦЕ ПРАВИЦЕ

28.000.000

4.000.000

0

27.000.000

0

0

XIV ПРОЈЕКАТ ''ЦЕНТАР ЗА ОПОРАВАК И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА''
Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 3.156.500
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ''ЦЕНТАР ЗА
ОПОРАВАК И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДЕЦЕ СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА''
XV ПРОЈЕКАТ ''НАБАВКА РЕАНИМОБИЛА ЗА
ОПШТУ БОЛНИЦУ ''ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ'' ''

463

Капиталне донације и трансфери
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 1.500.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ''НАБАВКА
РЕАНИМОБИЛА ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ''ДР ЂОРЂЕ
ЈОАНОВИЋ''''
XVI КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГАДЊЕ ПУТЕВА У
УЛИЦАМА: СЛАВКА МУНЋАНА. ЖАБАЉСКА.
ДРАГИЦЕ ПРАВИЦЕ

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 32.000.000.00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

XVII ПРОЈЕКАТ ''ИЗГРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА''''

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 27.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

Економска
класифкација

Страна 715

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.
Износ у динарима

Редни
број

ОПИС
2014.

2015.

2016.

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ''ИЗГРАДЊА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''АЛИСА У ЗЕМЉИ
ЧУДА''''
XVIII ПРОЈЕКАТ ''РЕКОНСТРУКЦИЈА ДРУМСКОГ
МОСТА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ''

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.500.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града Зрењанина

2.500.000

0

0

- из текућих прихода

5.000.000

0

0

- из буџета Републике Србије

2.000.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗРАДЕ
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
СТРАТЕГИЈЕ И СТУДИЈЕ

7.000.000

0

0

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
''РЕКОНСТРУКЦИЈА ДРУМСКОГ МОСТА У ЗМАЈ
ЈОВИНОЈ УЛИЦИ''
XIX СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. СТРАТЕГИЈЕ И СТУДИЈЕ

511

Зграде и грађевински објекти
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 7.000.000
Извори финансирања:

Члан 4.
I ОПШТИ ДЕО
ПРИХОДИ
Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у следећим
износима:
Економска
класификација
711000
711111
711121

711122
711123
711143
711145

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА
Порез на доходак добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу. по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално утврђеном нето приходу. по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари

ИЗНОС

1.800.000.000
45.000.000

15.000.000
100.000
45.000.000
5.000.000

24. децембар 2013. год. Број 36
Економска
класификација
711146
711147
711148
711161
711181
711182
711183
711184
711191
711193

Службени лист града Зрењанина

Страна 716

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА
Порез на приход од пољопривреде и шумарства по решењу
Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија
на територији месне заједнице и општине
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија
на територији града
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном
делатношћу
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
УКУПНО: 711000

712000
712111
712112
712113

Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из
буџета и фондова обавезног социјалног осигурања
Порез на фонд зарада осталих запослених
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од
ауторских права и права индустријске својине
УКУПНО: 712000

713000
713121
713122
713311
713421
713422
713423
713424
713611
714000
714421
714431
714513
714514
714543
714547
714549

Порез на имовину
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и поклон. по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности. по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартијама од вредности. по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним
возилима и пловним објектима. по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима. по
решењу Пореске управе
Порез на акције на име и уделе
УКУПНО: 713000
Порез на добра и услуге
Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање
музичког програма у угоститељским објектима
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила. осим пољопривредних возила и машина
Годишња накнада за моторна возила. тракторе и прикључна
возила
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за емисије SO2. NO2. прашкастих материја и
одложеног отпада

ИЗНОС
500.000
50.000.000
1.000.000
1.500.000
40.000.000
100.000
1.000.000
4.000.000
160.000.000
2.500.000
2.170.700.000

1.000
5.000
1.000
7.000

250.000.000
200.000.000
15.000.000
100.000.000
100.000
25.000.000
500.000
100.000
590.700.000
250.000
5.000.000
65.000.000
10.000
500.000
500.000
1.000.000
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Економска
класификација

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА

714552
714562
714572

Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")

5.000.000
100.000.000
100.000

УКУПНО: 714000
Други порези
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

177.360.000

716000
716111

УКУПНО: 716000
733000
733148

741000
741141
741516
741522
741526
741531

741532

741533
741534
741535

742000
742142
742143
742144
742241
742253
742341

743000
743324

Трансфери од других нивоа власти
Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа
градова
УКУПНО: 733000
Приходи од имовине
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака
Накнада за коришћење минералних сировина када се
експлоатација врши на територији аутономне покрајине
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта. односно пољопривредног објекта у државној
својини
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
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
Комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима
Комунална такса за коришћење слободних површина за
кампове. постављање шатора или друге облике привременог
коришћења
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалном
УКУПНО: 741000

ИЗНОС

52.000.000
52.000.000

202.788.000
202.788.000

90.000.000
100.000.000
100.000.000
1.000.000
20.000.000

40.000.000

1.000.000
30.000.000
1.000.000
383.000.000

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давање у закуп. односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
Накнада за конверзију права коришћења у право својине у
корист нивоа градова
Градске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације градова
УКУПНО: 742000
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје. предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима

170.000.000
10.000.000
3.000.000
6.000.000
100.000.000
15.000.000
304.000.000

18.000.000
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Економска
класификација

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА

743341

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

4.000.000

743342

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

1.000.000

УКУПНО: 743000
745000
745141
771000
771111

772000
772113
812000
812141
841000
841141
911000
911441

921641
921941

321000
321311

23.000.000

Мешовити и неодређени приходи
Остали приходи у корист нивоа градова
У К У П Н О: 745000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО: 771000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходних година
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних
година
УКУПНО: 772000
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова
У К У П Н О: 812000
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова

203.887.398

У К У П Н О: 841000

203.887.398

Примања од задуживања од пословних банака у земљи
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у
корист нивоа градова
У К У П Н О: 911000

921000

ИЗНОС

Примања од продаје домаће финансијске имовине
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
УКУПНО: 921000
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

90.000.000
90.000.000
3.500.000
3.500.000

1.500.000
1.500.000
500.000
500.000

1.079.000.000
1.079.000.000

30.000
100.000
130.000
5.282.072.398
576.122.156
576.122.156
5.858.194.554
219.069.000
6.077.263.554
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Приходи и примања буџета града Зрењанина за 2014. годину према економској
класификацији и изворима финансирања:
Економска
класификација

Опис

711111

Порез на зараде

711121

Средства из
буџета

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
прихода

Укупно

1.800.000.000

0

0

1.800.000.000

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

45.000.000

0

0

45.000.000

711122

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

15.000.000

0

0

15.000.000

711123

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

100.000

0

0

100.000

711143

Порез на приходе од непокретности

45.000.000

0

0

45.000.000

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари

5.000.000

0

0

5.000.000

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства
. по решењу Пореске управе

500.000

0

0

500.000

711147

Порез на земљиште

50.000.000

0

0

50.000.000

711148

Порез на приходе од непокретности по решењу
Пореске управе

1.000.000

0

0

1.000.000

711161

Порез на приходе од осигурања лица

1.500.000

0

0

1.500.000

40.000.000

0

0

40.000.000

100.000

0

0

100.000

711181
711182

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

711183

Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства

1.000.000

0

0

1.000.000

711184

Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу

4.000.000

0

0

4.000.000

711191

Порез на остале приходе

160.000.000

0

0

160.000.000

2.500.000

0

0

2.500.000

1.000

0

0

1.000

711193
712111

Порез на приходе спортиста и спортских
стручњака
Порез на фонд зарада запослених који се
финансирају из буџета и фондова обавезног
социјалног осигурања

712112

Порез на фонд зарада осталих запослених

5.000

0

0

5.000

712113

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

1.000

0

0

1.000

713121

Порез на имовину (осим на земљиште. акције и
уделе) од физичких лица

250.000.000

0

0

250.000.000

713122

Порез на имовину (осим на земљиште.акције и
уделе) од правних лица

200.000.000

0

0

200.000.000

713311

Порез на наслеђе и поклон. по решењу Пореске
управе

15.000.000

0

0

15.000.000

713421

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности. по решењу Пореске управе

100.000.000

0

0

100.000.000

713422

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

100.000

0

0

100.000

713423

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

25.000.000

0

0

25.000.000

713424

Порез на пренос апсолутних права на осталим
објектима. по решењу Пореске управе

500.000

0

0

500.000

713611

Порез на акције на име и уделе

100.000

0

0

100.000
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Економска
класификација

Опис

714421

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

714431

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа

714513

Страна 720

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
прихода

Укупно

250.000

0

0

250.000

5.000.000

0

0

5.000.000

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

65.000.000

0

0

65.000.000

714514

Годишња накнада за моторна возила. тракторе и
прикључна возила

10.000

0

0

10.000

714543

Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

500.000

0

0

500.000

714547

Накнада за загађивање животне средине

500.000

0

0

500.000

714549

Накнада за емисије SO2. NO2. прашкастих
материја и одложеног отпада

1.000.000

0

0

1.000.000

714552

Боравишна такса

5.000.000

0

0

5.000.000

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

100.000.000

0

0

100.000.000

714572

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

100.000

0

0

100.000

716111

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

52.000.000

0

0

52.000.000

202.788.000

0

0

202.788.000

0

0

27.000.000

27.000.000

90.000.000

0

0

90.000.000

733148
733241

Ненаменски трансфети од АП Војводине у
корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист нивоа градова

741141

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

741516

Накнада за коришћење минералних сировина на
територији града Зрењанина

100.000.000

0

0

100.000.000

741522

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

100.000.000

0

0

100.000.000

741526

Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта

1.000.000

0

0

1.000.000

741531

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

20.000.000

0

0

20.000.000

741532

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

40.000.000

0

0

40.000.000

741533

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

1.000.000

0

0

1.000.000

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

30.000.000

0

0

30.000.000

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалном

1.000.000

0

0

1.000.000

742141

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

0

62.643.000

0

62.643.000

742142

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

170.000.000

9.980.000

0

179.980.000
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Опис

742143

Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа градова

742144

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
прихода

Укупно

10.000.000

0

0

10.000.000

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

3.000.000

0

0

3.000.000

742241

Градске административне таксе

6.000.000

0

0

6.000.000

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

100.000.000

0

0

100.000.000

742341

Приходи које својом делатношћу остваре органи
и организације градова

15.000.000

700.000

0

15.700.000

743324

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

18.000.000

1.474.000

0

19.474.000

743341

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

4.000.000

0

0

4.000.000

743342

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

1.000.000

0

0

1.000.000

744141

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова

0

900.000

850.000

1.750.000

744241

Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица у корист нивоа градова

0

930.000

0

930.000

745141

Остали приходи у корист нивоа градова

90.000.000

4.410.000

0

94.410.000

771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

3.500.000

250.000

13.560.000

17.310.000

772113

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходних година

1.500.000

0

0

1.500.000

791111

Приходи из буџета

0

98.000

92.774.000

92.872.000

812141

Примања од продаје покретних ствари у корист
нивоа градова

500.000

200.000

0

700.000

822141

Примања од продаје залиха производње у
корист нивоа градова

0

2.500.000

0

2.500.000

823141

Примања од продаје робе за даљу продају у
корист нивоа градова

0

800.000

0

800.000

841141

Примања од продаје земљишта у корист нивоа
градова

203.887.398

0

0

203.887.398

911441

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

1.079.000.000

0

0

1.079.000.000

921641

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

30.000

0

0

30.000

921941

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

100.000

0

0

100.000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ
СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

5.282.072.398

84.885.000

134.184.000

5.501.141.398

576.122.156

0

0

576.122.156

5.858.194.554

84.885.000

134.184.000

6.077.263.554

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК
ПРИХОДА И ПРИМАЊА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
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I ОПШТИ ДЕО
РАСХОДИ
Расходи и издаци буџета према економској класификацији планирају се у следећим износима:

Економска
класификација

400000
410000

Врста расхода

Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода
корисника

Расходи и
издаци из
осталих
прихода
корисника

Укупни
расходи и
издаци
корисника

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4.280.281.054

77.975.000

39.434.000

4.397.690.054

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.235.833.964

10.562.000

13.560.000

1.259.955.964

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

949.507.105

3.200.000

0

952.707.105

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

170.174.859

833.000

0

171.007.859

4.873.000

359.000

0

5.232.000

Социјална давања запосленима

30.797.000

670.000

13.560.000

45.027.000

Накнаде трошкова за запослене

39.797.000

5.500.000

0

45.297.000

Награде запосленима и остали
посебни расходи

7.685.000

0

0

7.685.000

33.000.000

0

0

33.000.000

1.809.157.090

65.188.000

25.838.700

1.900.183.790

282.897.090

6.032.000

11.143.700

300.072.790

10.186.700

2.402.000

110.000

12.698.700

Услуге по уговору

236.447.200

7.385.000

224.000

244.056.200

Специјализоване услуге

382.252.000

8.179.000

1.200.000

391.631.000

Текуће поправке и одржавање

821.645.000

6.740.000

6.445.000

834.830.000

75.729.100

34.450.000

6.716.000

116.895.100

100.000

0

0

100.000

100.000

0

0

100.000

40.880.000

0

0

40.880.000

413
414
415
416
417
420000
421
422
423
424
425
426
430000
431
440000
441
444
450000
451
460000
463
470000
472
480000
481
482

Накнаде у натури

Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања

Материјал
АМОРТИЗАЦИЈА И
УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД
Амортизација некретнина и
опреме
ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата

40.830.000

0

0

40.830.000

Пратећи трошкови задуживања

50.000

0

0

50.000

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
ДОНАЦИЈЕ. ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

205.386.000

0

0

205.386.000

205.386.000

0

0

205.386.000

601.424.000

0

0

601.424.000

601.424.000

0

0

601.424.000

137.554.000

0

0

137.554.000

137.554.000

0

0

137.554.000

222.946.000

2.225.000

35.300

225.206.300

153.159.000

20.000

0

153.179.000

51.512.000

1.655.000

35.300

53.202.300

Текући трансфери осталим
нивоима власти
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Порези. обавезне таксе и казне

Страна 723

Економска
класификација
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Врста расхода

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

485

Накнаде штете за повреде или за
штету нанету од стране
државних органа

490000
499
499

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва

24. децембар 2013. год.

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода
корисника

Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из
осталих
прихода
корисника

Укупни
расходи и
издаци
корисника

18.125.000

550.000

0

18.675.000

150.000

0

0

150.000

27.000.000

0

0

27.000.000

2.000.000

0

0

2.000.000

25.000.000

0

0

25.000.000

Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.477.763.500

6.910.000

94.750.000

1.579.423.500

1.396.013.500

5.610.000

94.750.000

1.496.373.500

Зграде и грађевинаки објекти

1.324.424.000

0

94.500.000

1.418.924.000

62.225.500

5.510.000

250.000

67.985.500

6.370.000

0

0

6.370.000

0

0

0

0

Нематеријална имовина

2.994.000

100.000

0

3.094.000

520000
522
523

ЗАЛИХЕ

2.750.000

1.300.000

0

4.050.000

250.000

1.000.000

0

1.250.000

2.500.000

300.000

0

2.800.000

540000
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА

79.000.000

0

0

79.000.000

Земљиште

500000
510000
511
512
513
514
515

Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина

Залихе материјала
Залихе робе за даљу продају

79.000.000

0

0

79.000.000

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

100.150.000

0

0

100.150.000

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

100.000.000

0

0

100.000.000

611

Отплата главнице домаћим
кредиторима

100.000.000

0

0

100.000.000

150.000

0

0

150.000

150.000

0

0

150.000

5.858.194.554

84.885.000

134.184.000

6.077.263.554

620000
621

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
6.077.263.554 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и
врстама издатака, и то:

1

ОПИС

Средства из
буџета

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

СКУПШТИНА ГРАДА

110
411

1

412

2

414

3

415

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

5.190.000

0

0

5.190.000

929.000

0

0

929.000

Социјална давања запосленима

10.000

0

0

10.000

4

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

78.000

0

0

78.000

416

5

Награде запосленима и остали
посебни расходи

800.000

0

0

800.000

417

6

Посланички додатак

33.000.000

0

0

33.000.000

421

7

Стални трошкови

513.000

0

0

513.000

422

8

Трошкови путовања

200.000

0

0

200.000

423

9

Услуге по уговору

9.000.000

0

0

9.000.000

424

10

Специјализоване услуге

1.500.000

0

0

1.500.000

425

11

Текуће поправке и одржавање

700.000

0

0

700.000

426

12

Материјал

2.000.000

0

0

2.000.000

481

13

Дотације невладиним
организацијама - финансирање
политичких странака

4.487.000

0

0

4.487.000

482

14

Порези, обавезне таксе и казне

10.000

0

0

10.000

621

15

Набавка домаће нефинансијске
имовине

150.000

0

0

150.000

Приходи из буџета

58.567.000

0

0

58.567.000

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

58.567.000

0

0

58.567.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1
СКУПШТИНА ГРАДА

58.567.000

0

0

58.567.000

10.768.000

0

0

10.768.000

1.928.000

0

0

1.928.000

10.000

0

0

10.000

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

01

2

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

110
411

16

412

17

414

18

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 725

415

19

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

421

20

422

ОПИС

Средства из
буџета

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

85.000

0

0

85.000

Стални трошкови

2.000.000

0

0

2.000.000

21

Трошкови путовања

1.000.000

0

0

1.000.000

423

22

Услуге по уговору

424

23

Специјализоване услуге

425

24

Текуће поправке и одржавање

426

25

482

26

512

27

Машине и опрема

28.000.000

0

0

28.000.000

2.000.000

0

0

2.000.000

800.000

0

0

800.000

Материјал

1.300.000

0

0

1.300.000

Порези. обавезне таксе и казне

4.000.000

0

0

4.000.000

100.000

0

0

100.000

Приходи из буџета

51.991.000

0

0

51.991.000

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

51.991.000

0

0

51.991.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
ГРАДОНАЧЕЛНИК

51.991.000

0

0

51.991.000

3.816.000

0

0

3.816.000

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

01

3

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

110
411

28

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

29

Социјални доприноси на терет
послодавца

683.000

0

0

683.000

414

30

Социјална давања запосленима

50.000

0

0

50.000

415

31

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

50.000

0

0

50.000

421

32

Стални трошкови

2.000.000

0

0

2.000.000

422

33

Трошкови путовања

423

34

Услуге по уговору

424

35

Специјализоване услуге

425

36

426

37

482

38

Порези. обавезне таксе и казне

499

39

499

40

300.000

0

0

300.000

10.500.000

0

0

10.500.000

10.000

0

0

10.000

Текуће поправке и одржавање

500.000

0

0

500.000

Материјал

400.000

0

0

400.000

10.000

0

0

10.000

Средства резерве – стална резерва

2.000.000

0

0

2.000.000

Средства резерве – текућа резерва

25.000.000

0

0

25.000.000

45.319.000

0

0

45.319.000

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

01

Приходи из буџета

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео
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Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Средства из
буџета

Страна 726

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

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

45.319.000

0

0

45.319.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3
ГРАДСКО ВЕЋЕ

45.319.000

0

0

45.319.000

283.200.000

0

0

283.200.000

50.880.000

0

0

50.880.000

ГРАДСКА УПРАВА

130

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

41

412

42

413

43

Накнаде у натури

1.600.000

0

0

1.600.000

414

44

Социјална давања запосленима

10.000.000

0

0

10.000.000

415

45

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

11.000.000

0

0

11.000.000

416

46

Награде запосленима и остали
посебни расходи

1.300.000

0

0

1.300.000

421

47

Стални трошкови

40.000.000

0

0

40.000.000

422

48

Трошкови путовања

4.500.000

0

0

4.500.000

423

49

Услуге по уговору

13.000.000

0

0

13.000.000

424

50

Специјализоване услуге

5.000.000

0

0

5.000.000

425

51

Текуће поправке и одржавање

9.500.000

0

0

9.500.000

426

52

Материјал

482

53

Порези.обавезне таксе и казне

483

54

Новчане казне и пенали по решењу
судова

512

55

515

56

18.000.000

0

0

18.000.000

900.000

0

0

900.000

12.000.000

0

0

12.000.000

Машине и опрема

9.000.000

0

0

9.000.000

Нематеријална имовина

2.394.000

0

0

2.394.000

471.274.000

0

0

471.274.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 130
Опште услуге

01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

1.000.000

0

0

1.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 130 Опште услуге

472.274.000

0

0

472.274.000

5.600.000

0

0

5.600.000

100.000.000

0

0

100.000.000

Приходи из буџета

105.600.000

0

0

105.600.000

Укупно за функционалну
класификацију 170 Трансакције
везане за јавни дуг

105.600.000

0

0

105.600.000

ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА

170

Трансакције јавног дуга

441
611

57

Отплата домаћих камата

58

Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за
функционалну класификацију 170
Трансакције јавног дуга

01

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 727

ОПИС

Укупно за функционалну
класификацију 130 Опште услуге и
за функционалну класификацију
170 Трансакције везане за јавни
дуг

Средства из
буџета

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

577.874.000

0

0

577.874.000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита
некласификована на другом месту

090

Центар за социјални рад
59

Средства за редован рад Центра за
социјални рад града Зрењанина

12.000.000

0

0

12.000.000

472

60

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

11.000.000

0

0

11.000.000

472

61

Средства за набавку огрева
социјално угроженим лицима

4.500.000

0

0

4.500.000

472

62

Сигурна женска кућа

4.800.000

0

0

4.800.000

472

63

Дневни центар за децу и омладину са
инвалидитетом - Алтернатива

4.000.000

0

0

4.000.000

472

64

Свратиште за бескућнике

3.500.000

0

0

3.500.000

472

65

Средства за финансирање становања
уз подршку младима који се
осамостаљују

200.000

0

0

200.000

472

66

Средства за финансирање смештаја у
прихватилиштима

1.000.000

0

0

1.000.000

472

67

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

1.000.000

0

0

1.000.000

472

68

Средства за функционисање народне
кухиње

16.000.000

0

0

16.000.000

472

69

Средства за финансирање
добровољног друштвеног рада корисни рад

539.000

0

0

539.000

58.539.000

0

0

58.539.000

463

Укупно - Центар за социјални рад
Геронтолошки центар - служба
ванинституционалне заштите

463

70

Помоћ у кући

6.366.500

0

0

6.366.500

463

71

Клуб за стара и одрасла лица

6.057.500

0

0

6.057.500

463

72

Прихватна станица

1.800.000

0

0

1.800.000

14.224.000

0

0

14.224.000

5.000.000

0

0

5.000.000

Приходи из буџета

77.763.000

0

0

77.763.000

Укупно за функционалну
класификацију 090 Социјална
заштита некласификована на
другом месту

77.763.000

0

0

77.763.000

472

01

73

Укупно - Геронтолошки центар служба ванинституционалне
заштите
Средства за финансирање градског
превоза за одређене категорије
становништва
Извори финансирања за
функционалну класификацију 090
Социјална заштита
некласификована на другом месту

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

040

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Средства из
буџета

Страна 728

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Породица и деца

472

74

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - накнаде породиљама за
новорођенчад и незапосленим
породиљама

472

75

Пакети за новорођенчад

60.000.000

0

0

60.000.000

8.500.000

0

0

8.500.000

68.500.000

0

0

68.500.000

68.500.000

0

0

68.500.000

146.263.000

0

0

146.263.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 040
Породица и деца

01

Приходи из буџета
Укупно за функционалну
класификацију 040 Породица и
деца
УКУПНО СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВО
Здравство некласификовано на
другом месту

760

463

76

Трансфери осталим нивоима власти
– Средства за делатност примарне
здравствене заштите

30.000.000

0

0

30.000.000

463

77

Утврђивање времена и узрока смрти
ван здравствене установе

1.700.000

0

0

1.700.000

Приходи из буџета

31.700.000

0

0

31.700.000

Укупно за функционалну
класификацију 700 Здравство

31.700.000

0

0

31.700.000

350.000.000

0

0

350.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 760
Здравство некласификовано на
другом месту

01

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

Основно образовање

463

78

Донације и трансфери осталимим
нивоима власти
Извори финансирања за
функционалну класификацију 912
Основно образовање

01

Приходи из буџета

147.212.048

0

0

147.212.048

07

Донације од осталих нивоа власти

202.787.952

0

0

202.787.952

Укупно за функционалну
класификацију 912 Основно
образовање

350.000.000

0

0

350.000.000

190.000.000

0

0

190.000.000

Приходи из буџета

190.000.000

0

0

190.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 920 Средње
образовање

190.000.000

0

0

190.000.000

УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ

540.000.000

0

0

540.000.000

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

920

Средње образовање

463

79

Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функционалну класификацију 920
Средње образовање

01

960

Помоћне услуге у образовању

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 729

421

80

423

81

423

82

472

83

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И
УЧЕНИКЕ
Средства за финансирања
манифестације ''Плес матураната'' стални трошкови
Средства за финансирања
манифестације ''Плес матураната'' услуге по уговору

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

300.000

0

0

300.000

900.000

0

0

900.000

Средства за набавку школских торби
за ђаке прваке

2.000.000

0

0

2.000.000

Помоћ најбољим студентима и
ученицима за постигнуте резултате

9.000.000

0

0

9.000.000

Приходи из буџета

12.200.000

0

0

12.200.000

Укупно за функционалну
класификацију 960 Помоћне
услуге у образовању

12.200.000

0

0

12.200.000

1.600.000

0

0

1.600.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 960
Помоћне услуге у образовању

01

610

Стамбени развој

421

84

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ
Стални трошкови

423

85

Услуге по уговору

2.000.000

0

0

2.000.000

424

86

Специјализоване услуге

2.400.000

0

0

2.400.000

482

87

Порези обавезне таксе и казне

2.000.000

0

0

2.000.000

511

88

Зграде и грађевински објекти

13.000.000

0

27.000.000

40.000.000

21.000.000

0

0

21.000.000

0

0

27.000.000

27.000.000

21.000.000

0

27.000.000

48.000.000

20.500.000

0

0

20.500.000

10.000.000

0

0

10.000.000

Извори финансирања
зафункционалну класификацију
610 Стамбени развој

01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства донација из
предходних година
Укупно за функционалну
класификацију 610 Стамбени
развој
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

160

481

89

481

90

СРЕДСТВА ЗА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Дотације невладиним
организацијама - средства за
функционисање невладиних
организација
Дотације невладиним
организацијама и удружењима
грађана- средства за финансирање
пројеката невладиних организација и
удружења грађана
Извори финансирања за
функционалну класификацију 160
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

01

320

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Средства из
буџета

Страна 730

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Приходи из буџета

30.500.000

0

0

30.500.000

Укупно за функционалну
класификацију 160 Опште јавне
услуге које нису класификоване на
другом месту. Средства за
функционисање Невладиних
организација и Средства за
финансирање пројеката
Невладиних организација

30.500.000

0

0

30.500.000

5.000.000

0

0

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

0

0

5.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 320 Услуге
противпожарне заштите

5.000.000

0

0

5.000.000

10.000.000

0

0

10.000.000

500.000

0

0

500.000

Услуге противпожарне заштите
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

481

91

Средства за финансирање
противпожарне заштите
Извори финансирања за
функционалну класификацију 320
Услуге противпожарне заштите

01

500

Заштита животне средине
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сузбијање зоонозе -третирање
комараца
Сузбијање зоонозе -уништавање
крпеља

424

92

424

93

424

94

Фонд за заштиту животне средине специјализоване услуге

55.000.000

0

0

55.000.000

511

95

Фонд за заштиту животне средине зграде и грађевински објекти

100.000.000

0

0

100.000.000

512

96

Фонд за заштиту животне средине машине и опрема

10.000.000

0

0

10.000.000

75.500.000

0

0

75.500.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 500
Заштита животне средине

01

Приходи из буџета

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

100.000.000

0

0

100.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 500 Заштита
животне средине

175.500.000

0

0

175.500.000

10.000.000

0

0

10.000.000

100.000.000

0

0

100.000.000

61.779.000

0

0

61.779.000

96.721.000

0

0

96.721.000

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

430

Гориво и енергија

424

97

425

98

451

99

511

100

Накнада од експлоатације
минералних сировина специјализоване услуге
Накнада од експлоатације
минералних сировина -текуће
поправке и одржавање
Накнада од експлоатације
минералних сировина - капиталне
субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Накнада од експлоатације
минералних сировина - зграде и
грађевински објекти

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 731

ОПИС

Средства из
буџета

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Извори финансирања за
функционалну класификацију 430
Гориво и енергија

01

Приходи из буџета

100.000.000

0

0

100.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

168.500.000

0

0

168.500.000

Укупно за функционалну
класификацију 430 Гориво и
енергија

268.500.000

0

0

268.500.000

Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

360

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

423

101

Услуге по уговору

15.000.000

0

0

15.000.000

424

102

Специјализоване услуге

15.000.000

0

0

15.000.000

425

103

Текуће поправке и одржавање

25.000.000

0

0

25.000.000

426

104

Mатеријал

511

105

Зграде и грађевински објекти

2.000.000

0

0

2.000.000

14.000.000

0

0

14.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 360
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

01

Приходи из буџета

18.000.000

0

0

18.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

53.000.000

0

0

53.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 360 Јавни ред и
безбедност некласификован на
другом месту - Средства за
финансирање
унапређењабезбедности саобраћаја

71.000.000

0

0

71.000.000

124.500.000

0

0

124.500.000

170.000.000

0

0

170.000.000

10.000.000

0

0

10.000.000

5.500.000

0

0

5.500.000

ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

421

Пољопривреда
Аграрни буџет
Финансирање радова на заштити.
уређивању и коришћењу
пољопривредног земљиштаСпецијализоване услуге
Финансирање радова на заштити.
уређивању и коришћењу
пољопривредног земљишта-Текуће
поправке и одржавање
Финансирање радова на заштити.
уређивању и коришћењу
пољопривредног земљиштаМатеријал
Финансирање радова на заштити.
уређивању и коришћењу
пољопривредног земљишта-Машине
и опреме

424

106

425

107

426

108

512

109

423

110

Услуге по уговору - остале услуге
пољопривреде

1.000.000

0

0

1.000.000

424

111

Специјализоване услуге

3.000.000

0

0

3.000.000

451

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео
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112

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама и
унапређење пољопривредне
производње
Извори финансирања за
функционалну класификацију
421 Пољопривреда

Средства из
буџета

Страна 732

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

26.000.000

0

0

26.000.000

01

Приходи из буџета

130.000.000

0

0

130.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

210.000.000

0

0

210.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 421 Пољопривреда

340.000.000

0

0

340.000.000

620

Развој заједнице

451

113

Пословни инкубатор

1.500.000

0

0

1.500.000

423

114

Средства за суфинансирање сајмова
на територији града Зрењанина

1.000.000

0

0

1.000.000

451

115

Зона унапређеног пословања и Корзо
фест

3.000.000

0

0

3.000.000

481

116

Регионална сарадња

2.500.000

0

0

2.500.000

8.000.000

0

0

8.000.000

8.000.000

0

0

8.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију
620 Развој заједнице

01

Приходи из буџета
Укупно за функционалну
класификацију 620 Развој
заједнице
Извори финансирања за
функционалне класификације: 421
Пољопривреда и 620 Развој
заједнице

01

Приходи из буџета

138.000.000

0

0

138.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

210.000.000

0

0

210.000.000

348.000.000

0

0

348.000.000

Укупно за за функционалне
класификације: 421 Пољопривреда
и 620 Развој заједнице
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

360

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

423

117

Услуге по уговору

3.000.000

0

0

3.000.000

425

118

Текуће поправке и одржавање

2.000.000

0

0

2.000.000

426

119

Материјал

2.000.000

0

0

2.000.000

Приходи из буџета

7.000.000

0

0

7.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 360 Јавни ред и
безбедност некласификован на
другом месту - Средства за
финансирање ванредних ситуација

7.000.000

0

0

7.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 360
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

01

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

470

Остале делатности

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 733

ОПИС

Средства из
буџета

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Пројекти. програми и израда
пројектнотехничке документације
Пројекат ''Капитализација
прекограничног туристичког
потенцијала укључујући
бициклистичку стазу уз Бегеј у
низводном току од Темишвара'' ''Capitalization of the cross border
tourist potential. including bicycle lane
along Bega river. downstream
Timisoara''

422

120

Трошкови путовања

423

121

Услуге по уговору

243.000

0

0

243.000

22.009.000

0

0

22.009.000

75.000

0

0

75.000

2.367.000

0

0

2.367.000

571.000

0

0

571.000

115.000

0

0

115.000

5.349.000

0

0

5.349.000

Пројекат ''Развој културне
стратегије у пограничном региону'' ''Cultural policy''

422

122

Трошкови путовања

423

123

Услуге по уговору

426

124

Mатеријал
Пројекат ''EuroBanat Internet TV''

422

125

Трошкови путовања

423

126

Услуге по уговору

424

127

Специјализоване услуге

400.000

0

0

400.000

426

128

Материјал

451.000

0

0

451.000

512

129

Машине и опрема

10.719.000

0

0

10.719.000

2.300.000

0

0

2.300.000

30.000.000

0

0

30.000.000

3.400.000

0

0

3.400.000

610.000

0

0

610.000

72.000

0

0

72.000

Каритасова кућна нега

481

130

Дотације невладиним
организацијама и удружењима
грађана
Средства за учешће у финансирању
мера активне политике запошљавања
за 2013. и 2014. годину путем
локалног акционог плана

423

131

411

132

412

133

Услуге по уговору
Плате. додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Пројекат ''Стратегија развоја''

422

134

Трошкови путовања

423

135

Услуге по уговору

1.010.000

0

0

1.010.000

511

136

Зграде и грађевински објекти

400.000

0

0

400.000

512

137

Машине и опрема

200.000

0

0

200.000

440.000

0

0

440.000

Помоћ избеглим. интерно расељеним
лицима и повратницима на основу
Споразума о реадмисији на
територији града Зрењанина
Набавка грађевинског материјала обавеза по основу Уговора из 2013.
године

472

138

472

139

Набавка грађевинског материјала

472

140

Куповина сеоских кућа са окућницом
- обавезе по основу Уговора из 2013.
године

810.000

472

141

Куповина сеоских кућа са окућницом

500.000

1.560.000

1.560.000
0

0

810.000
500.000

472

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео
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142

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Помоћ за економско оснаживање
породица избеглица - средства
Комесаријата за избеглице РС и
обавеза по основу Уговора из 2012.
године

Средства из
буџета

Страна 734

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

1.500.000

0

0

1.500.000

1.134.000

0

0

1.134.000

215.000

0

0

215.000

1.369.000

0

0

1.369.000

Пројекат ''Добре комшије-подршка
имплементацији ЛАП-а за интерно
расељена лица, избеглице и
повратнике'' - ''Good Neighborhoodsupport to the implementation of LAP
for IDPs. refugees and returnees''

423

143

Услуге по уговору

511

144

Зграде и грађевински објекти

512

145

Машине и опрема
Пројекат ''Центар за опоравак и
рехабилитацију деце са посебним
потребама''

421

146

Стални трошкови

41.300

0

0

41.300

422

147

Трошкови путовања

55.700

0

0

55.700

423

148

Услуге по уговору

696.200

0

0

696.200

426

149

Материјал

118.000

0

0

118.000

512

150

Машине и опрема

3.156.500

0

0

3.156.500

0

0

1.500.000

0

0

1.500.000

28.000.000

0

0

28.000.000

27.000.000

0

0

27.000.000

2.500.000

0

0

2.500.000

4.000.000

0

0

4.000.000

3.000.000

0

0

3.000.000

157.886.700

0

0

157.886.700

133.036.700

0

0

133.036.700

Остали пројекти

463

151

511

152

511

153

511

154

511

155

472

155
/1

Средства за суфинансирање пројекта
- набавка реанимобила за општу
болницу ''Др Ђорђе Јоановић''
Средства за суфинансирање пројекта
- изградња путева у улицама: Славка
Мунћана, Жабаљска, Драгице
Правице
Пројекат ''Изградња предшколске
установе ''Алиса у земљи чуда''
Реконструкција друмског моста у
Змај
Јовиној улици
Средства за израду пројектно техничке документације. стратегије и
студије
Средства за суфинансирање пројекта
''Вантелесна оплодња''
Укупно пројекти . програми и
израда пројектно - техничке
документације
Извори финансирања за
функционалну класификацију 470
Остале делатности

01

Приходи из буџета

10

Примања од домаћег задуживања

20.000.000

0

0

20.000.000

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

4.850.000

0

0

4.850.000

157.886.700

0

0

157.886.700

11.800.000

0

0

11.800.000

Укупно за функционалну
класификацију 470 Остале
делатности
Рекреација. спорт. култура и вере
некласификовано на другом месту

860
481

156

Средства за одржавање и обнову
верских објеката

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 735

ОПИС

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Извори финансирања за
функционалну класификацију 860
Рекреација. спорт. култура и вере
некласификовано на другом месту

01

Приходи из буџета

9.000.000

0

0

9.000.000

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

2.800.000

0

0

2.800.000

Укупно за функционалну
класификацију 860 Рекреација.
спорт. култура и вере
некласификовано на другом месту

11.800.000

0

0

11.800.000

2.000.000

0

0

2.000.000

2.000.000

0

0

2.000.000

2.000.000

0

0

2.000.000

171.686.700

0

0

171.686.700

Економски послови
некласификовани на другом месту

490
463

157

Трансфер средстава самодоприноса
за изградњу болнице
Извори финансирања за
функционалну класификацију 490
Економски послови
некласификовани на другом месту

01

Приходи из буџета
Укупно за функционалну
класификацију 490 Економски
послови некласификовани на
другом месту
Укупно за функционалне
класификације : 470 Остале
делатности. 860 Рекреација. спорт.
култура и вере некласификовано
на другом месту и 490 Економски
послови некласификовани на
другом месту
КУЛТУРА

820

Услуге културе
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
''ТОША ЈОВАНОВИЋ''

4.01

411

158

Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)

56.534.000

0

0

56.534.000

412

159

Социјални доприноси на терет
послодавца

10.122.000

0

0

10.122.000

413

160

Накнаде у натури

250.000

0

0

250.000

414

161

Социјална давања запосленима

350.000

350.000

415

162

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

2.325.000

50.000

0

2.375.000

416

163

Награде запосленима и остали
посебни расходи

825.000

0

0

825.000

421

164

Стални трошкови

9.700.000

330.000

0

10.030.000

422

165

Трошкови путовања

423

166

Услуге по уговору

424

167

425
426

700.000

600.000

500.000

0

1.100.000

10.500.000

2.000.000

0

12.500.000

Специјализоване услуге

1.250.000

400.000

0

1.650.000

168

Текуће поправке и одржавање

1.700.000

100.000

0

1.800.000

169

Материјал

2.250.000

800.000

0

3.050.000

481

170

Дотације невладиним
организацијама

0

20.000

0

20.000

482

171

Порези, обавезне таксе и казне

320.000

40.000

0

360.000

Позиција

Службени лист града Зрењанина

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео
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483

172

Новчане казне и пенали по решењу
судова

511

173

Зграде и грађевински објекти

512

174

Машине и опрема

ОПИС

Страна 736

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

575.000

Средства из
осталих
извора

0

УКУПНО

0

575.000

1.400.000

0

0

1.400.000

900.000

260.000

0

1.160.000

99.601.000

0

0

99.601.000

0

4.850.000

0

4.850.000

99.601.000

4.850.000

0

104.451.000

24.300.000

100.000

0

24.400.000

4.422.000

18.000

0

4.440.000

Извори финансирања за главу 4.01
- Народно позориште ''Тоша
Јовановић''

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника
Укупно за главу 4.01 - Народно
позориште ''Тоша Јовановић''

4.02

ГРАДСКА НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ''ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН''
Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

175

412

176

413

177

Накнаде у натури

200.000

0

0

200.000

414

178

Социјална давања запосленима

800.000

50.000

671.000

1.521.000

415

179

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

900.000

0

0

900.000

416

180

Награде запосленима и остали
посебни расходи

160.000

0

0

160.000

421

181

Стални трошкови

2.390.000

560.000

0

2.950.000

422

182

Трошкови путовања

200.000

400.000

0

600.000

423

183

Услуге по уговору

2.357.000

750.000

0

3.107.000

424

184

Специјализоване услуге

800.000

400.000

0

1.200.000

425

185

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

250.000

0

1.250.000

426

186

Материјал

520.000

400.000

0

920.000

482

187

Порези, обавезне таксе и казне

0

40.000

0

40.000

512

188

Машине и опрема

30.000

30.000

0

60.000

515

189

Нематеријална имовина

600.000

100.000

0

700.000

522

190

Залихе производње

250.000

1.000.000

0

1.250.000

523

191

Залихе робе за даљу продају

0

300.000

0

300.000

38.929.000

0

0

38.929.000

Извори финансирања за главу 4.02
- Градска народна библиотека
''Жарко Зрењанин''

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

0

4.398.000

0

4.398.000

07

Донације од осталих нивоа власти

0

0

671.000

671.000

38.929.000

4.398.000

671.000

43.998.000

33.500.000

0

0

33.500.000

6.000.000

0

0

6.000.000

Укупно за главу 4.02 - Градска
народна библиотека ''Жарко
Зрењанин''
НАРОДНИ МУЗЕЈ

4.03

411

192

Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

193

Социјални доприноси на терет
послодавца

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 737

413

194

Накнаде у натури

151.000

0

0

151.000

414

195

Социјална давања запосленима

270.000

0

1.300.000

1.570.000

415

196

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

1.310.000

0

0

1.310.000

416

197

Награде запосленима и остали
посебни расходи

427.000

0

0

427.000

421

198

Стални трошкови

422

199

Трошкови путовања

423

200

Услуге по уговору

424

201

Специјализоване услуге

425

202

Текуће поправке и одржавање

426

203

Материјал

482

204

Порези, обавезне таксе и казне

50.000

0

0

50.000

512

205

Машине и опрема

700.000

0

0

700.000

513

206

Остала основна средства

370.000

0

0

370.000

56.578.000

0

0

56.578.000

0

700.000

0

700.000

0

0

1.300.000

1.300.000

56.578.000

700.000

1.300.000

58.578.000

11.400.000

0

0

11.400.000

2.040.000

0

0

2.040.000

42.000

18.000

0

60.000

ОПИС

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

6.500.000

60.000

0

6.560.000

200.000

100.000

0

300.000

4.300.000

180.000

0

4.480.000

500.000

50.000

0

550.000

1.500.000

40.000

0

1.540.000

800.000

270.000

0

1.070.000

Извори финансирања за
главу 4.03 - Народни музеј

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 4.03 - Народни
музеј
САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА

4.04

411

207

Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

208

Социјални доприноси на терет
послодавца

413

209

Накнаде у натури

414

210

Социјална давања запосленима

570.000

0

0

570.000

415

211

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

400.000

0

0

400.000

416

212

Награде запосленима и остали
посебни расходи

181.000

0

0

181.000

421

213

Стални трошкови

905.000

37.000

0

942.000

422

214

Трошкови путовања

125.000

200.000

0

325.000

423

215

Услуге по уговору

1.952.000

150.000

0

2.102.000

424

216

Специјализоване услуге

2.700.000

200.000

700.000

3.600.000

425

217

Текуће поправке и одржавање

5.000.000

0

0

5.000.000

426

218

Материјал

650.000

0

0

650.000

482

219

Порези, обавезне таксе и казне

0

20.000

0

20.000

512

220

Машине и опрема

219.000

100.000

150.000

469.000

26.184.000

0

0

26.184.000

0

725.000

0

725.000

Извори финансирања за главу 4.04
- Савремена галерија

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

07

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 4.04 - Савремена
галерија

Страна 738

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

0

0

850.000

850.000

26.184.000

725.000

850.000

27.759.000

21.157.000

0

0

21.157.000

3.787.000

0

0

3.787.000

90.000

20.000

0

110.000

880.000

0

0

880.000

1.320.000

0

0

1.320.000

176.000

0

0

176.000

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

4.05

Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

221

412

222

413

223

Накнаде у натури

414

224

Социјална давања запосленима

415

225

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

416

226

Награде запосленима и остали
посебни расходи

421

227

Стални трошкови

422

228

Трошкови путовања

423

229

424
425

9.270.000

750.000

0

10.020.000

0

200.000

0

200.000

Услуге по уговору

1.300.000

1.400.000

0

2.700.000

230

Специјализоване услуге

2.500.000

540.000

0

3.040.000

231

Текуће поправке и одржавање

3.250.000

0

0

3.250.000

426

232

Материјал

0

570.000

0

570.000

482

233

Порези. обавезне таксе и казне

512

234

Машине и опрема

0

50.000

0

50.000

500.000

120.000

0

620.000

44.230.000

0

0

44.230.000

0

3.650.000

0

3.650.000

44.230.000

3.650.000

0

47.880.000

16.382.000

2.100.000

0

18.482.000

2.932.000

635.000

0

3.567.000

40.000

0

0

40.000

Извори финансирања за главу 4.05
- Културни центар

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника
Укупно за главу 4.05 - Културни
центар
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

4.06

Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

235

412

236

413

237

Накнаде у натури

414

238

Социјална давања запосленима

500.000

50.000

0

550.000

415

239

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

670.000

0

0

670.000

416

240

Награде запосленима и остали
посебни расходи

350.000

0

0

350.000

421

241

Стални трошкови

293.000

235.000

0

528.000

422

242

Трошкови путовања

0

100.000

0

100.000

423

243

Услуге по уговору

1.260.000

100.000

0

1.360.000

424

244

Специјализоване услуге

290.000

100.000

500.000

890.000

425

245

Текуће поправке и одржавање

50.000

50.000

0

100.000

426

246

Материјал

267.000

800.000

200.000

1.267.000

512

247

Машине и опрема

500.000

0

0

500.000

Извори финансирања за
главу 4.06 - Историјски архив

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 739

ОПИС

01

Приходи из буџета

04
07

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

23.534.000

0

0

23.534.000

Сопствени приходи буџетских
корисника

0

4.170.000

0

4.170.000

Донације од осталих нивоа власти

0

0

700.000

700.000

Укупно за главу 4.06 - Историјски
архив

23.534.000

4.170.000

700.000

28.404.000

10.749.000

600.000

0

11.349.000

1.924.000

108.000

0

2.032.000

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

4.07

Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

248

412

249

413

250

Накнаде у натури

15.000

0

0

15.000

414

251

Социјална давања запосленима

700.000

0

0

700.000

415

252

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

310.000

0

0

310.000

416

253

Награде запосленима и остали
посебни расходи

300.000

0

0

300.000

421

254

Стални трошкови

985.000

185.000

169.000

1.339.000

422

255

Трошкови путовања

80.000

130.000

110.000

320.000

423

256

Услуге по уговору

1.683.000

205.000

224.000

2.112.000

424

257

Специјализоване услуге

425

258

Текуће поправке и одржавање

426

259

Материјал

482

260

Порези, обавезне таксе и казне

512

261

Машине и опрема

36.000

45.000

0

81.000

5.551.000

80.000

6.445.000

12.076.000

365.000

110.000

186.000

661.000

60.000

11.000

0

71.000

0

0

100.000

100.000

22.758.000

0

0

22.758.000

Извори финансирања за главу 4.07
- Завод за заштиту споменика
културе

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

0

1.474.000

0

1.474.000

15

Донације од осталих нивоа власти

0

0

7.234.000

7.234.000

22.758.000

1.474.000

7.234.000

31.466.000

Укупно за главу 4.07 - Завод за
заштиту споменика културе
Извори финансирања за
функционалну класификацију 820
Услуге културе

01

Приходи из буџета

311.814.000

0

0

311.814.000

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

0

19.267.000

0

19.267.000

07

Донације од осталих нивоа власти

0

0

3.521.000

3.521.000

15

Донације од осталих нивоа власти

0

0

7.234.000

7.234.000

Укупно за функционалну
класификацију 820 Услуге културе

311.814.000

19.967.000

10.755.000

342.536.000

УКУПНО КУЛТУРА

311.814.000

19.967.000

10.755.000

342.536.000

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

810
4.08

Услуге рекреације и спорта
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН

Економска
класификација

Позиција

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео
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411

262

412

263

413

264

414

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Плате.додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

Страна 740

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

36.743.000

0

0

36.743.000

6.580.000

0

0

6.580.000

Накнаде у натури

100.000

0

0

100.000

265

Социјална давања запосленима

300.000

0

0

300.000

415

266

Накнаде трошкова за запослене

2.100.000

0

0

2.100.000

416

267

Награде запосленима и остали
посебни расходи

75.000

0

0

75.000

421

268

Стални трошкови

422

269

Трошкови путовања

423

270

424
425

40.712.000

600.000

0

41.312.000

0

100.000

0

100.000

Услуге по уговору

1.000.000

700.000

0

1.700.000

271

Специјализоване услуге

3.500.000

700.000

0

4.200.000

272

Текуће поправке и одржавање

4.500.000

2.000.000

0

6.500.000

426

273

Материјал

1.800.000

1.500.000

0

3.300.000

482

274

Порези обавезне таксе и казне

0

1.200.000

0

1.200.000

483

275

Новчане казне и пенали по решењу
судова

0

200.000

0

200.000

511

276

Зграде и грађевински објекти

51.000.000

0

0

51.000.000

128.410.000

0

0

128.410.000

0

7.000.000

0

7.000.000

20.000.000

0

0

20.000.000

148.410.000

7.000.000

0

155.410.000

80.000.000

0

0

80.000.000

Приходи из буџета

80.000.000

0

0

80.000.000

Укупно за финансирање пројеката
у физичкој култури

80.000.000

0

0

80.000.000

208.410.000

0

0

208.410.000

0

7.000.000

0

7.000.000

Извори финансирања за Јавну
установу ''Спортски објекти''

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

10

Примања од домаћег задуживања
Укупно за Јавну установу
''Спортски објекти''
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ФИЗИЧКОЈ
КУЛТУРИ

481

277

Средства за финансирање спортских
клубова
Извори финансирања за
финансирање пројеката у
физичкој култури

01

Извори финансирања за
функционалну класификацију 810
Услуге рекреације и спорта

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

10

Примања од домаћег задуживања

911
4.09

20.000.000

0

0

20.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 810 Услуге
рекреације и спорта

228.410.000

7.000.000

0

235.410.000

УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА

228.410.000

7.000.000

0

235.410.000

Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 741

411

278

412

279

413

280

Накнаде у натури

414

281

Социјална давања запосленима

415

282

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

416

283

421

ОПИС

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

205.172.000

400.000

0

205.572.000

36.729.000

72.000

0

36.801.000

1.410.000

321.000

0

1.731.000

950.000

220.000

10.139.000

11.309.000

11.248.000

5.450.000

0

16.698.000

Награде запосленима и остали
посебни расходи

1.270.000

0

0

1.270.000

284

Стални трошкови

9.134.000

3.275.000

10.974.700

23.383.700

422

285

Трошкови путовања

0

672.000

0

672.000

423

286

Услуге по уговору

400.000

1.900.000

0

2.300.000

424

287

Специјализоване услуге

120.000

5.744.000

0

5.864.000

425

288

Текуће поправке и одржавање

2.000.000

4.220.000

0

6.220.000

426

289

Материјал

200.000

30.000.000

6.330.000

36.530.000

482

290

Порези, обавезне таксе и казне

0

294.000

35.300

329.300

483

291

Новчане казне и пенали по решењу
судова

0

350.000

0

350.000

512

292

Машине и опрема

2.367.000

5.000.000

0

7.367.000

271.000.000

0

0

271.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 911
Предшколско образовање

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

0

57.918.000

0

57.918.000

07

Донације од осталих нивоа власти

0

0

27.479.000

27.479.000

Укупно за функционалну
класификацију 911 Предшколско
образовање

271.000.000

57.918.000

27.479.000

356.397.000

УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

271.000.000

57.918.000

27.479.000

356.397.000

29.604.000

0

0

29.604.000

5.326.000

0

0

5.326.000

3.900.000

0

0

3.900.000

25.875.000

0

0

25.875.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ БУЏЕТА

4.10

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

293

412

294

414

295

Социјална давања запосленима

421

296

Стални трошкови

422

297

Трошкови путовања

423

298

Услуге по уговору

424

299

Специјализоване услуге

425

300

Текуће поправке и одржавање

426

301

Материјал

481
482

358.000

0

0

358.000

12.180.000

0

0

12.180.000

1.446.000

0

0

1.446.000

10.067.000

0

0

10.067.000

5.092.000

0

0

5.092.000

302

Дотације невладиним
организацијама

700.000

0

0

700.000

303

Порези, обавезне таксе и казне

753.000

0

0

753.000

Економска
класификација

Позиција

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

483

304

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Средства из
буџета

Страна 742

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Новчане казне и пенали по решењу
судова

1.000.000

0

0

1.000.000

УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

96.301.000

0

0

96.301.000

5.463.000

0

0

5.463.000

953.000

0

0

953.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САМОДОПРИНОС

4.11

Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

305

412

306

415

307

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

264.000

0

0

264.000

422

308

Трошкови путовања

275.000

0

0

275.000

423

309

Услуге по уговору

6.031.000

0

0

6.031.000

424

310

Специјализоване услуге

3.073.000

0

0

3.073.000

425

311

Текуће поправке и одржавање

9.291.000

0

0

9.291.000

426

312

Материјал

4.076.000

0

0

4.076.000

431

313

Амортизација некретнине и опреме

100.000

0

0

100.000

705.000

0

0

705.000

12.210.000

0

0

12.210.000

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Дотације невладиним
организацијама

472

314

481

315

482

316

Порези, обавезне таксе и казне

458.000

0

0

458.000

483

317

Новчане казне и пенали по решењу
судова

100.000

0

0

100.000

511

318

Зграде и грађевински објекти

3.373.000

0

0

3.373.000

512

319

Машине и опрема

870.000

0

0

870.000

47.242.000

0

0

47.242.000

80.000

0

0

80.000

УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САМОДОПРИНОС
4.12

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

411

320

413

321

Накнаде у натури

35.000

0

0

35.000

414

322

Социјална давања запосленима

77.000

0

0

77.000

415

323

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

130.000

0

0

130.000

416

324

Награде запосленима и остали
посебни расходи

111.000

0

0

111.000

422

325

Трошкови путовања

453.000

0

0

453.000

423

326

Услуге по уговору

5.067.000

0

0

5.067.000

424

327

Специјализоване услуге

3.214.000

0

0

3.214.000

425

328

Текуће поправке и одржавање

5.620.000

0

0

5.620.000

426

329

Материјал

2.323.000

0

0

2.323.000

481

330

Дотације невладиним
организацијама

3.662.000

0

0

3.662.000

482

331

Порези, обавезне таксе и казне

1.156.000

0

0

1.156.000

511

332

Зграде и грађевински објекти

4.500.000

0

0

4.500.000

512

333

Машине и опрема

720.000

0

0

720.000

27.148.000

0

0

27.148.000

УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 743

ОПИС

Средства из
буџета

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

425

334

Текуће поправке и одржавање

17.500.000

511

335

Зграде и грађевински објекти

10.000.000

512

336

Машине и опрема

2.500.000
30.000.000

УКУПНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

0

0

17.500.000

0

0

10.000.000

0

0

2.500.000

0

0

30.000.000

172.691.000

0

0

172.691.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 160
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

01

Приходи из буџета

10

Примања од домаћег задуживања

10.000.000

0

0

10.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијихгодина

18.000.000

0

0

18.000.000

200.691.000

0

0

200.691.000

73.500.000

0

0

73.500.000

13.100.000

0

0

13.100.000

200.000

0

0

200.000

Укупно за функционалну
класификацију 160 Опште јавне
услуге које нису класификоване на
другом месту
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

620

Развој заједнице

4.13

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА"
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

337

412

338

413

339

Накнаде у натури

414

340

Социјална давања запосленима

7.900.000

0

415

341

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

2.400.000

0

0

2.400.000

416

342

Награде запосленима и остали
посебни расходи

400.000

0

0

400.000

421

343

Стални трошкови

422

344

Трошкови путовања

423

345

Услуге по уговору

424

346

Специјализоване услуге

425

347

Текуће поправке и одржавање

426

348

Материјал

441

349

482

350

483

351

Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела

511

352

Зграде и грађевински објекти

512

353

Машине и опрема

541

354

Земљиште

7.900.000

111.750.000

0

0

111.750.000

300.000

0

0

300.000

9.930.000

0

0

9.930.000

17.800.000

0

0

17.800.000

433.371.000

0

0

433.371.000

9.500.000

0

0

9.500.000

Отплата домаћих камата

35.000.000

0

0

35.000.000

Порези, обавезне таксе и казне

14.400.000

0

0

14.400.000

3.600.000

0

0

3.600.000

932.965.000

0

67.500.000

1.000.465.000

8.750.000

0

0

8.750.000

79.000.000

0

0

79.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 620

01

Приходи из буџета

754.866.000

0

0

754.866.000

10

Примања од домаћег задуживања

999.000.000

0

0

999.000.000

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Неутрошена средства донација из
предходних година

15

Укупно за функционалну
класификацију 620 Развој
заједнице

630

Страна 744

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

0

0

67.500.000

67.500.000

1.753.866.000

0

67.500.000

1.821.366.000

Водоснабдевање
ЈКП "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА"

451

355

Текуће субвенције

35.000.000

0

0

35.000.000

451

356

Капиталне субвенције

20.000.000

0

0

20.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 630
Водоснабдевање

01

Приходи из буџета

37.027.844

0

0

37.027.844

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

17.972.156

0

0

17.972.156

Укупно за функционалну
класификацију 630
Водоснабдевање

55.000.000

0

0

55.000.000

510

Управљање отпадом
ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"

424

357

Одржавање јавно прометних
површина

58.179.000

0

0

58.179.000

424

358

Одржавање јавних зелених површина

27.155.000

0

0

27.155.000

424

359

Одржавање гробаља

10.616.000

0

0

10.616.000

424

360

Зимска служба

8.543.000

0

0

8.543.000

451

361

Инвестиције - Рециклажни центар

1.000.000

0

0

1.000.000

451

362

Комунална хигијена по насељеним
местима

9.000.000

0

0

9.000.000

451

363

Средства за функционисање
прихватилиште за псе и мачке

12.107.000

0

0

12.107.000

126.600.000

0

0

126.600.000

126.600.000

0

0

126.600.000

57.026.000

0

0

57.026.000

10.209.000

0

0

10.209.000

100.000

0

0

100.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 510
Управљање отпадом

01

Приходи из буџета
Укупно за функционалну
класификацију 510 Управљање
отпадом
Стамбени развој и развој заједнице
некласификован на другом месту

660

ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ "
ЗРЕЊАНИН

4.14

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

364

412

365

413

366

Накнаде у натури

414

367

Социјална давања запосленима

2.120.000

0

250.000

2.370.000

415

368

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

2.760.000

0

0

2.760.000

416

369

Награде запосленима и остали
посебни расходи

740.000

0

0

740.000

421

370

Стални трошкови

6.450.000

0

0

6.450.000

422

371

Трошкови путовања

225.000

0

0

225.000

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 745

423

372

Услуге по уговору

424

373

Специјализоване услуге

620.000

0

0

620.000

425

374

Текуће поправке и одржавање

1.620.000

0

0

1.620.000

426

375

Материјал

5.000.000

0

0

5.000.000

441

376

Отплата домаћих камата

30.000

0

0

30.000

444

377

Пратећи трошкови задуживања

50.000

0

0

50.000

482

378

Порези, обавезне таксе и казне

9.700.000

0

0

9.700.000

483

379

Новчане казне и пенали по решењу
судова

50.000

0

0

50.000

511

380

Зграде и грађевински објекти

26.800.000

0

0

26.800.000

512

381

Машине и опрема

1.500.000

0

0

1.500.000

513

382

Остала основна средства

6.000.000

0

0

6.000.000

109.000.000

0

0

109.000.000

ОПИС

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

8.000.000

Средства из
осталих
извора

0

УКУПНО

0

8.000.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 660
- Стамбени развој и развој
заједнице некласификован на
другом месту

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0

0

250.000

250.000

10

Примања од домаћег задуживања

30.000.000

0

0

30.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 660 Стамбени
развој и развој заједнице
некласификован на другом месту

139.000.000

0

250.000

139.250.000

20.713.000

0

0

20.713.000

3.707.628

0

0

3.707.628

150.000

0

0

150.000

610

Стамбени развој
ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

4.15

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

383

412

384

413

385

Накнаде у натури

414

386

Социјална давања запосленима

1.060.000

0

0

1.060.000

415

387

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

577.000

0

0

577.000

416

388

Награде запосленима и остали
посебни расходи

340.000

0

0

340.000

421

389

Стални трошкови

5.291.790

0

0

5.291.790

422

390

Трошкови путовања

30.000

0

0

30.000

423

391

Услуге по уговору

8.330.000

0

0

8.330.000

424

392

Специјализоване услуге

600.000

0

0

600.000

425

393

Текуће поправке и одржавање

9.000.000

0

0

9.000.000

426

394

Материјал

1.621.100

0

0

1.621.100

482

395

Порези, обавезне таксе и казне

16.410.000

0

0

16.410.000

483

396

Новчане казне и пенали по решењу
судова

700.000

0

0

700.000

485

397

Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

150.000

0

0

150.000

511

398

Зграде и грађевински објекти

8.000.000

0

0

8.000.000

512

399

Машине и опрема

145.000

0

0

145.000

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Страна 746

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Извори финансирања за
функционалну класификацију 610
Стамбени развој

01

473

Приходи из буџета

76.825.518

0

0

76.825.518

Укупно за функционалну
класификацију 610 Стамбени
развој

76.825.518

0

0

76.825.518

23.789.000

0

0

23.789.000

4.258.231

0

0

4.258.231

Туризам

4.16

ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

400

412

401

413

402

Накнаде у натури

100.000

0

0

100.000

414

403

Социјална давања запосленима

100.000

0

1.200.000

1.300.000

415

404

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

1.500.000

0

0

1.500.000

416

405

Награде запосленима и остали
посебни расходи

160.000

0

0

160.000

421

406

Стални трошкови

5.011.000

0

0

5.011.000

422

407

Трошкови путовања

400.000

0

0

400.000

423

408

Услуге по уговору

10.000.000

0

0

10.000.000

424

409

Специјализоване услуге

10.000.000

0

0

10.000.000

425

410

Текуће поправке и одржавање

1.825.000

0

0

1.825.000

426

411

Материјал

3.500.000

0

0

3.500.000

441

412

Отплата домаћих камата

200.000

0

0

200.000

482

413

Порези, обавезне таксе и казне

1.200.000

0

0

1.200.000

483

414

Новчане казне и пенали по решењу
судова

100.000

0

0

100.000

511

415

Зграде и грађевински објекти

550.000

0

0

550.000

512

416

Машине и опрема

1.920.000

0

0

1.920.000

523

417

Залихе робе за даљу продају

2.500.000

0

0

2.500.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 473
Туризам

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функционалну
класификацију 473 Туризам

500

67.113.231

0

0

67.113.231

0

0

1.200.000

1.200.000

67.113.231

0

1.200.000

68.313.231

1.500.000

0

0

1.500.000

269.000

0

0

269.000

20.000

0

0

20.000

1.841.000

0

0

1.841.000

30.000

0

0

30.000

3.132.000

0

0

3.132.000

Заштита животне средине
ЈП ''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ
ЗРЕЊАНИНА''

4.17

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

418

412

419

415

420

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

421

421

Стални трошкови

422

422

Трошкови путовања

423

423

Услуге по уговору

Службени лист града Зрењанина

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 747

426

424

Материјал

482

425

Порези, обавезне таксе и казне

ОПИС

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

120.000

0

0

120.000

85.000

0

0

85.000

Приходи из буџета

6.997.000

0

0

6.997.000

Укупно за функционалну
класификацију 500 Заштита
животне средине

6.997.000

0

0

6.997.000

20.000.000

0

0

20.000.000

Приходи из буџета

20.000.000

0

0

20.000.000

Укупно за функционалну
класификацију 830 Јавно
информисање

20.000.000

0

0

20.000.000

16.000.000

0

0

16.000.000

16.000.000

0

0

16.000.000

16.000.000

0

0

16.000.000

1.214.429.593

0

0

1.214.429.593

Извори финансирања за
функционалну класификацију

01

830

Јавно информисање
ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН

451

426

ЈП "Радио" Зрењанин
Извори финансирања за
функционалну класификацију
830 Јавно информисање

01

436

Остала енергија
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

451

427

ЈКП "Градска топлана"
Извори финансирања за
функционалну класификацију
436 Остала енергија

01

Приходи из буџета
Укупно за функционалну
класификацију 436 Остала
енергија
Извори финансирања за
функционалне класификације:
620, 630, 510, 660, 610, 473, 500, 830
и 436

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0

0

1.450.000

1.450.000

10

Примања од домаћег задуживања

1.029.000.000

0

0

1.029.000.000

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

17.972.156

0

67.500.000

85.472.156

2.261.401.749

0

68.950.000

2.330.351.749

3.821.630.341

0

0

3.821.630.341

0

84.885.000

0

84.885.000

32.450.000

235.237.952

УКУПНО ЗА ЈАВНA ПРЕДУЗЕЋA
Извори финансирања за Раздео 4 Градска управа

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

202.787.952

10

Примања од домаћег задуживања

1.079.000.000

0

0

1.079.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

549.500.000

0

0

549.500.000

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

26.622.156

0

101.734.000

128.356.156

5.679.540.449

84.885.000

134.184.000

5.898.609.449

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4
ГРАДСКА УПРАВА

Позиција

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

Средства из
буџета

Страна 748

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

5
330
411

428

412

429

413

430

414

Судови
Плате.додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

8.560.000

0

0

8.560.000

1.534.000

0

0

1.534.000

Накнаде у натури

250.000

0

0

250.000

431

Социјална давања запосленима

150.000

0

0

150.000

415

432

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

150.000

0

0

150.000

416

433

Награде запосленима и остали
посебни расходи

70.000

0

0

70.000

421

434

Стални трошкови

265.000

0

0

265.000

422

435

Трошкови путовања

423

436

Услуге по уговору

425

437

426
512

300.000

0

0

300.000

1.010.000

0

0

1.010.000

Текуће поправке и одржавање

300.000

0

0

300.000

438

Материјал

755.000

0

0

755.000

439

Машине и опреме

500.000

0

0

500.000

Приходи из буџета

13.844.000

0

0

13.844.000

Укупно за функционалну
класификацију 330 Судови

13.844.000

0

0

13.844.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

13.844.000

0

0

13.844.000

6.961.105

0

0

6.961.105

1.252.000

0

0

1.252.000

Извори финансирања за
функционалну класификацију 330
Судови

01

6

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

330

Судови
Плате. додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

411

440

412

441

413

442

Накнаде у натури

140.000

0

0

140.000

414

443

Социјална давања запосленима

100.000

0

0

100.000

415

444

Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и са посла

200.000

0

0

200.000

421

445

Стални трошкови

70.000

0

0

70.000

422

446

Трошкови путовања

50.000

0

0

50.000

423

447

Услуге по уговору

50.000

0

0

50.000

426

448

Материјал

50.000

0

0

50.000

512

449

Машине и опрема

60.000

0

0

60.000

Приходи из буџета

8.933.105

0

0

8.933.105

Укупно за функционалну
класификацију 330 Судови

8.933.105

0

0

8.933.105

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

8.933.105

0

0

8.933.105

Извори финансирања за
функционалну класификацију 330
Судови

01

Позиција

Број 36

Економска
класификација

Функционална
класификација

Извор финансирања

Глава

Раздео

Страна 749

Службени лист града Зрењанина

ОПИС

24. децембар 2013. год.

Средства из
сопствених
извора

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

УКУПНО

Извори финансирања за укупне
расходе и издатке

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника

4.000.284.446

0

0

4.000.284.446

0

84.885.000

0

84.885.000

07

Донације од осталих нивоа власти

202.787.952

0

32.450.000

235.237.952

10

Примања од домаћег задуживања

1.079.000.000

0

0

1.079.000.000

13

Пренета неутрошена средства из
ранијих година

549.500.000

0

0

549.500.000

15

Неутрошена средства донација из
предходних година

26.622.156

0

101.734.000

128.356.156

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5.858.194.554

84.885.000

134.184.000

6.077.263.554

24. децембар 2013. год. Број 36

Службени лист града Зрењанина

Страна 750

Раздео

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2014. ГОДИНУ РАЗВРСТАНИ ПО ОРГАНИМА ГРАДА
И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ОПИС

Средства из
буџета 01

%
учешћа у
укупним
средстви
ма из
буџета

Средства из
сопствених
извора - извор
04

% учешћа
у укупним
средствим
а из
сопствени
х извора

Донације и
трансфери од
других нивоа
власти - извор
07

% учешћа у
укупним
средствима
из донација
и трансфера
од других
нивоа
власти

Примања од
домаћег
задуживања извор 10

% учешћа
у укупним
пренетим
средствим
а из
ранијих
година

Пренета
неутрошена
средства из
ранијих
година - извор
13

% учешћа
у укупним
пренетим
средствим
а из
ранијих
година

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година - извор
15

% учешћа у
укупним
неутрошеним

средствима
донација из
претходних
година

УКУПНО

%
учешћа у
укупним
средств
има

1

СКУПШТИНА ГРАДА

58.567.000

1.46

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

58.567.000

0.96

2

ГРАДОНАЧЕЛНИК

51.991.000

1.30

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

51.991.000

0.86

3

ГРАДСКО ВЕЋЕ

45.319.000

1.13

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

45.319.000

0.75

4

ГРАДСКА УПРАВА

3.821.630.341

95.53

84.885.000

100.00

235.237.952

100.00

1.079.000.000

100.00

549.500.000

100.00

128.356.156

100.00

5.898.609.449

97.06

5

ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВ
О ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

13.844.000

0.35

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

13.844.000

0.23

6

ЗАШТИТНИК
ГРАЂАНА

8.933.105

0.22

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

8.933.105

0.15

4.000.284.446

100.00

84.885.000

100.00

235.237.952

100.00

1.079.000.000

100.00

549.500.000

100.00

128.356.156

100.00

6.077.263.554

100.00

УКУПНО

Страна 751

Број 36

Службени лист града Зрењанина

24. децембар 2013. год.

Функционална
класификација

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2014. ГОДИНУ РАЗВРСТАНИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

040
090

110
130
160
170
320
330
360
421
430
436
470
473
490
500
510
610
620

Опис

Породица и деца
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Извршни и законодавни органи.
финансијски и фискални послови
и спољни послови
Опште услуге
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Трансакције јавног дуга
Услуге противпожарне заштите
Судови
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
Пољопривреда
Гориво и енергија
Остала енергија
Остале делатности
Туризам
Економски послови
некласификовани на
другом месту
Заштита животне средине
Управљање отпадом
Стамбени развој
Развој заједнице

Средства из
буџета

% учешћа
појединих
функција у
средствима из
буџета

Средства из
сопствених
извора

% учешћа
појединих
функција у
средствима
из
сопствених
извора

Средства из
осталих извора

% учешћа
појединих
функција у
средствима из
осталих
извора

Средства из буџета,
сопствених и
осталих извора

% учешћа
појединих
функција у
укупним
средствима

68.500.000

1.17

0

0.00

0

0.00

68.500.000

1.13

77.763.000

1.33

0

0.00

0

0.00

77.763.000

1.28

155.877.000

2.66

0

0.00

0

0.00

155.877.000

2.56

472.274.000

8.06

0

0.00

0

0.00

472.274.000

7.77

231.191.000

3.95

0

0.00

0

0.00

231.191.000

3.80

105.600.000
5.000.000
22.777.105

1.80
0.09
0.39

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

105.600.000
5.000.000
22.777.105

1.74
0.08
0.37

78.000.000

1.33

0

0.00

0

0.00

78.000.000

1.28

340.000.000
268.500.000
16.000.000
157.886.700
67.113.231

5.80
4.58
0.27
2.70
1.15

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
1.200.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.89

340.000.000
268.500.000
16.000.000
157.886.700
68.313.231

5.59
4.42
0.26
2.60
1.12

2.000.000

0.03

0

0.00

0

0.00

2.000.000

0.03

182.497.000
126.600.000
97.825.518
1.761.866.000

3.12
2.16
1.67
30.08

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
27.000.000
67.500.000

0.00
0.00
20.12
50.30

182.497.000
126.600.000
124.825.518
1.829.366.000

3.00
2.08
2.05
30.10

Функционална
класификација
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630
660
760
810
820
830
860
911
912
920
960

Службени лист града Зрењанина

Средства из
буџета

Опис

Водоснабдевање
Стамбени развој и развој
заједнице некласификован на
другом месту
Здравство некласификовано на
другом месту
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Јавно информисање
Рекреација. спорт. култура и вере
некласификовано на другом
месту
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
Помоћне услуге у образовању
УКУПНО

% учешћа
појединих
функција у
средствима из
буџета
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Средства из
сопствених
извора

% учешћа
појединих
функција у
средствима
из
сопствених
извора

Средства из
осталих извора

% учешћа
појединих
функција у
средствима из
осталих
извора

Средства из буџета,
сопствених и
осталих извора

% учешћа
појединих
функција у
укупним
средствима

55.000.000

0.94

0

0.00

0

0.00

55.000.000

0.91

139.000.000

2.37

0

0.00

250.000

0.19

139.250.000

2.29

31.700.000

0.54

0

0.00

0

0.00

31.700.000

0.52

228.410.000
311.814.000
20.000.000

3.90
5.32
0.34

7.000.000
19.967.000
0

8.25
23.52
0.00

0
10.755.000
0

0.00
8.02
0.00

235.410.000
342.536.000
20.000.000

3.87
5.64
0.33

11.800.000

0.20

0

0.00

0

0.00

11.800.000

0.19

271.000.000
350.000.000
190.000.000
12.200.000

4.63
5.97
3.24
0.21

57.918.000
0
0
0

68.23
0.00
0.00
0.00

27.479.000
0
0
0

20.48
0.00
0.00
0.00

5.86
5.76
3.13
0.20

5.858.194.554

100.00

84.885.000

100.00

134.184.000

100.00

356.397.000
350.000.000
190.000.000
12.200.000
6.077.263.554

100.00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
У складу са Упутством за припрему
Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину
и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је
донео министар надлежан за послове финансија
на основу одредби члана 36а. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'',
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012 и 108/2013) и Законом о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији (''Службени гласник РС'', број
104/2009), број запослених код корисника буџета
не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време, и то:
- на неодређено време 630 запослених,
- на одређено време 63 запослена.
У граду Зрењанину закључно са
децембром 2013. године број запослених који се
финансирају из буџета града је следећи:
- 664
запослених у локалној
администрацији на неодређено време;
44
запослених
у
локалној
администрацији на одређено време;
- 310 запослених у предшколским
установама на неодређено време;
- 64 запослених у предшколским
установама на одређено време.
У овој Одлуци о буџету средства за плате
се обезбеђују за број запослених из става 2. овог
члана као и за запослене у јавним предузећима
који су индиректни корисници средстава буџета
а који нису обухваћени Законом о максималном
броју запослених у локалној администрацији.
Град Зрењанин ће и у 2014. години
наставити да предузима мере за смањење броја
запослених како би се усагласио број запослених
са одредбама Закона наведеним у став 1 овог
члана.
Члан 7.
За извршавање ове Одлуке одговоран је
Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је
Градоначелник.
Финансијске планове за све директне
кориснике
средстава
буџета
доноси
Градоначелник.
Члан 8.
Наредбодавац директних и индиректних
корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за
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управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају
из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 9.
За законито и наменско коришћење
средстава распоређених овом Одлуком за
Градску управу града Зрењанина, одговоран је
начелник Градске управе града Зрењанина.
За законито и наменско коришћење
средстава
распоређених
овом
Одлуком
одговоран је начелник Одељења за финансије и
помоћник Градоначелника за рад Јавних
предузећа и установа и за унапређење буџетског
пословања.
За законито и наменско коришћење
средстава
распоређених
индиректним
корисницима буџета и за вршење задатака и
послова из делокруга рада корисника, одговоран
је
руководилац
индиректног
буџетског
корисника,
руководећи
се
начелом
економичности и рационалности при коришћењу
одобрених средстава.
Члан 10.
Одељење за финансије обавезно је да
редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише Градоначелника и
Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана
по
истеку
шестомесечног,
односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу
извештаја из става 1. овог члана Градоначелник
и Градско веће усвајају и достављају извештај
Скупштини града.
Извештај садржи и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 11.
Одлуку о промени апропријације и
преносу апропријације у текућу буџетску
резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему доноси Градско веће.
Члан 12.
Градоначелник може донети Одлуку о
промени апропријације у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему, изузев промене
апропријације из претходног члана.
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Члан 13.
Решење о употреби текуће буџетске и
сталне буџетске резерве на предлог Одељења за
финансије доноси Градско веће.
Члан 14.
Одлуку о отварању буџетског фонда у
складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему доноси Градско веће.
Члан 15.
Градско веће града Зрењанина одговорно
је за спровођење фискалне политике и
управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима на начин
који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се Градоначелник да, у
складу са чланом 27ж. Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству
надлежно за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита
од 10%, уколико је резултат реализације јавних
финансија.
Члан 16.
Новчана
средства
буџета
града
Зрењанина, директних и индиректних корисника
средстава тог буџета, као и других корисника
јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора града Зрењанина,
воде се и депонују на консолидованом рачуну
трезора.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава вршиће
се у 2014. години по посебном акту (решењу)
који доноси Градоначелник, на предлог
Одељења за финансије, у оквиру раздела 3:
- Функционална класификација 912 –
Економска класификација 463 – Текуће поправке
и одржавање и Зграде и грађевински објекти у
оквиру Основног образовања;
- Функционална класификација 920 –
Економска класификација 463 – Текуће поправке
и одржавање и Зграде и грађевински објекти у
оквиру Средњег образовања;
- Функционална класификација 960 –
Економска класификација 472 – Помоћ
најбољим студентима и ученицима
за
постигнуте резулатате;
- Функционална класификација 160 –
Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама – Средства за
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финансирање
пројеката
невладиних
организација;
- Функционална класификација 320 –
Економска класификација 481 – Средства за
финансирање противпожарне заштите;
- Функционална класификација 430 –
Економска класификација 424, 425, 451, 511 –
Расходи који се извршавају из Накнаде од
експлатације минералних сировина;
- Функционална класификација 620 –
Економска класификација 423 – Средства за
суфинансирање сајмова на територији града
Зрењанина, Економска класификација 481 Регионална сарадња;
- Функционална класификација 360 –
Економска класификација 423, 425 и 426 –
Средства за финансирање ванредних ситуација;
- Функционална класификација 470 –
Економска класификација 511 – Средства за
израду порјектно - техничке документације,
стратегија и студија;
- Функционална класификација 860 –
Економска класификација 481 – Средства за
одржавање и обнову верских објеката;
- Функционална класификација 810 –
Економска класификација 481 – Средства за
финансирање спортских клубова;
- Функционална класификација 160 –
Економска класификација 425, 511 и 512 у
оквиру средстава за развој Месних заједница.
Средства предвиђена буџетом за
финансирање:
- делатности примарне здравствене заштите,
- фонда за заштиту животне средине,
- минералне сировине,
- средства за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја,
- радови на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног
земљишта,
биће
распоређена посебним програмима које
доноси
Градско
веће
на
предлог
Градоначелника.
Члан 18.
Обавезе које преузимају директни и
индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту
намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог
члана, у складу са чланом 54. Закона о
буџетском систему, могу преузети обавезе по
уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу
предлога Одељења за финансије, уз сагласност
Градског већа или Градоначелника, а највише до
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износа исказаних у плану капиталних издатака
из члана 3. ове Одлуке.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог
расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2013. години у складу
са одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2013. године, преносе се у 2014.
годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација
овом Одлуком.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске
обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог
рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Корисници
буџетских
средстава
преузимају обавезе само на основу писаног
уговора или другог правног акта, уколико
законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити
уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава могу
преузимати обавезе које се односе на
реализацију пројеката Европске уније или
других пројеката који не спадају у редовну
делатност истих, само на основу писмене
сагласности Градоначелника. У супротном
плаћање по основу таквих преузетих обавеза
неће се вршити из буџета града Зрењанина.
Члан 22.
Корисници
буџетских
средстава
приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу
са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности у смислу
прописа о јавним набавкама сматра се набавка
чија је вредност дефинисана Законом којим се
уређује буџет Републике Србије за 2014. годину.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године
примања смање, издаци буџета извршаваће се по
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приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 24.
Средства распоређена за финансирање
расхода и издатака корисника буџета, преносе се
на основу њиховог захтева и у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да
доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом
рачуну трезора могу се инвестирати у 2014.
години само у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су, у складу са
истим чланом Закона, Градоначелник, односно
лице које он овласти, одговорни за ефикасност и
сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Градско веће или Градоначелник ће
донети програм рационализације којим ће
обухватити све кориснике јавних средстава,
укључујући и одређене критеријуме за извршење
тог програма.
Корисници јавних средстава не могу
засновати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених
радних места до 31.децембра 2015. године, у
складу са Законом о буџетском систему (''Сл.
гласник РС '' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр и 108/13)
Изузетно, радни однос са новим лицима
може се засновати уз сагласност тела Владе РС,
на предлог извршног органа града Зрењанина
(Градског већа или Градоначелника) уз
претходно прибављено мишљење Министарства,
у складу са Законом о буџетском систему (''Сл.
гласник РС '' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр и 108/13)
Радни однос са новим лицима не може се
засновати уколико средства потребна за исплату
плата тих лица нису обезбеђена у окриву износа
средстава која су, у складу са Одлуком о буџету
града Зрењанина, предвиђена за плате том
буџетском кориснику, без обзира на сагласност
из става 2. овог члана.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у целини
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или
претежно
финансира
из
буџета,
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у
2014. години, на терет капитала сразмерно делу
средстава обезбеђених у буџету и средстава
остварених по основу донација.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају
други корисници јавних средстава, не плаћају
закуп у 2014. години, осим сталних трошкова
неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није
могуће извршити на основу раздвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима, врши
плаћање, а затим директни односно индиректни
корисник из става 1. овог члана врши
одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана
сматра се начином извршавања расхода, у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 29.
За финансирање дефицита текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, Градоначелник се може
задужити у складу са одредбама члана 35.
Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС',
бр. 61/2005 и 78/2011).
Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће
на рачун извршења буџета до 31. децембра 2014.
године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2014. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком
о буџету града Зрењанина за 2014. годину.
Члан 31.
Изузетно, у случају да се буџету града
Зрењанина из другог буџета (Републике,
Покрајине или друге општине) определе актом
наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду
штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове
Одлуке, Градоначелник доноси решење на
основу кога Одељење за финансије отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода
по том основу, а у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.
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Члан 32.
Плаћање са консолидованог рачуна
трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском
систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност
на финансијски план на начин прописан
Законом, односно актом Скупштине града и
уколико тај план нису доставили Управи за
трезор.
Члан 33.
У току 2014. године могуће је користити
наменска средства буџета града у друге сврхе, уз
поштовање
принципа
ефикасности
и
економичности, ради очувања ликвидности
буџета града, а како би се избегли додатни
трошкови у погледу задуживања и плаћања
камата за неблаговремено измирење обавеза.
Члан 34.
Обавезују се сви корисници буџетских
средстава да усагласе сва акта и Програме за
2014. годину са Законом о буџетском систему и
овом Одлуком.
Члан 35.
План расхода индиректних корисника –
Месне заједнице из текућих прихода буџета,
самодоприноса и осталих прихода и Упоредни
преглед расхода и издатака буџета Града
Зрењанина за 2013. и 2014. годину су саставни
део ове Одлуке.
Члан 36.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу
града
Зрењанина''
и
доставити
Министарству финансија.
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а примењиваће се од 01. јануара
2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-223-2/13-I
Дана: 24.12.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА БУЏЕТА, САМОДОПРИНОСА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА
Еко
номска
класификација
1

Назив индиректног корисника

Расходи из
текућих прихода
буџета

Расходи из
средстава
самодоприноса

2

3

4

Расходи из
осталих
прихода

Укупно

5

6

411

Месна заједница ''Арадац''

411

Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

1.070.000

0

0

1.070.000

411

Месна заједница ''Бело Блато''

1.035.000

0

0

1.035.000

411

Месна заједница ''Ботош''

460.000

216.000

80.000

756.000

411

Месна заједница ''Елемир''

1.545.000

1.300.000

0

2.845.000

411

Месна заједница ''Ечка''

1.333.000

0

0

1.333.000

880.000

0

0

880.000

1.183.000

600.000

0

1.783.000

460.000

0

0

460.000

411

Месна заједница ''Јанков Мост''

411

Месна заједница ''Клек''

411

Месна заједница ''Книћанин''

890.000

0

0

890.000

411

Месна заједница ''Лазарево''

991.000

600.000

0

1.591.000

411

Месна заједница ''Лукино Село''

450.000

0

0

450.000

411

Месна заједница ''Лукићево''

850.000

250.000

0

1.100.000

411

Месна заједница ''Меленци''

910.000

0

0

910.000

411

Месна заједница ''Михајлово''

900.000

0

0

900.000

411

Месна заједница ''Орловат''

890.000

0

0

890.000

411

Месна заједница ''Перлез''

860.000

1.200.000

0

2.060.000

411

Месна заједница ''Стајићево''

910.000

600.000

0

1.510.000

411

Месна заједница ''Тараш''

930.000

0

0

930.000

411

Месна заједница ''Томашевац''

480.000

0

0

480.000

411

Месна заједница ''Фаркаждин''

840.000

0

0

840.000

411

Месна заједница ''Чента''

860.000

0

0

860.000

411

Месна заједница ''Златица''

460.000

0

0

460.000

411

Месна заједница ''Мужља''

830.000

0

0

830.000

411

Месна заједница ''Граднулица''

460.000

450.000

0

910.000

411

Месна заједница ''Зелено Поље''

605.000

0

0

605.000

150.000

0

1.310.000

97.000

0

1.217.000

411

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

1.160.000

411

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

1.120.000

411

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

1.055.000

0

0

1.055.000

0

0

460.000
480.000

411

Месна заједница ''Сава Ковачевић''

460.000

411

Месна заједница ''Шумица''

480.000

0

0

411

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

480.000

0

0

480.000

1.075.000

0

0

1.075.000

411

Месна заједница ''Центар''

411

Месна заједница ''Никола Тесла''

460.000

0

0

460.000

411

Месна заједница ''Соња Маринковић''

700.000

0

0

700.000

411

Месна заједница ''Берберско - болница''

920.000

0

0

920.000

Месна заједница ''Мала Америка''

612.000

0

0

612.000

29.604.000

5.463.000

80.000

35.147.000

411

Укупно за економску класификацију 411
412

Месна заједница ''Арадац''

83.000

0

0

83.000

412

Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

194.000

0

0

194.000

412

Месна заједница ''Бело Блато''

186.000

0

0

186.000

412

Месна заједница ''Ботош''

83.000

53.000

0

136.000

412

Месна заједница ''Елемир''

277.000

232.000

0

509.000

412

Месна заједница ''Ечка''

240.000

0

0

240.000
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Расходи из
средстава
самодоприноса

Расходи из
осталих
прихода

Укупно

Месна заједница ''Јанков Мост''

158.000

0

0

158.000

412

Месна заједница ''Клек''

212.000

110.000

0

322.000

412

Месна заједница ''Книћанин''

160.000

0

0

160.000

412

Месна заједница ''Лазарево''

179.000

110.000

0

289.000

412

Месна заједница ''Лукино Село''

412

81.000

0

0

81.000

45.000

0

198.000

412

Месна заједница ''Лукићево''

153.000

412

Месна заједница ''Меленци''

163.000

0

0

163.000

412

Месна заједница ''Михајлово''

162.000

0

0

162.000

412

Месна заједница ''Орловат''

160.000

0

0

160.000

412

Месна заједница ''Перлез''

155.000

164.000

0

319.000

412

Месна заједница ''Стајићево''

163.000

110.000

0

273.000

412

Месна заједница ''Тараш''

168.000

0

0

168.000

412

Месна заједница ''Томашевац''

86.000

0

0

86.000

412

Месна заједница ''Фаркаждин''

152.000

0

0

152.000

412

Месна заједница ''Чента''

154.000

0

0

154.000

412

Месна заједница ''Златица''

83.000

0

0

83.000

412

Месна заједница ''Мужља''

149.000

0

0

149.000

80.000

0

163.000

412

Месна заједница ''Граднулица''

83.000

412

Месна заједница ''Зелено Поље''

109.000

0

0

109.000

412

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

209.000

29.000

0

238.000

412

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

202.000

20.000

0

222.000

412

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

192.000

0

0

192.000

412

Месна заједница ''Сава Ковачевић''

83.000

0

0

83.000

412

Месна заједница ''Шумица''

85.000

0

0

85.000

412

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

85.000

0

0

85.000

412

Месна заједница ''Центар''

193.000

0

0

193.000

412

Месна заједница ''Никола Тесла''

83.000

0

0

83.000

0

0

125.000

412

Месна заједница ''Соња Маринковић''

125.000

412

Месна заједница ''Берберско - болница''

166.000

0

0

166.000

412

Месна заједница ''Мала Америка''

110.000

0

0

110.000

5.326.000

953.000

0

6.279.000

Месна заједница ''Центар''

0

0

20.000

20.000

413

Месна заједница ''Никола Тесла''

0

0

10.000

10.000

413

Месна заједница ''Берберско - болница''

0

0

5.000

5.000

Укупно за економску класификацију 412
413

Укупно за економску класификацију 413
414

Месна заједница ''Арадац''

414

Месна заједница ''Елемир''

0

0

35.000

35.000

500.000

0

0

500.000

400.000

0

0

400.000

1.400.000

0

35.000

1.435.000

414

Месна заједница ''Ечка''

414

Месна заједница ''Тараш''

600.000

0

0

600.000

414

Месна заједница ''Томашевац''

300.000

0

0

300.000

414

Месна заједница ''Зелено Поље''

700.000

0

0

700.000

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

0

0

42.000

42.000

Укупно за економску класификацију 414

3.900.000

0

77.000

3.977.000

0

60.000

60.000

414

415

Месна заједница ''Арадац''

0

415

Месна заједница ''Ечка''

0

0

70.000

70.000

415

Месна заједница ''Клек''

0

264.000

0

264.000
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Укупно за економску класификацију 415

Расходи из
текућих прихода
буџета
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Расходи из
средстава
самодоприноса

Расходи из
осталих
прихода

Укупно

416

Месна заједница ''Ечка''

0
0

264.000
0

130.000
73.000

394.000
73.000

416

Месна заједница ''Граднулица''

0

0

38.000

38.000

Укупно за економску класификацију 416

0

0

111.000

111.000

Месна заједница ''Арадац''
Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

577.000

0

0

577.000

547.000

0

0

547.000

421

Месна заједница ''Бело Блато''

423.000

0

0

423.000

421

Месна заједница ''Ботош''

610.000

0

0

610.000

421

Месна заједница ''Елемир''

2.390.000

0

0

2.390.000

421

Месна заједница ''Ечка''

1.500.000

0

0

1.500.000

666.000

0

0

666.000

1.213.000

0

0

1.213.000

421
421

421

Месна заједница ''Јанков Мост''

421

Месна заједница ''Клек''

421

Месна заједница ''Книћанин''

600.000

0

0

600.000

421

Месна заједница ''Лазарево''

950.000

0

0

950.000

421

Месна заједница ''Лукино Село''

127.000

0

0

127.000

421

Месна заједница ''Лукићево''

700.000

0

0

700.000

421

Месна заједница ''Меленци''

1.152.000

0

0

1.152.000

421

Месна заједница ''Михајлово''

300.000

0

0

300.000

421

Месна заједница ''Орловат''

252.000

0

0

252.000

421

Месна заједница ''Перлез''

830.000

0

0

830.000

421

Месна заједница ''Стајићево''

680.000

0

0

680.000

421

Месна заједница ''Тараш''

163.000

0

0

163.000

421

Месна заједница ''Томашевац''

390.000

0

0

390.000

421

Месна заједница ''Фаркаждин''

253.000

0

0

253.000

421

Месна заједница ''Чента''

1.084.000

0

0

1.084.000

421

Месна заједница ''Златица''

365.000

0

0

365.000

421

Месна заједница ''Мужља''

250.000

0

0

250.000

421

Месна заједница ''Граднулица''

713.000

0

0

713.000

421

Месна заједница ''Зелено Поље''

805.000

0

0

805.000

421

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

420.000

0

0

420.000

421

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

770.000

0

0

770.000

421

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

570.000

0

0

570.000

421

Месна заједница ''Сава Ковачевић''

380.000

0

0

380.000

421

Месна заједница ''Шумица''

300.000

0

0

300.000

421

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

421

Месна заједница ''Центар''

421

Месна заједница ''Никола Тесла''

421

Месна заједница ''Соња Маринковић''

712.000

0

0

712.000

1.615.000

0

0

1.615.000

450.000

0

0

450.000

2.608.000

0

0

2.608.000

0

0

384.000

0

0

126.000

421

Месна заједница ''Берберско - болница''

384.000

421

Месна заједница ''Мала Америка''

126.000
25.875.000

0

0

25.875.000

422

Месна заједница ''Арадац''
Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

13.000

0

0

13.000

17.000

0

35.000

52.000

422

Месна заједница ''Бело Блато''

17.000

150.000

0

167.000

422

Месна заједница ''Ботош''

21.000

60.000

0

81.000

422

Месна заједница ''Елемир''

13.000

5.000

0

18.000

Укупно за конто 421
422
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Службени лист града Зрењанина
Расходи из
текућих прихода
буџета

Страна 760

Расходи из
средстава
самодоприноса

Расходи из
осталих
прихода

Укупно

Месна заједница ''Ечка''

10.000

0

90.000

100.000

422

Месна заједница ''Јанков Мост''

16.000

0

58.000

74.000

422

Месна заједница ''Клек''

10.000

0

0

10.000

422

Месна заједница ''Книћанин''

24.000

30.000

0

54.000

422

Месна заједница ''Лазарево''

13.000

0

70.000

83.000

422

Месна заједница ''Лукино Село''

13.000

0

0

13.000

422

Месна заједница ''Лукићево''

13.000

30.000

0

43.000

422

Месна заједница ''Меленци''

16.000

0

0

16.000

422

Месна заједница ''Михајлово''

16.000

0

20.000

36.000

422

Месна заједница ''Орловат''

17.000

0

30.000

47.000

422

Месна заједница ''Перлез''

17.000

0

0

17.000

422

Месна заједница ''Стајићево''

13.000

0

0

13.000

422

Месна заједница ''Тараш''

17.000

0

0

17.000

422

Месна заједница ''Томашевац''

21.000

0

0

21.000

422

Месна заједница ''Фаркаждин''

24.000

0

50.000

74.000

422

Месна заједница ''Чента''

21.000

0

47.000

68.000

422

Месна заједница ''Златица''

16.000

0

0

16.000

0

15.000

15.000

422

422

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

0

422

Месна заједница ''Берберско - болница''

0

0

38.000

38.000
1.086.000

Укупно за економску класификацију 422

358.000

275.000

453.000

423

Месна заједница ''Арадац''

675.000

0

200.000

875.000

423

Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

355.000

0

100.000

455.000

423

Месна заједница ''Бело Блато''

405.000

615.000

170.000

1.190.000

423

Месна заједница ''Ботош''

715.000

56.000

0

771.000

423

Месна заједница ''Елемир''

305.000

245.000

80.000

630.000

423

Месна заједница ''Ечка''

425.000

0

422.000

847.000

423

Месна заједница ''Јанков Мост''

355.000

80.000

58.000

493.000

423

Месна заједница ''Клек''

385.000

1.000.000

0

1.385.000

423

Месна заједница ''Книћанин''

305.000

250.000

0

555.000

423

Месна заједница ''Лазарево''

305.000

920.000

330.000

1.555.000

423

Месна заједница ''Лукино Село''

405.000

0

0

405.000

423

Месна заједница ''Лукићево''

345.000

1.530.000

30.000

1.905.000

423

Месна заједница ''Меленци''

610.000

0

1.000.000

1.610.000

423

Месна заједница ''Михајлово''

355.000

0

60.000

415.000

423

Месна заједница ''Орловат''

375.000

0

185.000

560.000

423

Месна заједница ''Перлез''

610.000

750.000

400.000

1.760.000

423

Месна заједница ''Стајићево''

355.000

415.000

0

770.000

423

Месна заједница ''Тараш''

405.000

0

50.000

455.000

423

Месна заједница ''Томашевац''

645.000

0

0

645.000

423

Месна заједница ''Фаркаждин''

355.000

0

0

355.000

423

Месна заједница ''Чента''

610.000

0

80.000

690.000

423

Месна заједница ''Златица''

660.000

70.000

0

730.000

423

Месна заједница ''Мужља''

305.000

0

250.000

555.000

423

Месна заједница ''Граднулица''

405.000

100.000

40.000

545.000

423

Месна заједница ''Зелено Поље''

305.000

0

24.000

329.000

423

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

50.000

0

530.000

580.000
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Расходи из
средстава
самодоприноса

Расходи из
осталих
прихода

Укупно

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

100.000

0

100.000

200.000

423

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

405.000

0

150.000

555.000

423

Месна заједница ''Сава Ковачевић''

355.000

0

145.000

500.000

423

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

0

0

276.000

276.000

423

Месна заједница ''Центар''

423

70.000

0

115.000

185.000

150.000

0

50.000

200.000

0

0

190.000

190.000

423

Месна заједница ''Никола Тесла''

423

Месна заједница ''Соња Маринковић''

423

Месна заједница ''Берберско - болница''

30.000

0

32.000

62.000

Месна заједница ''Мала Америка''

45.000

0

0

45.000

12.180.000

6.031.000

5.067.000

23.278.000

0

100.000

170.000

423

Укупно за економску класификацију 423
424

Месна заједница ''Арадац''

70.000

424

Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

40.000

0

30.000

70.000

160.000

0

160.000

0

70.000

424

Месна заједница ''Бело Блато''

0

424

Месна заједница ''Ботош''

0

70.000

424

Месна заједница ''Елемир''

100.000

1.560.000

500.000

2.160.000

424

Месна заједница ''Ечка''

100.000

0

485.000

585.000

424

Месна заједница ''Јанков Мост''

37.000

85.000

0

122.000

424

Месна заједница ''Клек''

136.000

0

0

136.000

424

Месна заједница ''Книћанин''

200.000

90.000

0

290.000

424

Месна заједница ''Лазарево''

100.000

600.000

0

700.000

424

Месна заједница ''Лукићево''

100.000

20.000

0

120.000

424

Месна заједница ''Меленци''

100.000

0

1.000.000

1.100.000

424

Месна заједница ''Орловат''

40.000

0

90.000

130.000

424

Месна заједница ''Перлез''

0

140.000

0

140.000

424

Месна заједница ''Стајићево''

100.000

250.000

0

350.000

424

Месна заједница ''Томашевац''

130.000

0

0

130.000

424

Месна заједница ''Чента''

63.000

0

507.000

570.000

424

Месна заједница ''Златица''

0

20.000

0

20.000

424

Месна заједница ''Граднулица''

0

78.000

142.000

220.000

424

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

100.000

0

200.000

300.000

424

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

0

0

75.000

75.000

424

Месна заједница ''Центар''

0

0

21.000

21.000

424

Месна заједница ''Соња Маринковић''

0

0

40.000

40.000

424

Месна заједница ''Берберско - болница''

424

Месна заједница ''Мала Америка''
Укупно за економску класификацију 424

0

0

24.000

24.000

30.000

0

0

30.000
7.733.000

1.446.000

3.073.000

3.214.000

425

Месна заједница ''Арадац''

500.000

0

400.000

900.000

425

Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

292.000

40.000

100.000

432.000

425

Месна заједница ''Бело Блато''

180.000

425.000

75.000

680.000

425

Месна заједница ''Ботош''

250.000

400.000

0

650.000

425

Месна заједница ''Елемир''

600.000

690.000

0

1.290.000

425

Месна заједница ''Ечка''

700.000

0

100.000

800.000

425

Месна заједница ''Јанков Мост''

153.000

106.000

43.000

302.000

425

Месна заједница ''Клек''

600.000

1.735.000

0

2.335.000

425

Месна заједница ''Книћанин''

900.000

530.000

0

1.430.000

425

Месна заједница ''Лазарево''

600.000

1.300.000

0

1.900.000
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Укупно

Месна заједница ''Лукино Село''

188.000

0

0

188.000

425

Месна заједница ''Лукићево''

600.000

320.000

0

920.000

425

Месна заједница ''Меленци''

700.000

0

1.500.000

2.200.000

425

Месна заједница ''Михајлово''

80.000

0

60.000

140.000

425

Месна заједница ''Орловат''

260.000

0

90.000

350.000

425

Месна заједница ''Перлез''

400.000

720.000

290.000

1.410.000

425

Месна заједница ''Стајићево''

600.000

150.000

0

750.000

425

Месна заједница ''Тараш''

300.000

0

0

300.000

425

Месна заједница ''Томашевац''

330.000

0

0

330.000

425

Месна заједница ''Фаркаждин''

262.000

0

300.000

562.000

425

Месна заједница ''Чента''

365.000

0

0

365.000

545.000

350.000

945.000

0

297.000

425

425

Месна заједница ''Златица''

50.000

425

Месна заједница ''Мужља''

297.000

0

425

Месна заједница ''Граднулица''

425

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

425

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

425

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

0

130.000

0

130.000

600.000

0

1.300.000

1.900.000

70.000

0

50.000

120.000

70.000

2.200.000

100.000

2.370.000

100.000

0

0

100.000

425

Месна заједница ''Сава Ковачевић''

425

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

0

0

104.000

104.000

425

Месна заједница ''Центар''

0

0

130.000

130.000

425

Месна заједница ''Никола Тесла''

0

0

200.000

200.000

425

Месна заједница ''Соња Маринковић''

0

0

400.000

400.000

425

Месна заједница ''Берберско - болница''

0

0

28.000

28.000

425

Месна заједница ''Мала Америка''

20.000

0

0

20.000

10.067.000

9.291.000

5.620.000

24.978.000

200.000

0

250.000

450.000

Укупно за економску класификацију 425000
Месна заједница ''Арадац''
Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

160.000

0

65.000

225.000

426

Месна заједница ''Бело Блато''

147.000

740.000

50.000

937.000

426

Месна заједница ''Ботош''

198.000

129.000

0

327.000

426

Месна заједница ''Елемир''

200.000

245.000

30.000

475.000

426

Месна заједница ''Ечка''

300.000

0

230.000

530.000

426

Месна заједница ''Јанков Мост''

426
426

75.000

0

0

75.000

1.270.000

0

1.515.000
480.000

426

Месна заједница ''Клек''

245.000

426

Месна заједница ''Книћанин''

180.000

300.000

0

426

Месна заједница ''Лазарево''

257.000

180.000

110.000

547.000

426

Месна заједница ''Лукино Село''

118.000

0

0

118.000

426

Месна заједница ''Лукићево''

326.000

240.000

120.000

686.000

426

Месна заједница ''Меленци''

250.000

0

500.000

750.000

94.000

0

0

94.000

426

Месна заједница ''Михајлово''

426

Месна заједница ''Орловат''

170.000

0

122.000

292.000

426

Месна заједница ''Перлез''

200.000

530.000

20.000

750.000

426

Месна заједница ''Стајићево''

370.000

180.000

0

550.000

426

Месна заједница ''Тараш''

166.000

0

0

166.000

426

Месна заједница ''Томашевац''

200.000

0

0

200.000

426

Месна заједница ''Фаркаждин''

177.000

0

0

177.000

Месна заједница ''Чента''

212.000

0

0

212.000

426
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Укупно

Месна заједница ''Златица''

129.000

100.000

0

229.000

426

Месна заједница ''Мужља''

106.000

0

0

106.000

426

Месна заједница ''Граднулица''

56.000

162.000

158.000

376.000

426

Месна заједница ''Зелено Поље''

42.000

0

0

42.000

426

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

150.000

0

120.000

270.000

0

0

50.000

50.000

0

90.000

240.000

426

426

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

426

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

150.000

426

Месна заједница ''Сава Ковачевић''

100.000

0

70.000

170.000

60.000

0

0

60.000

0

0

125.000

125.000

426

Месна заједница ''Шумица''

426

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

426

Месна заједница ''Центар''

426

Месна заједница ''Никола Тесла''

426

Месна заједница ''Соња Маринковић''

426

Месна заједница ''Берберско - болница''

426

Месна заједница ''Мала Америка''
Укупно за економску класификацију 426

431

Месна заједница ''Лукићево''
Укупно за економску класификацију 431

0

0

35.000

35.000

40.000

0

0

40.000

0

0

150.000

150.000

0

0

28.000

28.000

14.000

0

0

14.000

5.092.000
0

4.076.000
100.000

2.323.000
0

11.491.000
100.000

0

100.000

0

100.000

472

Месна заједница ''Клек''

0

400.000

0

400.000

472

Месна заједница ''Лукићево''

0

245.000

0

245.000

472

Месна заједница ''Златица''

0

60.000

0

60.000

Укупно за економску класификацију 472

0
0

705.000
0

0
200.000

705.000
200.000

40.000

0

30.000

70.000

0

400.000

30.000

430.000

90.000

370.000

0

460.000

481

Месна заједница ''Арадац''

481

Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

481

Месна заједница ''Бело Блато''

481

Месна заједница ''Ботош''

481

Месна заједница ''Елемир''

481

Месна заједница ''Јанков Мост''

481

Месна заједница ''Клек''

481

Месна заједница ''Книћанин''

0

4.500.000

0

4.500.000

20.000

59.000

252.000

331.000

0

3.000.000

0

3.000.000

0

200.000

0

200.000

1.420.000

430.000

2.050.000

481

Месна заједница ''Лазарево''

200.000

481

Месна заједница ''Лукићево''

70.000

811.000

0

881.000

481

Месна заједница ''Меленци''

0

0

1.000.000

1.000.000

0

100.000

150.000

0

100.000

180.000

481

Месна заједница ''Михајлово''

50.000

481

Месна заједница ''Орловат''

80.000

481

Месна заједница ''Перлез''

0

500.000

300.000

800.000

150.000

600.000

0

750.000

481

Месна заједница ''Стајићево''

481

Месна заједница ''Фаркаждин''

0

0

50.000

50.000

481

Месна заједница ''Чента''

0

0

400.000

400.000

481

Месна заједница ''Златица''

0

200.000

0

200.000

481

Месна заједница ''Граднулица''

0

0

450.000

450.000

481

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

0

0

200.000

200.000

481

Месна заједница ''Доља - Црни Шор''

0

150.000

0

150.000

481

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

0

0

60.000

60.000

481

Месна заједница ''Соња Маринковић''

0

0

60.000

60.000
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Укупно за економску класификацију 481
482
482

Месна заједница ''Арадац''
Месна заједница ''Банатски Деспотовац''

Службени лист града Зрењанина
Расходи из
текућих прихода
буџета
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Расходи из
средстава
самодоприноса

Расходи из
осталих
прихода

Укупно

700.000

12.210.000

3.662.000

16.572.000

300.000

0

200.000

500.000

30.000

0

10.000

40.000

13.000

0

13.000

482

Месна заједница ''Бело Блато''

0

482

Месна заједница ''Ботош''

0

120.000

120.000

482

Месна заједница ''Елемир''

0

140.000

0

140.000

482

Месна заједница ''Ечка''

0

0

100.000

100.000

482

Месна заједница ''Клек''

0

200.000

0

200.000

482

Месна заједница ''Книћанин''

0

10.000

0

10.000

482

Месна заједница ''Лазарево''

0

80.000

0

80.000

482

Месна заједница ''Меленци''

50.000

0

500.000

550.000

482

Месна заједница ''Перлез''

0

10.000

0

10.000

482

Месна заједница ''Тараш''

100.000

0

0

100.000

482

Месна заједница ''Томашевац''

200.000

0

0

200.000

482

Месна заједница ''Фаркаждин''

3.000

0

0

3.000

0

3.000

3.000

5.000

0

5.000

482

Месна заједница ''Чента''

0

482

Месна заједница ''Златица''

0

482

Месна заједница ''Граднулица''

0

0

200.000

200.000

0

10.000

20.000

482

Месна заједница ''Вељко Влаховић''

10.000

482

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''

60.000

0

0

60.000

482

Месна заједница ''Центар''

0

0

10.000

10.000

Месна заједница ''Берберско - болница''

0

0

3.000

3.000

753.000
0

458.000
100.000

1.156.000
0

2.367.000
100.000

482

Укупно за економску класификацију 482
483

Месна заједница ''Елемир''

483

Месна заједница ''Ечка''

500.000

0

0

500.000

483

Месна заједница ''Перлез''

200.000

0

0

200.000

483

Месна заједница ''Томашевац''

300.000

0

0

300.000

1.000.000
0

100.000
500.000

0
0

1.100.000
500.000

973.000

0

973.000

Укупно за економску класификацију 483
511

Месна заједница ''Ботош''

511

Месна заједница ''Елемир''

0

511

Месна заједница ''Клек''

0

0

4.500.000

4.500.000

Месна заједница ''Лазарево''

0

1.900.000

0

1.900.000

511

Укупно за економску класификацију 511

0

3.373.000

4.500.000

7.873.000

120.000

0

120.000

0

350.000

512

Месна заједница ''Елемир''

0

512

Месна заједница ''Лазарево''

0

350.000

512

Месна заједница ''Лукићево''

0

400.000

512

Месна заједница ''Орловат''

0

512

Месна заједница ''Златица''

0

512

Месна заједница ''Граднулица''

512

0

400.000

250.000

250.000

0

100.000

100.000

0

0

300.000

300.000

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''

0

0

70.000

70.000

Укупно за економску класификацију 512

0

870.000

720.000

1.590.000
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ

Економска
класификација

Врста расхода

1

2

План расхода
буџета за 2013.
годину
3

Учешће у
укупним
расходима
буџета (%)
4

План расхода
буџета за 2014.
годину

Индекс
(3/5)

6

7

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

932.895.050

20.70

949.507.105

16.21

1.02

412

Социјални доприноси на терет послодавца

167.570.935

3.72

170.174.859

2.90

1.02

413

Накнаде у натури

5.602.000

0.12

4.873.000

0.08

0.87

414

Социјална давања запосленима

53.363.765

1.18

30.797.000

0.53

0.58

415

Накнаде трошкова за запослене

33.996.200

0.75

39.797.000

0.68

1.17

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

5.599.500

0.12

7.685.000

0.13

1.37

417

Посланички додатак

33.000.000

0.73

33.000.000

0.56

1.00

421

Стални трошкови

283.638.450

6.29

282.897.090

4.83

1.00

422

Трошкови путовања

10.235.032

0.23

10.186.700

0.17

1.00

423

Услуге по уговору

239.540.000

5.31

236.447.200

4.04

0.99

424

Специјализоване услуге

383.207.396

8.50

382.252.000

6.53

1.00

425

Текуће поправке и одржавање

449.014.560

9.96

821.645.000

14.03

1.83

426

Материјал

79.975.800

1.77

75.729.100

1.29

0.95

431

Амортизација некретнина и опреме

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

451

0

-

5

Учешће у
укупним
расходима
буџета (%)

100.000

0.00

-

27.805.000

0.62

40.830.000

0.70

1.47

30.000

0.00

50.000

0.00

1.67

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

223.079.000

4.95

205.386.000

3.51

0.92

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

560.027.000

12.43

601.424.000

10.27

1.07

465

Остале донације.,дотације и трансфери

60.000

0.00

0

0.00

0.00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

123.063.300

2.74

137.554.000

2.22

1.12

481

Дотације невладиним организацијама

146.949.500

3.26

153.159.000

2.61

1.04

482

Порези, обавезне таксе и казне

41.206.650

0.91

51.512.000

0.88

1.25

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

16.661.350

0.37

18.125.000

0.31

1.09

485

Накнаде штете за повреде или за штету
нанету од стране државних органа

0

0.00

150.000

0.00

-

499

Стална резерва

2.000.000

0.04

2.000.000

0.03

1.00

499

Текућа резерва

17.455.976

0.39

25.000.000

0.43

1.43

511

Зграде и грађевинаки објекти

445.465.000

9.88

1.324.424.000

22.61

2.97

512

Машине и опрема

52.129.090

1.16

62.225.500

1.06

1.19

513

Остале некретнине и опрема

4.160.000

0.09

6.370.000

0.11

1.53

514

Култивисана имовина

300.000

0.01

0

-

-

2.831.350

0.06

2.994.000

0.05

1.06

250.000

0.01

250.000

0.00

1.00

3.675.000

0.08

2.500.000

0.04

0.68

515

Нематеријална имовина

522

Залихе материјала

523

Залихе робе за даљу продају

541

Земљиште

67.206.307

1.49

79.000.000

1.35

1.18

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

95.000.000

2.11

100.000.000

1.71

1.05

621

Набавка домаће нефинансијске имовине

150.000

0.00

150.000

0.00

0.00

5.858.194.554

99.87

1.30

Укупно

4.507.143.211

100.00
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На основу члана 74. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
РС'',
бр.129/07), члана 92. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 –
пречишћен текст), члана 40. став 2. Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11,
14/2011, 3/12, 32/12 и 21/13) Градско веће града
Зрењанина дана 23.12.2013. године донело је

На основу члана 52. став 3. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст)
Комисија за прописе Скупштине града
Зрењанина на седници одржаној дана 20.12.2013.
године утврдила је пречишћен текст Одлуке о
промени оснивачког акта ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина''
Зрењанин, који обухвата:
- Одлуку о промени оснивачког акта ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 9/13), из ког је изостављен члан
33. којим је утврђено када ова Одлука ступа на
снагу и
- Одлуку о измени оснивачког акта ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 29/13), из ког је изостављен члан
2. којим је утврђено када ова Одлука ступа на
снагу.
ОДЛУКЕ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
(Пречишћен текст)

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ''
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Привремено тело
Месне
заједнице
''Банатски
Деспотовац''
Банатски Деспотовац (у даљем тексту:
Привремено тело).
II. Привремено тело чине председник и
четири члана.
У Привремено тело именују се:
Председник:
- Божидар Коњик
Чланови:
- Крстан Митровић
- Драган Милиновић
- Мирко Јурић
- Славиша Михаљица
III. Задатак Привременог тела је да до
конституисања новог Савета, обавља текуће и
неодложне послове из надлежности Савета.
IV. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
V. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Именованим лицима из тачке II овог решења,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Месној заједници ''Банатски Деспотовац''
Банатски Деспотовaц,
- Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
- Архиви
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-228-4/13-III
Дана: 23.12.2013.године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мр Иван Бошњак,с.р.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена
Оснивачког акта – Одлуке о оснивању – Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'', Зрењанин (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', бр. 7/91, ''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 4/92, 10/93, 2/95,
1/98, 4/98, 8/98, 5/00 – пречишћен текст, 7/00,
13/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр.
9/10) којом је основано Јавно предузеће
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'', Зрењанин, уписано у регистар
Агенције за привредне регистре под матичним
бр. 08314659, ради усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима.
II ОСНИВАЧ
Члан 2.
Ради трајног обављања стручних послова
урбанистичког планирања и уређења простора и
насеља, ради обезбеђења услова за уређење,
коришћење,
унапређивање
и
заштиту
грађевинског земљишта, изградње јавних
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објеката од значаја за град Зрењанин, вршења
управљања
локалним
путевима
и
некатегорисаним путевима, као и изградње и
реконструкције и одржавања локалних путева и
некатегорисаних путева на територији Града
Зрењанина
оснива
се
Јавно
предузеће
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'', Зрењанин (у даљем тексту:
''Предузеће'').
Оснивач Предузећа из става 1. овог члана
је Град Зрењанин (у даљем тексту: Оснивач).
Седиште оснивача је у Зрењанину, улица
Трг слободе број 10.
Оснивачка права у име града врши
Скупштина града Зрењанина.
Члан 3.
Пословно име Предузећа гласи:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ
И
УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА'', ЗРЕЊАНИН.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈП
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'', ЗРЕЊАНИН.
Предузеће може променити пословно
име уз претходну сагласност Оснивача.

-

-

-

-

-

-

Члан 4.

-

Седиште Предузећа је у Зрењанину,
Слободана Бурсаћа бр. 4.
Предузеће може променити седиште уз
претходну сагласност Оснивача.

-

III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

-

Члан 5.
Претежна делатности Предузећа је:
42.99 Изградња осталих непоменутих
грађевина.
Остала делатност Предузећа је:
43.11 Рушење објеката,
43.12 Припремање градилишта и
71.12 Инжењерске
делатности и
техничко саветовање.
У оквиру делатности Предузеће обавља
следеће послове:
- аналитичко-студијске послове из области
просторног и урбанистичког планирања,
- израђује програме динамике, фазе израде
планских докумената,
- припрема иницијалне предлоге за
доношење планских докумената од
стране Скупштине града,

-

-

-

-

24. децембар 2013. год.

припрема и израђује просторне и
урбанистичке планове и предлаже мере
за њихово спровођење и друге акте који
се односе на планирање, уређење и
коришћење простора,
израђује стратешке процене утицаја
планова на животну средину,
израђује
пројекте
парцелација
и
препарцелација,
пројекте
исправке
границе
суседних
парцела
и
урбанистичке пројекте,
израђује правила грађења и прикупља
услове од надлежних јавних предузећа,
органа и организација за локацијску
дозволу,
израђује информације о локацији,
израђује – издаје услове из планских
докумената за потребе решавања
имовинско-правних односа, конверзије
неизграђеног грађевинског земљишта,
измене граница суседних парцела,
израђује елаборате о уређењу јавних
површина и израђује урбанистичке
услове и сагласности,
обавља и друге стручне послове у вези са
применом закона којим се уређује област
планирања, изградње објеката и уређења
грађевинског земљишта,
води информационе основе, односно
праћење, обраду и анализирање података
и елемената неопходних за примену,
доношење и спровођење просторних и
урбанистичких планова – ГИС,
врши послове истраживања за потребе
планирања и уређења простора,
евидентира и чува документацију која се
односи на планирање и уређење
простора,
развија информациони систем за потребе
уређења простора и рационалног развоја
делатности из надлежнности локалне
самоуправе,
уређује и обезбеђује вршење послова
уређивања и коришћења грађевинског
земљишта и исте обавља у име и за
рачун града Зрењанина,
припрема — израђује средњорочне и
годишње
програме
уређивања
грађевинског земљишта у форми нацрта
и доставља их оснивачу ,
предлаже органима локалне самоуправе
мере ради бољег и рационалнијег
планирања простора и коришћења
грађевинског земљишта,
врши обрачун накнаде за уређивање
грађевинског земљишта и закључује
уговоре о плаћању исте,
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прати реализацију наплате накнаде за
уређивање грађевинског земљишта,
врши
припремне
радње
и
даје
иницијалне предлоге за покретање
поступка
експропријације
и
административног преноса некретнина за
потребе
уређивања
грађевинског
земљишта,
предлаже Скупштини града критеријуме
за
категоризацију
јавних
и
некатегорисаних путева који су у
надлежности
града
и
њихову
категоризацију,
управља јавним путевима (општинским
путевима и улицама) у складу са законом
што
обухвата
следеће
послове:
коришћење јавног пута (организовање и
контрола наплате накнаде за потребе
јавног пута, вршење јавних овлашћења и
сл. ) заштита јавног пута и вршење
инвеститорске функције на изградњи и
реконструкцији
јавног
пута,
организовање и обављање стручних
послова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавног пута,
уступање радова на одржавању јавног
пута спровођењем поступка јавних
набавки, организовање стручног надзора
над
изградњом,
реконструкцијом,
одржавањем и заштитом јавног пута,
означавање јавног пута и вођење
евиденције о јавним путевима и о
саобраћајно-техничким подацима за те
путеве и издаје саобраћајно-техничке
услове,
доноси средњорочне планове и годишњи
програм
изградње,
реконструкције,
одржавања и заштите јавних путева који
су у надлежности града, уз сагласност
оснивача,
организује
вршење
техничке
и
финансијске
контроле
извршења
годишњег програма и средњерочног
плана радова на одржавању, заштити и
развоју путне мреже,
у својству управљача општинским
путевима, улицама и некатегорисаним
путевима поверава извођење радова на
редовном одржавању и заштити путева,
обавља консалтинг послове на изградњи
инфраструктурних објеката од посебног
интереса за град и координира
активности при изградњи објеката чији је
град инвеститор,
прдлаже Скупштини града доношење
средњорочних планова и годишњих
програма изградње, инвестиционог и
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редовног одржавања објеката чији је
корисник град и врши стручни надзор
над извођењем радова на одржавању тих
објеката,
- уступа извођење радова на вршењу
услуга из делатности за које је основана,
- обавља све административно-техничке,
правне
и финансијске послове
предвиђене законом ради реализације
свих активности предвиђених годишњим
програмима,
- врши техничку и финансијску контролу
послова извођења радова и вршења
услуга које уступа путем јавних набавки,
- на захтев оснивача даје мишљење и
пружа стручну помоћ из делатности које
обавља,
- врши обједињену наплату накнада за
обављање комуналних
делатности и
других услуга,
- врши обрачун накнаде за коришћење
грађевинског
земљишта,
прати
реализацију наплате
и предлаже
принудну наплату,
- врши инвеститорске послове за трећа
лица,
- води књигу основних средстава за
објекте у власништву града за које је
вршила инвеститорске послове а који се
не воде у другим јавним предузећима,
односно градској управи,
- врши и друге послове које јој повери
оснивач.
Предузеће поред делатности из става 1.
овог члана може обављати и друге делатности
утврђене Статутом, уз сагласност Оснивача.
IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Основни капитал предузећа који је у
Агенцији за привредне регистре као уписани
новчани капитал износи 381.594.000,00 динара,
а као уплаћени новчани капитал износи
381.594.000,00 динара.
Имовину Предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у
јавној и другим облицима својине, у складу са
прописима који уређују обављање делатности од
општег интереса и овом одлуком.
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V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
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3. предузима мере
делатности.
Члан 10.

на

унапређењу

Члан 7.
Средства за обављање делатности
Предузеће обезбеђује из
буџета оснивача,
прихода од продаје услуга и других извора у
складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на
основу годишњих програма пословања који
доноси Надзорни одбор Предузећа.
Програм пословања из става 2. овог
члана Предузеће доставља Оснивачу ради
давања сагласности најкасније до 01. децембра
текуће године за наредну годину.
Програм пословања Предузећа сматра се
донетим када на њега да сагласност Оснивач.

У случају поремећаја у пословању
предузећа, оснивач може предузети мере којима
ће
обезбедити
услове
за
несметано
функционисање Предузећа у складу са законом,
а нарочито:
1. промену унутрашње организације
Предузећа,
2. разрешење органа које именује и
именовање привременог органа Предузећа,
3. ограничење у погледу права
располагања појединим средствима у јавној
својини и
4. друге мере одређене законом
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.
Члан 11.
Предузеће дужно је да организује свој
рад тако да се обезбеди:
1. трајност, односно континуитет у
обављању делатности;
2. обим и врста производа услуга којима
се постиже потребан ниво у задовољавању
потреба корисника;
3. одговарајући квалитет услуга, који
подразумева нарочито здравствену и хигијенску
исправност према прописаним стандардима и
нормативима, тачност у погледу рокова
испоруке, сигурност корисника у добијању
услуга, поузданост у пружању услуга и заштите
животне средине;
4. развој и унапређење квалитета и
асортимана услуга као и унапређивање
организације рада, ефикасности и других услова
производње и пружања услуга;
5. ред првенства у снабдевању и у
пружању услуга у случају више силе у складу са
прописом Оснивача;
6. мере заштите и обезбеђења објеката,
уређаја и инсталација;
7. стална функционална способност
објеката, одржавањем грађевинских и других
објеката, постројења и опреме који служе за
обављање делатности.
Члан 9.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1. обезбеди предузећу материјалне,
техничке и друге услове за несметано вршење
делатности;
2. остварује надзор и контролу обављања
делатности;

Органи предузећа су Надзорни одбор и
Директор.
1. Надзорни одбор
Члан 12.
Надзорни одбор има три члана , од којих
је један члан представник запослених, а два
члана су представници Оснивача.
Председника и чланове надзорног одбора
именује и разрешава Оснивач, а представник
запослених се предлаже на начин предвиђен
Статутом Предузећа.
Надзорни одбор именује се на период од
четири године.
Мандат председнику и члановима
надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Члан 13.
Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- Надзорни одбор не достави Оснивачу
на сагласност годишњи програм пословања,
- Оснивач не прихвати финансијски
извештај Предузећа,
- Пропусте да преузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице Предузећа делује на
његову штету кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин.
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Председник и чланови надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани уколико Предузеће не испуни
годишњи програм пословања или не оставри
кључне показатеље успеха.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног
одбора, односно именовање новог председника
или члана надзорног одбора.
Члан 14.
За председника и чланове надзорног
одбора може се именовати лице које испуњава
следеће услове:
- Да је пунолетно и пословно способно,
- Да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,
- Да је стручњак у једној или више области из
које је делатности од општег интереса за чије
је обављање основано Предузеће,
- Најмање три године искуства на руководећем
положају,
- Да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања,
- Да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности,
као и да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности
Предузећа.

Страна 770

- Успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје
и политику управљања ризицима,
- Утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их Оснивачу ради давања
сагласности,
- Доноси Статут уз сагалсност Оснивача,
- Одлучује о статусним променама и основању
других правних субјеката уз сагласност
Оснивача,
- Доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност
Оснивача,
- Даје сагласност директору за предузимање
послова и радњи у складу са Законом о
јавним предузећима, Статутом и одлуком
Оснивача,
- Закључује уговоре о раду на одређено време
са директором предузећа,
- Врши друге послове у складу са Законом о
јавним Предузећима, Статутом и прописима
којима се уређује правни положај привредних
друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.”
2. Директор предузећа
Члан 17.

Председник и чланови надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Предузећа.

Директор Предузећа:
1. представља и заступа Предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање Предузећа;
4. одговара за законитост рада Предузећа;
5. предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. предлаже извршне директоре;
9. врши и друге послове одређене законом, овом
Одлуком и статутом Предузећа.

Члан 16.

Члан 18.

Надзорни одбор:
- Утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој
реализацији,
- Усваја извештај о степену реализације
програма пословања,
- Доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача,
- Надзире рад директора,
- Врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа,

Директор
је
орган
пословођења
Предузећа.
Директора
Предузећа
именује
и
разрешава Оснивач а на основу спроведеног
јавног конкурса у складу са одредбама Закона о
јавним Предузећима.
Директор се именује на период од четири
године и по истеку мандата може бити поново
именован.

Члан 15.
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За директора Предузећа може се
именовати лице које испуњава услове
предвиђене Законом и Статутом Предузећа.
Скупштина
може
до
именовања
директора Предузећа да именује вршиоца
дужности директора.
Члан 19.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Оставка се у писаној форми подноси
оснивачу.
Предлог за разрешење директора
Предузећа може поднети надзорни одбор.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 20.
Оснивач ће разрешити директора
Предузећа пре истека периода на који је
именован:
- Уколико у току трајања мандата
престане да испуњава услове за директора
Предузећа из члана 18. став 3. ове Одлуке,
- Уколико се утврди да је, због
нестручног, несавесног обављања дужности и
поступања
супротног
пажњи
доброг
привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и извршавању одлука и организовању послова у
Предузећу дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља послова Предузећа,
- Уколико у току трајања мандата буде
правоснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора и
- У другим случајевима предвиђеним
законом.
Оснивач може разрешити директора
Предузећа пре истека периода на који је
именован уколико:
- Не спроведе годишњи програм
пословања,
- Не испуњава обавезе утврђене
оснивачким актом и уговором који је Предузеће
закључило са оснивачем,
- Не спроводи усвојене програме у
складу са смерницама економске политике
Владе у области политике зарада и запошљавања
у јавном сектору или не поштује рокове за
измирење обавеза Предузећа према привредним
субјектима у комерцијалним трансакцијама,
- Не извршава одлуке надзорног одбора,

24. децембар 2013. год.

- Делује на штету Предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем
или на други начин,
- Због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и завршавању одлука и организовању послова у
Предузећу, буде утврђено да је дошло до
одступања од остваривања основног циља
пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа,
- Не примењује рачуводствене стандарде
у припреми финансијских извештаја и у другим
случајевима Прописаним законом.
Члан 21.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора
сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада
прописане Законом којим се уређује област рада.
Члан 22.
Директор може, у оквиру својих
овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје
за заступање предузећа.
Директор, уз сагласност Надзорног
одбора, може дати и опозвати прокуру, у складу
са законом.
VII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
Члан 23.
Ради обезбеђивања заштите општег
интереса у Предузећу, Оснивач даје сагласност
на:
1. статут Предузећа и његове измене и допуне;
2. одлуку о располагању (прибављању и
отуђењу)
имовином
Предузећа
веће
вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса,
утврђеном оснивачким актом;
3. акт о општим условима за испоруку
производа и услуга;
4. улагање капитала;
5. статусне промене;
6. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
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програм
и
одлуку
о
својинској
трансформацији;
7. дугорочни и средњорочни план рада и
развоја;
8. годишњи програм пословања;
9. одлуку о оснивању зависног друштва
капитала за обављање делатности из предмета
свог пословања;
10. одлуку о расподели добити;
11. друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег
интереса.
Сагласност на тарифу (одлуку о ценама)
даје Оснивач.

Страна 772

односно дугорочним и средњорочним планом
рада и развоја предузећа.
Одлуку о кредитном задужењу код
пословних банака и издавања хартија од
вредности за финансирање текућег пословања и
инвестиција доноси директор предузећа.
XI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 28.

VIII ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Добит Предузећа утврђује се и
распоређује у складу са законом, Статутом и
програмом пословања Предузећа.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

Члан 24.

XII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предузеће самостално иступа у правном
промету у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале
у пословању, предузеће одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
предузећа, осим у случајевима предвиђеним
законом.

Члан 29.

IX ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
ИМОВИНЕ
Члан 25.

Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања последице које
угрожавају животну средину.
Начин обезбеђивања услова из става 1.
овог члана утврђује Јавно Предузеће у
зависности од утицаја делатности које обавља на
животну средину.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Предузеће не може да отуђи објекте и
друге непокретности, постројења и уређаје који
су у функцији обављања делатности од општег
интереса, осим ради њихове замене због
дотрајалости, модернизације или техничко технолошких унапређења.
Члан 26.
Прибављање и отуђење имовине веће
вредности која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса врши
се уз сагласност Оснивача.

Члан 30.
Предузеће је дужно да усклади свој
Статут и остала своја акта са овом Одлуком у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 31.
До именовања чланова Надзорног одбора
предузећа његове послове и овлашћења вршиће
Управни одбор предузећа
Члан 32.

X УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Предузеће се задужује код добављача,
кредитора и осталих поверилаца са наменом
финансирања текућег пословања и инвестиција
из оквира делатности од општег интереса у
складу са годишњим програмом пословања,

Ступањем на снагу ове Одлуке престају
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'',
Зрењанин
(''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', бр. 7/91, ''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 4/92, 10/93, 2/95,
1/98, 4/98, 8/98, 5/00 – пречишћен текст, 7/00,
13/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр.
9/10).
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Члан 33.
Овај пречишћен текст Одлуке објавити у
"Службеном листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 06-224-11/13-I
Дана: 20.12.2013. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Ержебет Попов,с.р.
302
На основу члана 52. став 3. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст)
Комисија за прописе Скупштине града
Зрењанина на седници одржаној дана 20.12.2013.
године утврдила је пречишћен текст Одлуке о
оснивању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, који
обухвата:
- Одлуку о оснивању ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/08), из кога је изостављен члан
26. којим је утврђено када ова Одлука ступа на
снагу;
- Одлуку о допуни Одлуке о оснивању
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), из кога је
изостављен члан 3. којим је утврђено када ова
Одлука ступа на снагу;
- Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о оснивању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 6/10), из
кога је изостављен члан 4. којим је утврђено
када ова Одлука ступа на снагу;
- Одлуку о допуни Одлуке о оснивању
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 5/11), из кога је
изостављен члан 2. којим је утврђено када ова
Одлука ступа на снагу;
- Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о оснивању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/13), из
кога је изостављен члан 22. којим је утврђено
када ова Одлука ступа на снагу;
- Пречишћен текст Одлуке о оснивању
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 23/13) и
- Одлуку о изменама Одлуке о оснивању
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 29/13), из кога је
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изостављен члан 4. којим је утврђено када ова
Одлука ступа на снагу.
ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
ЗРЕЊАНИН
(Пречишћен текст)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком град Зрењанин оснива
Јавно комунално предузеће ''Градска топлана''
Зрењанин,
ради
обављања
делатности
производње и снабдевање паром и топлом водом
и дистрибуцијом природног гаса за потребе
града Зрењанина, као делатности од општег
интереса, (даљем тексту: Предузеће).
Члан 2.
Пословно име Предузећа је: Јавно
комунално
предузеће
''Градска
топлана''
Зрењанин.
Седиште Предузећа је у Зрењанину у
улици Панчевачка бб.
О променама назива и седишта одлучује
Надзорни одбор Предузећа уз сагласност
оснивача.
Оснивач предузећа је град Зрењанин,
Зрењанин Трг Слободе 10 (у даљем тексту:
оснивач).
Члан 3.
Предузеће има својство правног лица.
Статус правног лица Предузеће стиче
уписом у судски регистар.
II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.
Делатност Предузећа је од општег
интереса и то:
35.30 - Снабдевање паром и климатизација.
Ова делатност обухавата:
- производњу и дистрибуцију паре и топле
воде за грејање и друге сврхе.
35.22 – Дистрибуција гасовитим горивима
гасоводом.
Ова делатност обухвата:
- дистрибуцију и снабдевање госовитим
горивима свих врста гасоводом.
35.23 – Трговина гасовитим горивима преко
гасоводне мреже.

24. децембар 2013. год.

-

Број 36

Службени лист града Зрењанина

Ова делатност обухвата:
продају
гаса
корисницима
преко
гасоводне мреже.
43.22 - Постављање грејних система:
Ова делатност обухвата:
- постављање грејних система на гас,
- постављање инсталације за грејање.

Страна 774

Србије, новчана средства и хартије од вредности
и друга имовинска права у складу са Законом.
Предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Средства којима располаже Предузеће су
у јавној својини.
IV ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Остала делатност Предузећа:
Члан 8.
71.20 – Техничко испитивање и анализа.
43.99 – Остали непоменути грађевински
радови.
Предузеће поред ове делатности обавља
следеће послове:
- остале инсталационе радове,
- реконструкција и поправка плиновода и
вреловода,
- поправка
и
одржавање
топлотних
подстаница,
одржавање
кућних
инсталација централног грејања, изграда и
одржавање топловода,
- поправка и одржавање гасних инсталација,
регулација гасних трошила и других
гасних постројења, котларница на гас и
припадајуће
регулационе
опреме,
контрола, поправка и баждарење мерача
гаса.
Члан 5.
Предузеће обавља делатност у складу са
законским и другим прописима, овим
оснивачким актом и својим Статутом.
Предузеће може променити делатност
само уз сагласност оснивача.
III СРЕДСТВА ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа су:
- Надзорни одбор, као орган управљања,
- Директор, као орган пословођења.
Председника и чланове надзорног одбора
именује и разрешава ОСНИВАЧ.
Директора именује оснивач, на основу
спроведеног јавног конкурса
1. Надзорни одбор
Члан 9.
Надзорни одбор има три члана, од којих
је један члан представник запослених, а два
члана су представници оснивача.
Председника и чланове надзорног одбора
именује и разрешава оснивач, а представник
запослених се предлаже на начин предвиђен
Статутом Предузећа.
Надзорни одбор именује се на период од
четири године.
Мандат председнику и члановима
надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.

Члан 6.

Члан 9а

Оснивачки капитал Предузећа обезбеђује
Скупштина оснивача у складу са законом и
осталим прописима.
Основни капитал предузећа износи
939.858.222,60 динара.
Средства за рад Предузеће остварује и
обезбеђује кроз наплату за пружене услуге за
испоручену пару, топлу воду, природни и течни
гас и испоручену електричну енергију и из
других извора у складу са Законом.

Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- Оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа,
- Пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње
да одговорно лице Предузећа делује на његову
штету кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин.

Члан 7.
Имовину Предузећа чини право својине
на покретним и непокретним стварима, право
коришћења на средствима у својини Републике

Члан 9б.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
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именовани уколико предузеће не испуни
годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље успеха.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног
одбора, односно именовања новог председника
или члана надзорног одбора.
Члан 9в.
За председника и чланове надзорног одбора
може се именовати лице које испуњава следеће
услове:
- Да је пунолетно и пословно способно,
- Да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
- Да је стручњак у једној или више области
из које је делатност од општег интереса за чије је
обављање основано Предузеће,
- Најмање три године искуства на
руководећем положају,
- Да поседује стручност из области
финансија,
права
или
корпоративног
управљања,
- Да није осуђивано на условну или
безусловну казну за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.''
Члан 10.
Председник и чланови надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Предузећа.
Члан 11.
Надзорни одбор:
- Утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој
реализацији,
- Усваја извештај о степену реализације
програма пословања,
- Доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача,
- Надзире рад директора,
- Врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа,
- Успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје
и политику управљања ризицима,
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- Утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања
сагласности,
- Доноси Статут уз сагласност оснивача,
- Одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката уз сагласност
оснивача,
- Доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитака уз сагласност
оснивача,
- Даје сагласност директору за предузимање
послова и радњи у складу са Законом о
јавним предузећима, Статутом и одлуком
оснивача,
- Закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа,
- Врши друге послове у складу са Законом о
јавним предузећима, Статутом и прописима
којима се уређује правни положај привредних
друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Директор предузећа
Члан 12.
Директора предузећа именује оснивач, на
период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса у складу са
Законом.
За директора Предузећа може се
именовати лице
које испуњава услове
предвиђене Законом и Статутом Предузећа.
Директор има право на зараду, а може
имати право и на стимулацију у случају када
Предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
оснивач.
Стимулација из става 3. Овог члана не
може бити одређена као учешће у расподели
добити, а посебно се исказује у оквиру
годишњих извештаја.
Члан 13.
Директор Предузећа:
Представља и заступа Предузећа,
Организује и руководи процесом рада,
Води пословање Предузећа,
Одговара за законитост рада Предузећа,
Предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење,
- Предлаже финансијске извештаје,
- Извршава одлуке Надзорног одбора и
-
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- Врши друге послове одређене законом,
Оснивачким актом и Статуом Предузећа.
Члан 14.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Оставка се у писаној форми подноси
оснивачу.
Предлог за разрешење директора
предузећа може поднети надзорни одбор.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 15.
Оснивач ће разрешити директора
Предузећа пре истека периода на који је
именован:
- Уколико у току трајања мандата
престане да испуњава услове за директора
Предузећа из члана 12. Ове Одлуке,
- Уколико се утврди да је, због
нестручног, несавесног обављања дужности и
поступања
супротног
пажњи
доброг
привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и извршавању одлука и организовању послова у
Предузећу дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља послова Предузећа,
- Уколико у току трајања мандата буде
правоснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора и
- У другим случајевима предвиђеним
законом.
Члан 16.
Оснивач може разрешити директора
Предузећа пре истека периода на који је
именован уколико:
Не спроведе годишњи програм
пословања,
Не испуњава обавезе утврђене
оснивачким актом и уговором које је Предузеће
закључило са оснивачем,
- Не спроводи усвојене програме у
складу са смерницама економске политике
Владе у области политике зарада и запошљавања
у јавном сектору или не поштује рокове за
измирење обавеза Предузећа према привредним
субјектима утврђене законом којим се регулишу
рокови
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама,
- Не извршава одлуке надзорног одбора,
- Делује на штету Предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем
или на други начин,
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- Због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и извршавању одлука и организовању послова у
Предузећу, буде утврђено да је дошло до
одступања од остваривања основног циља
пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа,
Не примењује рачуноводствене
стандарде
у
припреми
финансијских
извештаја и
- У другим случајевима прописаним
законом.
Члан 16а.
''Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора
сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада
прописане Законом којим се уређује област рада.
Члан 16б.
Оснивач може именовати вршиоца
дужности директора Предузећа у случајевима
предвиђеним Законом.
Вршилац дужности директора има сва
права и овлашћења директора, а може бити
именован на период који није дужи од шест
месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а
ради спречавања настанка материјалне штете,
оснивач може донети одлуку о именовању
вршиоца дужности директора на још један
период од шест месеци.''
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу, оснивач даје сагласност на:
- Статут,
- Давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег
интереса,
- Тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и
др.),
- Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину Предузећа, веће вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности
од општег интереса, у складу са одредбама
члана 25. а ове Одлуке,
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- Акт о општим условима за испоруку топлотне
енергије,
- Улагање капитала,
- Статусне промене,
- Акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм
и
одлуку
о
својинској
трансформацији,
- Друге одлуке у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег
интереса и оснивачким актом.
- Предлог за давање сагласности из става 1.
овог члана подноси Надзорни одбор.''
Члан 18.
Градоначелник даје сагласност на:
- критеријуме за расподелу добити,
- цене услуга,
- акт о општим условима за испоруку
производа и услуга,
- број и структуру запослених потребних
за обављање послова који се финансирају из
буџета општине,
- остале акте у складу са законом,
оснивачким актом, Статутом оснивача и
Статутом Предузећа,
- закључује појединачни колективни
уговор и има и друга права и обавезе у складу са
законом.
Образложен
предлог
за
давање
сагласности
на
акта
из
овог
члана
Градоначелнику доставља Надзорни одбор
Предузећа.
VI ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА
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Члан 20.

Учешће државног капитала као и
процентуални износ државног капитала у
случају продаје Предузећа у поступку
приватизације утврдиће се накнадно.Државни
капитал који ће се у акцијама пренети без
накнаде запосленима и другим лицима у
предузећу са већинским учешћем државног
капитала које буде приватизован методом јавног
тендера односно методом јавне аукције, не може
бити већи од законом прописаног капитала који
се приватизује.
Акције које буду преостале после продаје
и
преноса
запосленима
без
накнаде
евидентираће се у Привредном регистру.
Одлуку
о
приватизацији-продаји
Предузећа донеће Скупштина оснивача.
VIII ОСТВАРИВАЊЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 21.
Предузеће је дужно да, у току извођења
радова и обављања делатности, планира и
спроводи мере којима се спречава угрожавање
животне средине.
Одредбе овог члана детаљније ће се
регулисати Статутом Предузећа.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
До именовања чланова Надзорног
одбора Предузећа његове послове и овлашћења
вршиће чланови Управног одбора Предузећа.

Члан 19.
Члан 23.
У случају поремећаја у пословању
Предузећа, Скупштина оснивача може предузети
мере којима ће обезбедити услове за несметано
функционисање Предузећа а нарочито:
1. промену
унутрашње
организације
Предузећа,
2. разрешење органа које именује и именовање
привремених органа
Предузећа,
3. ограничење у погледу права располагања
појединим
средствима
у
јавној
својини,
4. друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
VII ПРОДАЈА КАПИТАЛА И ПРЕНОС
АКЦИЈА ЗАПОСЛЕНИМ БЕЗ НАКНАДЕ У
ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Оснивач ће именовати председника и
чланове Надзорног одбора у року од 30 дана од
дана ступања на снагу измена и допуна Статута
Предузећа.
Члан 24.
Поступак именовања директора има се
спровести у року од најдуже 90 дана од дана
доношења Статута Предузећа на начин и по
поступку утврђеним Статутом Предузећа
Члан 25.
Предузеће се задужује код добављача,
кредитора и осталих поверилаца са наменом
финансирања текућег пословања и инвестиција
из оквира делатности од општег интереса у
складу
са
годишњим
програмом
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пословања,односно дугорочним и средњорочним
планом рада и развоја предузећа.
Одлуку о кредитном задужењу код
пословних банака и издавању хартија од
вредности за финансирање текућег пословања и
инвестиција доноси директор предузећа.
Задужење
за
давање
гаранција,
авала,јемства, залога и других средстава
обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса као и кредитно
задужење код пословних банака и издавање
хартија од вредности веће вредности која је
утврђена законом,врши се уз сагласност
оснивача а на предлог Надзорног одбора
предузећа.
Члан 25а.
Предузеће не може отуђити сталну
имовину у употреби у делу који представља
неопходан услов за континуирано обављање
делатности од општег интереса које врши
предузеће као што су:
- грађевински објекти за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије
- грађевински објекти гасификације
- опрема за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије
- опрема за дистрибуцију природног гаса.
Члан 26.
Овај пречишћен текст Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Зрењанин објавити у ''Службеном лист
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 06-224-12/13-I
Дана: 20.12.2013. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Ержебет Попов, с.р.
303
На основу Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника на територији
града Зрењанина у периоду од 2013. до 2016.
године, који је усвојила Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 23. новембра
2012. године и учешћа Града Зрењанина у
пројекту
„Добре
комшије
–
подршка
имплементацији ЛАП-ова за ИРЛ, избегла лица
и повратнике”, који спроводи Град Зрењанин, а
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финансира Делегација Европске уније, Комисија
за избор корисника за доделу монтажних кућа и
грантова за економско оснаживање породица и
одабир полазника за едукације (у даљем тексту:
Комисија), на седници одржаној дана 25.11.2013.
године, донела је:
ПРАВИЛНИК
о условима, критеријумима и мерилима за
избор корисника пројекта стамбеног
збрињавања кроз додељивање
монтажних кућа
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови,
критеријуми и мерила за избор корисника
пројекта
стамбеног
збрињавања
кроз
додељивање монтажних кућа породицама
избеглица, породицама које су биле у статусу
избеглица или породицама интерно расељених
лица или породицама повратника из земаља ЕУ
по
Споразуму
о
реадмисији,
са
пребивалиштем/боравиштем
на
подручју
територија Града Зрењанина, које су смештене у
неадекватном приватном смештају и поседују
сопствени плац за градњу , а које не могу
самостално да реше своје стамбено питање.
Предмет овог Правилника је и поступак,
начин рада Комисије као и начин реализације
предметне помоћи.
Члан 2.
Право на додељивање монтажних кућа
могу да остваре
породична домаћинства
наведена
у
члану
1.
под
условима,
критеријумима и мерилима у поступку који су
утврђени овим правилником.
Члановима породичног домаћинства, у
смислу овог правилника, сматрају се породице
између којих постоји сродство до трећег степена
сродства а између којих постоји законска
обавеза издржавања и који воде заједничко
домаћинство.
Члан 3.
Подносилац пријаве на јавни позив за
избор корисника пројекта стамбеног збрињавања
кроз додељивање монтажних кућа , као и
чланови његовог породичног домаћинства
наведени у пријави, треба да испуњавају
следеће услове прописане овим Правилником:
1. да имају избеглички статус или су били у
статусу избеглице или су регистровани као
интерно расељена лица или су евидентирани
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као повратници из земаља ЕУ по Споразуму
о реадмисији,
да избеглице и чланови породичног
домаћинства
имају
држављанство
Републике Србије или поднет захтев за
пријем у држављанство Републике Србије;
да имају пријављено пребивалиште /
боравиште на територији Града Зрењанина;
да подносилац пријаве и чланови његовог
породичног
домаћинства
која
имају
избеглички статус или су били у статусу
избеглица, не поседују непокретност у
Републици Србији (осим земљишта на
територији Града Зрењанина на коме је
дозвољена индивидуална стамбена градња а
којим се конкурише за доделу монтажне
куће), држави порекла или другој држави ,
нису ушли у посед своје обновљене или
неоштећене имовине, исту нису отуђили,
поклонили или заменили у држави порекла
или у другој држави, а којом су могли да
реше своје стамбено питање;
да подносилац пријаве и чланови његовог
породичног
домаћинства
који
су
регистровани као интерно расељена лица не
поседују непокретност у Републици Србији
ван Косова и Метохије (осим земљишта на
територији Града Зрењанина, на коме је
дозвољена индивидуална стамбена градња
којим се конкурише за доделу монтажне
куће) или у другој држави, нису обновили
или отуђили непокретност на територији
Косова и Метохије,а којом су могли да
безбедно реше своје стамбено питање;
да подносилац пријаве и чланови његовог
породичног
домаћинства
који
су
евидентирани као повратници из земаља ЕУ
по Споразуму о реадмисији не поседују
непокретност у Републици Србији ( осим
земљишта на територији Града Зрењанина,
на коме је дозвољена индивидуална
стамбена градња а којим се конкурише за
доделу монтажне куће) или другој држави,
нису своју непокретну имовину у другој
држави отуђили, поклонили или заменили, а
којом су могли да реше своје стамбено
питање;
да нису укључени у неки други
интеграциони или повратнички програм за
решавање стамбених потреба;
да на територији града Зрењанина поседују
земљиштe-плац на коме је дозвољена
индивидуална стамбена градња;
да подносилац пријаве и чланови његовог
породичног домаћинства немају приходе
којима би могли да реше своје стамбено
питање ;
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10. да породица има највише 6 чланова (због
ограничене стамбене површине монтажних
кућа које су предмет доделе).
Члан 4.
Право на додељивање помоћи имају
подносиоци захтева који испуњавају услове из
члана 3. овог правилника, а према следећим
критеријумима угрожености:
- Домаћинства у којима је жена носилац
домаћинства;
Особе
које
су
преживеле
сексуално/породично насиље;
- Вишегенерацијске породице са једним
или више чланова старијих од 60 година;
Једнородитељске
породице
са
дететом/децом испод 18 година и/или
студентом/има до 26 година; (који живе у
некомплетној породици без или са недовољном
помоћи другог родитеља);
- Породице са двоје или више деце испод
18 година;
- Породице са трудницом/ама или са
дететом/децом до 5 година;
- Без редовних месечних прихода или са
недовољним месечним приходима (до 50%
просечне нето зараде на нивоу Републике
Србије, према последњим објављеним подацима
, по члану домаћинства);
- Домаћинства са члановима који болују
од болести од већег социјално-медицинског
значаја, у складу са прописима о здравственој
заштити или инвалидним чланом, а која не могу
да обезбеде услове за пристојан живот.
Поступак за избор корисника пројекта
стамбеног збрињавања кроз додељивање
монтажних кућа спроводи Комисија која
расписује јавни позив према условима и
критеријумима из овог Правилника.
Члан 5.
Величина монтажних кућа које се
додељују је између 36 м2 и 54 м2, у складу са
бројем чланова породице.
Помоћ је намењена корисницима који не
могу на други начин самостално да реше
стамбено питање, а која живе у неадекватном
приватном смештају.
Град Зрењанин, као имплементарни
партнер Делегације ЕУ, остварује право
располагања средствима предвиђеним за
реализацију Пројекта и, у складу са тим, има
право и обавезу да врши контролу начина
употребе додељене помоћи и да у вези са тим
предузима све потребне правне и фактичке
радње.
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Члан 6.
Право на доделу монтажне куће из члана
2. овог Правилника имају сви подносиоци
захтева под једнаким условима, а према
условима,критеријумима, мерилима и реду
првенства утврђеним овим правилником.
Члан 7.
Ред првенства за решавање стамбених
потреба кроз доделу монтажних кућа утврђује
се на основу броја бодова које подносилац
пријаве оствари, а према следећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по
члану породичног домаћинства - 10 бодова.
Максималан број бодова који се може добити на
основу овог мерила износи - 50 бодова.
2) Породично домаћинство избеглица чији је
члан смртно страдао или нестао услед оружаних
дејстава на просторима бивше Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије након 17.
августа 1990. год. - по настрадалом или несталом
члану - 20 бодова.
3) Број малолетне деце у породичном
домаћинству:
(1) породично домаћинство до двоје
малолетне деце - 10 бодова;
(2) породично домаћинство са троје или
више малолетне деце - 20 бодова;
4) Број малолетне деце или деце на редовном
школовању до 26 година у једнородитељском
породичном домаћинству:
(1) домаћинство са једним дететом - 10
бодова;
(2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;
(3) домаћинство са троје или више деце 30 бодова.
5) Породично домаћинство са малолетним
дететом до 18 година, са инвалидитетом или
сметњама у развоју: по породичном домаћинству
- 20 бодова.
6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и
чланова његовог породичног домаћинства:
(1) породично домаћинство које станује у
изнајмљеном простору без основних
хигијенско-санитарних
услова
(без
водоводних и електричних инсталација) 20 бодова;
7)
Материјални
положај
породичног
домаћинства:
(1) породично домаћинство са приходима
већим или у висини од 50% просечне
месечне зараде без пореза и доприноса у
привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку, по члану
- 10 бодова;
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(2) породично домаћинство са приходима
испод 50% просечне месечне зараде без
пореза и доприноса у привреди Републике
Србије према последњем објављеном
податку, по члану - 20 бодова.
8) Смањење или губитак радне способности или
телесно оштећење:
(1) по основу смањења или губитка радне
способности подносиоца захтева или
чланова његовог породичног домаћинства:
- ако постоји делимична радна
способност - 10 бодова;
- ако постоји потпуни губитак радне
способности - 20 бодова.
(2) по основу телесног оштећења
подносиоца захтева или чланова његовог
породичног домаћинства:
- за телесно оштећење 100% - 20
бодова;
- за телесно оштећење 90% - 15
бодова;
- за телесно оштећење 80% - 10
бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или
губитак радне способности и телесно оштећење,
Комисија приликом бодовања узима у обзир оно
мерило на основу кога то лице добија више
бодова.
9) Болести од већег социјално-медицинског
значаја, у складу са прописима о здравственој
заштити (малигна обољења, бронхијална и
срчана астма, тешка
опструктивна обољења
плућа,
активна туберкулоза, инфаркт срца,
декомпензована
срчана обољења, трансплантација
срца, цереброваскуларни инсулт,
епилепсија, теже душевне болести, прогресивне
нервномишићне болести, парезе и парализе,
хемофилија,
инсулин
зависни дијабетес,
хроничне
бубрежне
инсуфицијенције
на
дијализама, системске аутоимуне
болести,
остеомијелитиси,
ХИВ инфекције и сл.):
подносилац захтева или чланови његовог
породичног домаћинства - 20 бодова.
Ово мерило се примењује ако подносилац
захтева или чланови његовог породичног
домаћинства нису бодовани по основу тачке 8.
подтач. 1) и 2) овог члана.
Члан 8.
Уколико два или више подносилаца
захтева имају исти број бодова, Комисија ће
дати предност подносиоцу пријаве који
испуњава више критеријума из овог члана:
- већи број малолетне деце;
- већи број чланова породичног домаћинства;
- има трудну жену у породичном домаћинству;
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- дуже
пријављено боравиште односно
пребивалиште
на
територији
Града
Зрењанина;
- болесни
чланови
домаћинства/чланови
домаћинства са посебним потребама;
- једнородитељско
домаћинство
са
дететом/децом до 18 година или на
школовању до 26 година
- има мање приходе по члану породичног
домаћинства;
- подносилац пријаве или члан породичног
домаћинства је жртва породичног насиља.
Члан 9.
Пријаве на јавни позив са потребним
доказима подносе се Комисији у року од 30 дана
од дана објављивања Јавног позива.
Јавни позив из става 1. овог члана
објављује се у средствима јавног информисања,
као и на огласним таблама Градске управе града
Зрењанина.
Образац пријаве на јавни позив и
обрасци изјава наведених у тачкама 4.,5.,6., и 19.
члана 9. преузимају се код повереника за
избеглице у Градској управи града Зрењанина.
Приложени докази могу се поднети у
фотокопији, а Комисија задржава право да током
поступка разматрања врши проверу чињеница
наведених у документима и затражи оригинале
на увид и врши проверу навода и захтева на
терену.
Документација се доставља лично у
затвореној коверти са назнаком „ За јавни позив
– додела монтажних кућа “на шалтеру бр. 3
Услужног центра Градске управе града
Зрењанина ( писарница ) соба бр. 56 или путем
поште са назнаком „ За јавни позив – додела
монтажних кућа “ на адресу Градска управа
града Зрењанина, Комисија за избор корисника
за доделу монтажних кућа, Трг слободе бр. 10 ,
23000 Зрењанин.
Пријаве
које
су
неблаговремене,
непотпуне и поднете од неовлашћеног лица
Комисија неће разматрати.
Пријаве са приложеном документацијом
као документа трајне вредности чува Градска
управа града Зрењанина.
Члан 10.
Поступак за избор корисника пројекта
стамбеног
збрињавања кроз додељивање
монтажних кућа спроводи Комисија на основу
поднете пријаве на јавни позив и приложене
документације.
Проверу пријаве , документације и
чињеничног стања на терену врши Комисија уз
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стручну помоћ Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије .
Уколико се појаве нови и важни елементи
везани за претходно обрађен захтев, Комисија
задржава право на поновно разматрање захтева.
Члан 11.
Подносилац пријаве на јавни позив уз
попуњен прописан образац Пријаве прилаже
следећу документацију:
1. избегла лица прилажу фотокопије
важећих избегличких легитимација са пријавом
боравишта на територији Града Зрењанина и
доказе о поднетим захтевима за пријем у
држављанство Републике Србије или решење о
прихват у држављанство Републике Србије, а
лица која су укинула избеглички статус
фотокопије личних карата са пријавом
пребивалишта на територији Града Зрењанина и
решења о укидању својства избеглице, за себе и
за чланове породичног домаћинства, односно
изводе из матичне књиге рођених за малолетне
чланове домаћинства (млађи од 16 година)
односно и уверења о држављанству Републике
Србије уколико у изводу из матичне књиге
рођених није уписано држављанство Републике
Србије.
2. интерно расељена лица прилажу
фотокопије
важећих
личних
карата
и
легитимације интерно расељених лица за себе и
све чланове породичног домаћинства старије од
16 година, а изводе из матичне књиге рођених за
малолетне чланове домаћинства(млађи од 16
година).
3. повратници из земаља ЕU по
Споразуму о реадмисији прилажу фотокопије
важеих личних карата и потврда Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије да су
повратници по Споразуму о реадмисији за себе и
чланове породичног домаћинства старије од 16
година, а изводе из матичне књиге рођених за
малолетне чланове домаћинства (млађи од 16
година) односно и уверења о држављанству
Републике Србије уколико у изводу из матичне
књиге рођених није уписано држављанство
Републике Србије.
4. избегло лице и чланови његове
породице прилажу изјаву оверену у органу
Градске управе или суду да не поседују
непокретност у Републици Србији којом могу да
реше своје стамбено питање осим земљишта на
територији Града Зрењанина, на коме је
дозвољена индивидуална стамбена градња и има
одговарајуће урбанистичко техничке услове, а
којим се конкурише за доделу монтажне куће ,
да не поседују непокретност у држави порекла
или другој држави, а којом су могли да реше
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своје стамбено питање, да нису ушли у посед
своје обновљене или неоштећене имовине, исту
нису отуђили, поклонили или заменили у држави
порекла или у другој држави, а којом су могли
да реше своје стамбено питање и да нису
укључени у неки други интеграциони или
повратнички програм за решавање стамбених
потреба;
5. интерно расељено лице и чланови
његове породице прилажу изјаву оверену у
органу Градске управе или суду да не поседују
непокретност у Републици Србији ван Косова и
Метохије , осим земљишта на територији Града
Зрењанина, на коме је дозвољена индивидуална
стамбена
градња
и
има
одговарајуће
урбанистичко техничке услове, а којим се
конкурише за доделу монтажне куће, или у
другој држави , а којом могу да реше своје
стамбено питање, да нису обновили или отуђили
непокретност на територији Косова и Метохије,
а којом могу да безбедно реше своје стамбено
питање и да нису укључени у неки други
интеграциони или повратнички програм за
решавање стамбених потреба;
6. повратник из земаља ЕУ по Споразуму
о реадмисији и чланови његове породице
прилажу оверену изјаву у органу Градске
управе или суду да не поседују непокретност у
Републици Србији осим земљишта на територији
Града Зрењанина, на коме је дозвољена
индивидуална
стамбена
градња
и има
одговарајуће урбанистичко техничке услове, а
којим се конкурише за доделу монтажне куће,
или у другој држави којом могу да реше своје
стамбено питање и да нису укључени у неки
други интеграциони програм за решавање
стамбених потреба;
7.
Уверење
о
имовном
стању
подносиоца пријаве и чланова његовог
породичног домаћинства из Републичког
геодетског завода – Службе за катастар
непокретности Зрењанин (Напомена: односи се и
на малолетне чланове породичног домаћинства)
8. уверење или потврда Одељења за
локалну пореску администрацију за подносиoca
пријаве и чланове његовог породичног
домаћинства о порезу на имовину (напомена:
односи се и на малолетне чланове породићног
домаћинства);
9. доказ о приходима за сваког члана
домаћинства:
- за запослене или радно ангажоване по
другом основу: потврда послодавца о висини
примања за укупно 3 месеца која претходе
месецу подношења пријаве на јавни позив за
доделу монтажних кућа
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- за незапослене: потврда или уверење о
незапослености из евиденције Националне
службе за запошљавање,
са податком о
исплаћеној накнади уз навођење износа за
последња 3 месеца која претходе месецу
подношења пријаве на јавни позив за доделу
монтажних кућа, уколико је иста исплаћена
- за пензионере: доказ о висини пензије
за последња 3 месеца која претходе месецу
подношења пријаве на јавни позив за доделу
монтажних кућа;
- за подносиоца пријаве и чланове
породичног
домаћинства
који
нису
ангажовани/запослени код послодавца, који нису
пензионери, не примају накнаде од Националне
службе за запошљавање, нити остварују било
какве друге приходе : изјава 2 сведока оверена у
Градској управи Града Зрењанина или у суду.
10. доказ да је члан породичног
домаћинства смртно страдао или нестао у
сукобима на простору бивше СФРЈ;
11.
потврда
надлежне
образовне
институције о школовању за децу која се налазе
на редовном школовању до навршених 26
година живота;
12. решење надлежног органа за
малолетног члана породичног домаћинства са
инвалидитетом или сметњама у развоју;
13. решење надлежног органа о смањењу
или губитку радне способности или телесном
оштећењу;
14. лекарски налаз не старији од 6 месеци
за болести од већег социо-медицинског значаја
(малигна обољења, бронхијална и срчана астма,
тешка опструктивна обољења плућа, активна
туберколоза, инфаркт срца, декомпензована
срчана
обољења,
трансплатација
срца,
цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже
душевне болести, прогресивне нервномишићне
болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин
зависни
дијабетес,
хроничне
бубрежне
инсуфицијенције на дијализама, системске
аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ
инфекције и сл.);
15. за једнородитељску породицу извод
из матичне књиге умрлих ако је брачни друг
умро; решење надлежног суда о проглашењу
несталог лица за умрло ако је брачни друг
нестао; извод из матичне књиге рођених деце без
утврђеног очинства или пресуда надлежног суда
о самосталном вршењу родитељског права;
16. извештај лекара специјалисте о
постојању трудноће;
17. за доказивање сродства: извод из
матичне књиге рођених или извод из матичне
књиге венчаних односно други важећи документ
којим се доказује сродство;
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18. правноснажна судска одлука којом је
утврђена чињеница да је подносилац пријаве или
члан породичног домаћинства био жртва
породичног насиља;
19. доказ о стамбеној ситуацији
подносиоца пријаве и његовог породичног
домаћинства које станује у изнајмљеном
простору без основних хигијенско-санитарних
услова – Изјава оверена у органу Градске управе
или суду коју ће Комисија на терену проверити;
20. доказ о власништву/праву коришћења
над земљиштем којим подносилац пријаве на
јавни позив конкурише за доделу монтажне куће
– препис листа непокретности Републичког
геодетског завода – Службе за катастар
непокретности Зрењанин не старији од 6 месеци;
21. изјаву оверену у органу Градске
управе или суду да је у могућности да обезбеди
средства за финансирање прикључака на електро
и
комуналну
инфраструктуру,
трошкове
издавања информације о локацији, локацијске,
грађевинске и употребне дозволе као и трошкове
истицања објекта у катастру непокретности.
Напомена: лица са предлога листе реда
првенства биће у обавези да доставе копију
плана и информацију о локацији уз помоћ КБО –
Канцеларија брзих одговора Градске управе
града Зрењанина у року од 15 дана од дана од
дана објављивања предлогa листе реда првенства
(документа прибављају о свом трошку).
Одабрани корисници односно лица наведена у
коначној Одлуци о решавању стамбених потреба
корисника помоћи доделом монтажних кућа у
обавези су да доставе локацијску дозволу у року
од 15 дана од дана истицања коначне Одлуке о
решавању стамбених потреба корисника помоћи
доделом монтажних кућа (документа прибављају
о свом трошку) као и да доставе грађевинску
дозволу у року од 15 дана од дана избора
извођача радова (документа прибављају о свом
трошку).
Члан 12.
Целокупан поступак за доделу помоћи
спроводи Комисија.
Комисија се састоји од представника
УНХЦР-а,
ASB-a
(Arbeiter-Samariter-Bund,
невладина организација) и стручних служби
Градске управе. Чланове Комисије именују
руководиоци поменутих организација.
Комисија има Председника Комисије,
заменика Председника Комисије и 6 чланoвa.
Члан 13.
Лица којима буде додељена помоћ у
решавању
стамбене
потребе доделом
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монтажне куће сносе трошкове прикључака за
воду и струју и свих осталих пропратних
трошкова као и трошкове добијања употребне
дозволе и трошкове истицања објекта у катастру
у року од 15 дана од дана ступања у посед
монтажне куће.
Члан 14.
Изабрани корисник је
дужан
да
поднесе писану изјаву оверену пред судом
или органом Градске управе у присуству
два сведока, да изграђену кућу неће дати
у закуп, продати или на други начин отуђити
у року од 5 година од дана стицања права
својине.
Члан 15.
Комисија ради и доноси одлуке на
седницама.
Председник Комисије сазива седницу и
руководи радом Комисије , а у одсуству или
спречености његов заменик.
Комисија доноси одлуке консензусом.
Мандат Комисије траје до завршетка
пројекта.
Члан 16.
О раду Комисије води се записник који
води записничар.
Записник и осталу документацију о раду
Комисије као документа трајне вредности чува
Градска управа града Зрењанина.
Члан 17.
Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник;
2. утврђује текст јавног позива и
објављује позив;
3. разматра поднете захтеве;
4. врши обилазак подносиоца пријаве
ради провере навода из пријаве у циљу добијања
комплетних информација и увида у услове
становања;
5. утврђује предлог листе реда првенства
за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба доделом монтажних кућа;
6. разматра приговоре и доноси одлуку
по приговорима;
7. доноси коначну листу реда првенства
корисника помоћи
за решавање стамбених
потреба доделом монтажних кућа;
8. остале послове везане за реализацију
предметног пројекта.
Члан 18.
Након разматрања приспелих пријава
Комисија у року од 30 радних дана сачињава
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Предлог листе реда првенства за избор
корисника помоћи за решавање стамбених
потреба доделом монтажних кућа, који ће бити
објављен на огласним таблама Градске управе
Града Зрењанина.
На предлог листе реда првенства
подносилац пријаве може уложити писмени
приговор Комисији, у року од 8 дана од дана
оглашавања предлога листе реда првенства.
Приговор се предаје лично у затвореној коверти
са назнаком „Приговор на предлог листе реда
првенства – додела монтажних кућа“
на
шалтеру бр. 3 Услужног центра Градске управе
града Зрењанина (писарница) соба бр. 53.
Комисија разматра, проверава наводе из
приговора и утврђује чињенично стање.
Комисија доноси одлуку о приговору у
року од 15 дана од дана његовог пријема коју
доставља подносиоцу приговора и утврђује
Коначну листу реда првенства за избор
корисника помоћи за решавање стамбених
потреба доделом монтажних кућа,коју објављује
на огласним таблама Градске управе Града
Зрењанина
На основу коначне листе реда првенства,
Комисија доноси Одлуку о решавању стамбених
потреба корисника помоћи доделом монтажних
кућа (у даљем тексту: Одлука), коју доставља
свим подносиоцима приговора на предлог листе
реда првенства и одабраним корисницима
помоћи за решавање стамбених потреба доделом
монтажних кућа наведеним у Одлуци.
На донету Одлуку подносилац приговора
има право жалбе , коју у писменој форми
упућује Градском већу Града Зрењанина у року
од 15 дана од дана достављања одлуке. Жалба се
предаје лично у затвореној коверти са назнаком
„ Жалба на Одлуку о решавању стамбених
потреба корисника помоћи доделом монтажних
кућа “ на шалтеру бр. 3 Услужног центра
Градске управе града Зрењанина (писарница)
соба бр. 53.
Градско веће града Зрењанина решење по
жалбама доставља подносиоцима жалби и
одабраним корисницима. Одлука Градског већа
града Зрењанина је коначна.
На основу коначне Одлуке о додели
монтажних кућа закључује се Уговор између
корисника и Града Зрењанина у писаној форми,
којим се регулишу међусобна права и обавезе
потписника уговора
Члан 19.
Право и обавезу контроле наменског и
рационалног коришћења монтажне куће има
Град Зрењанин.
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Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана истицања на огласним таблама
Градске управе града Зрењанина.
Председник Комисије
Драгиша Албуљ,с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Комисија за избор корисника за доделу
монтажних кућа и грантова за економско
оснаживање породица и одабир полазника за
едукације
Број: 561-14-4/13-III
Дана: 25.11. 2013. године
ЗРЕЊАНИН
304
На основу Локалног акционог плана за
унапређење
положаја избеглица,
интерно
расељених лица и повратника на територији града
Зрењанина у периоду од 2013. до 2016. године
који је усвојила Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 23. новембра 2012. године,
Одлуке Града Зрењанина за учешће у пројекту
„Добре комшије – подршка имплементацији
ЛАП-ова за ИРЛ, избегла лица и повратнике”,
који спроводи Град Зрењанин, а финансира
Делегација Европске уније, Комисија за избор
корисника за доделу монтажних кућа, грантова за
економско оснаживање породица и одабир
полазника за едукације образована решењем
Градоначелника број 016-67/13-II од 4. октобра
2013. године, на седници одржаној дана
25.11.2013., донела је следећи
П Р А В И Л Н И К
о условима, критеријумима и мерилима за
избор корисника, поступку и начину
рада Комисије за доделу помоћи
избеглицама, интерно расељених лицима и
повратницима по Споразуму о реадмисији за
економско оснаживање кроз доходовне
активности и одабир полазника за едукацију
потенцијалних корисника доходовних
активности
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови,
критеријуми и мерила за избор корисника
средстава намењених за економско оснаживање
избеглица на територији града Зрењанина кроз
доходовне активности, поступак оглашавања за
доделу помоћи, рад Комисије за избор
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корисника за доделу монтажних кућа, грантова
за економско оснаживање породица и одабир
полазника за едукације (у даљем тексту:
Комисија), поступак израде и оглашавање
предлога листе првенства, поступак и начин
подношења
евентуалних
приговора
и
одлучивање по истом, поступак оглашавања
коначне листе реда првенства, као и све друге
радње у складу са овим правилником и уговором
који Град склапа са изабраним подносиоцима
захтева, односно крајњим корисницима.
Члан 2.
Истицање огласа за доделу помоћи за
економско оснаживање избеглица, интерно
расељених лица и повратника Комисија ће
извршити истицањем на огласним таблама
Градске управе града Зрењанина, као и
оглашавањем путем локалних медија на
територији града Зрењанина, у року од петнаест
дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 3.
Једнократна и бесповратна помоћ у виду
набавке средстава је намењена за економско
оснаживање породица избеглица, интерно
расељених лица и повратника са територије града
Зрењанина, у виду доходовних активности кроз
набавку машина, алата и опреме.
Право наменског располагања новчаним
средствима има град Зрењанин.
Члан 4.
Право на помоћ могу да остваре породице
избеглица, интерно расељених лица и повратника
која
имају
боравиште/пребивалиште
на
територији града Зрењанина, а којима је
неопходна помоћ за економско оснаживање, у
складу са овим правилником.
Под породицом у смислу овог Правилника
подразумевају се: супружник, деца, браћа, сестре,
родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга
лица која живе у заједничком породичном
домаћинству са избеглицом.
Члан 5.
За помоћ у виду набавке средстава за рад
обезбеђена су средства у укупном износу од
12.000,00 еура према курсу Инфореура
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_con
tracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)
Комисија спроводи поступак за доделу
помоћи и одређује износ помоћи за сваког
изабраног подносиоца захтева појединачно, не
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већи од 1.500,00 еура без ПДВ-а према курсу
Инфореура.
Члан 6.
Право на помоћ имају сви подносиоци
захтева под једнаким условима, а према
условима, критеријумима и реду првенства
утврђених овим правилником.
Члан 7.
Подносилац захтева и чланови његовог
породичног домаћинства могу да, у складу са
овим правилником, остваре право на помоћ под
следећим условима:
1. да имају избеглички статус и поднет
захтев за пријем у држављанство Републике
Србије, односно решења о укинутом статусу и
држављанство Републике Србије, или су
регистровани као интерно расељена лица или су
евидентирани као повратници из земаља ЕУ по
Споразуму о реадмисији
2. да нису укључени у неки други
пројекат за трајно решавање стамбених потреба
или пројекат везан за доходовне активности у
2012. и 2013. години,
3. да породица има радно способне
чланове домаћинства,
4. да има јасну, реалну и одрживу
пословну идеју (способност за рад, економска
исплативност, регистровану пословну активност,
односно спремност да региструје пословну
активност , стечено искуство...),
5. да у односу на врсту тражене помоћи
имају основне предуслове и могућности за
ефикасно обављање активности (на пример:
корисници пољопривредног гранта морају имати
одговарајуће земљиште или уговор о закупу или
коришћењу земљишта - на најмање две године;
корисници
помоћи
намењене
куповини
прикључне машине морају имати трактор, да је
похађао едукацију организовану у оквиру
спровођења пројекта Добре комшије и сл.),
6. да је активност за коју је помоћ тражена
од значаја за егзистенцију породице,
7. да подносилац захтева живи у сеоској
средини или предграђу уколико се ради о
пољопривредној активности,
8. да се домаћинство налази у лошој
материјалној ситуацији,
9. да избегло лице и чланови његове
породице нису повратници из миграције у треће
земље.
Члан 8.
Уз образац захтева за остваривање права
на помоћ, подносилац захтева је дужан да
достави следећу документацију:
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1. избегла лица прилажу фотокопије
важећих избегличких легитимација са пријавом
боравишта на територији Града Зрењанина и
доказе о поднетим захтевима за пријем у
држављанство Републике Србије или решење о
прихват у држављанство Републике Србије, а
лица која су укинула избеглички статус
фотокопије
личне
карте
са
пријавом
пребивалишта на територији Града Зрењанина и
решења о укидању својства избеглице, за себе и
за чланове породичног домаћинства, односно
изводе из матичне књиге рођених за малолетне
чланове домаћинства (млађи од 16 година).
2. интерно расељена лица прилажу
фотокопије важеће личне карте и легитимације
интерно расељених лица за себе и све чланове
породичног домаћинства старије од 16 година, а
изводе из матичне књиге рођених за малолетне
чланове домаћинства (млађи од 16 година).
3. повратници из земаља ЕU по
Споразуму о реадмисији прилажу фотокопије
важеће личне карте и потврде надлежног органа
да су повратници по Споразуму о реадмисији за
себе и чланове породичног домаћинства старије
од 16 година, а изводе из матичне књиге
рођених за малолетне чланове домаћинства
(млађи од 16 година).
4. Изјаву подносиоца захтева оверену у
Градској управи или суду да подносилац и
чланови његовог породичног домаћинства нису
укључени у неки други пројекат за трајно
решавање стамбених потреба или пројекат везан
за доходовне активности у 2012. и 2013. години,
5. Изјаву подносиоца захтева ако је или је
био у статусу избеглице оверену у Градској
управи или суду да подносилац и чланови
његовог
породичног
домаћинства
нису
повратници из миграције у треће земље,
6. план за економско оснаживање
породице (који се налази у оквиру пријавног
обрасца),
7. доказ о приходима за сваког члана
домаћинства:
- за запослене или ангажоване по другом
основу: потврда послодавца о висини примања
за укупно 3 месеца која претходе месецу
подношења пријаве на јавни позив за доделу
економских грантова;
- за незапослене: потврда или уверење о
незапослености из евиденције Националне
службе за запошљавање,
са податком о
исплаћеној накнади уз навођење износа за
последња 3 месеца која претходе месецу
подношења пријаве на јавни позив за доделу
економских грантова, уколико је иста исплаћена;
- за пензионере : доказ о висини пензије
за последња 3 месеца која претходе месецу
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подношења пријаве на јавни позив за доделу
економских грантова;
- за чланове поредичног домаћинства
који нису ангажовани/запослени код послодавца,
који нису пензионери, не примају накнаде од
Националне службе за запошљавање, нити
остварују било какве друге приходе : изјава 2
сведока оверена у Градској управи Града
Зрењанина или у суду.
8. лекарски налаз не старији од 6 месеци
за болести од већег социо-медицинског значаја
(малигна обољења, бронхијална и срчана астма,
тешка опструктивна обољења плућа, активна
туберколоза, инфаркт срца, декомпензована
срчана
обољења,
трансплатација
срца,
цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже
душевне болести, прогресивне нервномишићне
болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин
зависни
дијабетес,
хроничне
бубрежне
инсуфицијенције на дијализама, системске
аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ
инфекције и сл.).
9. решење надлежног органа о смањењу
или губитку радне способности или телесном
оштећењу,
10. решење надлежног органа за
малолетног члана породичног домаћинства са
инвалидитетом или сметњама у развоју
11. за жену носиоца породичног
домаћинства: потврда о смрти супружника,
односно извод из матичне књиге рођених деце
без утврђеног очинства, односно доказ о
предатој тужби за самостално вршење
родитељског права или пресуда надлежног суда
о самосталном вршењу родитељског права,
12. за једнородитељско породично
домаћинство: потврда о смрти супружника, или
доказ о предатој тужби за самостално вршење
родитељског права или пресуду надлежног суда
о самосталном вршењу родитељског права.
13.
потврду
о
регистрованом
пољопривредном газдинству ако је подносилац
захтева регистровани пољопривредник, односно
потврду о регистрованој делатности ако
подносилац
захтева
има
регистровану
делатности,
14. писмени доказ да у односу на врсту
тражене помоћи, корисник има основне
предуслове и могућности за ефикасно обављање
активности, уколико је то неопходно за
обављање наведене активности (нпр. за помоћ за
пољопривредну делатност да има доказ о
власништву
пољопривредног
земљишта,
односно уговор о закупу истог; за помоћ за
куповину прикључних машина да поседује
трактор, и сл.).
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15. Изјаву подносиоца захтева оверену у
Градској управи или суду да je спреман да
региструје делатност за коју тражи помоћ ( ако
нема регистровану делатност).
Потребна комплетирана документација
подноси се у писарници Услужног центра
Градске управе града Зрењанина у фотокопији, а
Комисија задржава право да током поступка
разматрања врши проверу чињеница наведених у
документима и затражи оригинале на увид и
изврши проверу навода из захтева на терену.
Члан 9.
Комисија утврђује предлог листе
првенства подносиоца захтева који испуњавају
тражене услове, на основу бодова из члана 10.
овог
правилника
и
према
следећим
критеријумима:
- да подносилац захтева и чланови породичног
домаћинства имају искуства у активности за
коју је помоћ тражена или су прошли обуку за
исту,
- да је породично домаћинство вишечлано, тј.
вишегенерацијско,
- лош материјални положај домаћинства,
- да је активност за коју је помоћ тражена од
значаја за егзистенцију породице
- да је регистрована активност или постоји
спремност да се активност региструје
- једнородитељско домаћинство,
- домаћинства са децом до 18 године или
студентoм до 26 године,
- здравствено стање и инвалидност подносиоца
захтева и чланова породичног домаћинства.
Члан 10.
Ред првенства се утврђује према следећим
мерилима:
1. да подносилац захтева има искуства у
активности за коју је помоћ тражена или су
прошли обуку за исту
1 бод
2.
за
сваког
члана
породичног
домаћинства
2 бода
3. породично домаћинство са приходима у
висини од 50% просечне месечне зараде без
пореза и доприноса у привреди Р.Србије према
последњим објављеним подацима (по члану)
2 бода
4. за једнородитељско домаћинство
1 бод
5. за свако малолетно дете или студента
до 26 година живота
1 бод
6.
за
сваког
члана
породичног
домаћинства старијег од 65 година
1 бод
7.
Болести
од
већег
социјалномедицинског значаја, у складу са прописима о
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здравственој заштити (малигна
обољења,
бронхијална и срчана астма, тешка обољења
плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца,
декомпензована
срчана
обољења,
трансплантација
срца, цереброваскуларни
инсулт, епилепсија, теже душевне
болести,
прогресивне нервномишићне болести, парезе и
парализе, хемофилија,
инсулин
зависни
дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције
на дијализама, системске аутоимуне болести,
остеомијелитиси, ХИВ
инфекције и сл.):
подносилац захтева или чланови његовог
породичног домаћинства за сваког члана који
2 бода
болује од тешке болести
8. за сваког члана са посебним потребама
2 бода
9. за регистровану делатност
2 бода
10. спремност да се региструје делатност
1 бод
Члан 11.
Приликом утврђивања предлоге листе
реда првенства корисника помоћи, Комисија ће
дати предност подносиоцима захтева који
испуњавају више услова из става 1. овог члана,
тачке 1.-7., а који су обухваћени следећим
критеријумима угрожености:
- жена носилац домаћинства,
- породице са више генерација са једним или
више чланова преко 65 година,
- једнородитељско
домаћинство
са
дететом/децом испод 18 година или
студентом/студентима до 26 година,
- породице са двоје или више деце млађе од 18
година, породице са трудницама,
- породице без редовних месечних прихода или
са недовољним месечним приходима (до 50%
просечне месечне зараде без пореза и
доприноса у привреди Републике Србије
према последњим објављеним подацима по
члану домаћинства),
- болесни чланови домаћинства, односно
чланови домаћинства са посебним потребама.
Комисија ће дати предност подносиоцу
захтева који кумулативно испуњава више
критеријума из овог члана.
Члан 12.
Проверу
испуњености
услова
и
критеријума за остваривање права на помоћ врши
Комисија
на
основу
поднетих
захтева,
достављене документације и чињеничног стања
које
је
утврђено
теренским
обиласком
подносиоца захтева.
Уколико се појаве нови и важни елементи
везани за претходно обрађен захтев, Комисија
задржава право на поновно разматрање захтева.
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Члан 13.
Комисија утврђује Предлог листе реда
првенства полазника едукације за економско
оснаживање кроз доходовне активности ( у
даљем тексту : Предлог листе реда првенства) на
основу испуњености услова из члана 7.,
критеријума из члана 9. и броја бодова на основу
мерила из члана 10. овог правилника као и
утврђеног чињеничног стања на терену, и исту
истиче на огласним таблама Градске управе
града Зрењанина.
Предлог листе реда првенства садржаће
16 одабраних подносилаца захтева , који су у
обавези да заврше едукацију за
економско
оснаживање кроз доходовне активности ( у даљем
тексту : едукација ) у организацији партнерске
организација на пројекту Добре комшијеАСБ.
Члан 14.
На Предлог листе реда првенства
подносилац захтева може да уложи приговор
Комисији у року од 8 дана од дана истицања
Предлога листе реда првенства на огласним
таблама Градске управе града Зрењанина.
Приговор мора да садржи: име, презиме и
адресу подносиоца приговора, разлоге због којих
се приговор изјављује и потпис подносиоца
приговора.
Приговор се подноси предајом писменог
поднеска на шалтеру бр. 1 у соби број 53.
Градске управе града Зрењанина (Услужни
центар), Трг слободе број 10, Зрењанин.
О основаности приговора одлучује се на
основу података наведених у приговору,
конкурсне документације и чињеничног стања
утврђеног
приликом
теренског
обиласка
подносиоца захтева а у складу са одредбама овог
Правилника.
Комисија доноси одлуку о приговору у
року од 15 дана од дана његовог пријема коју
доставља подносиоцу приговора и утврђује
Коначну листу реда првенства полазника
едукације за економско оснаживање кроз
доходовне активности ( у даљем тексту :
Коначна листа реда првенства), коју објављује
на огласним таблама Градске управе Града
Зрењанина.
На основу Коначне листе реда првенства,
Комисија доноси Одлуку о избору полазника
едукације за економско оснаживање кроз
доходовне активности (у даљем тексту: Одлука),
коју доставља свим подносиоцима приговора на
Предлог листе реда првенства и одабраним
полазницима
едукације
за
економско
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оснаживање
кроз
доходовне
активности
наведеним у Одлуци.
На донету Одлуку подносилац приговора
има право жалбе , коју у писменој форми
упућује Градском већу Града Зрењанина у року
од 8 дана од дана достављања одлуке. Жалба се
предаје лично у затвореној коверти са назнаком
„Жалба на Одлуку о избору полазника едукације
за економско оснаживање кроз доходовне
активности“ на шалтеру бр. 3 Услужног центра
Градске управе града Зрењанина (писарница)
соба бр. 53.
Градско веће града Зрењанина размтра
жалбе и решење по жалбама доставља
подносиоцима жалби и одабраним полазницима.
Одлука Градског већа града Зрењанина је
коначна.
Члан 15.
Након завршене едукације, Комисија
утврђује Предлог листе реда првенства 8
корисника помоћи за економско оснаживање
кроз доходовне активности
на основу
испуњености услова из члана 7., критеријума из
члана 9., броја бодова на основу мерила из члана
10. Правилника као и утврђеног чињеничног
стања на терену и резултата остварених током
едукације.
На Предлог листе реда првенства
корисника помоћи за економско оснаживање кроз
доходовне активности , полазник едукације може
да уложи приговор Комисији у року од 8 дана од
дана истицања Предлога листе реда првенства
корисника помоћи за економско оснаживање кроз
доходовне активности на огласним таблама
Градске управе града Зрењанина.
Приговор мора да садржи: име, презиме и
адресу подносиоца приговора, разлоге због којих
се приговор изјављује и потпис подносиоца
приговора.
Приговор се подноси предајом писменог
поднеска на шалтеру бр. 1 у соби број 53.
Градске управе града Зрењанина (Услужни
центар), Трг слободе број 10, Зрењанин.
О основаности приговора одлучује се у
складу са одредбама овог Правилника и на
основу података наведених у приговору,
конкурсне документације , чињеничног стања
утврђеног
приликом
теренског
обиласка
подносиоца захтева и резултата остварених током
едукације.
Комисија доноси одлуку о приговору у
року од 15 дана од дана његовог пријема коју
доставља подносиоцу приговора и утврђује
Коначну листу реда првенства корисника
помоћи за економско оснаживање кроз
доходовне активности, коју објављује на
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огласним таблама Градске управе Града
Зрењанина.
На основу Коначне листе реда првенства
корисника помоћи за економско оснаживање
кроз доходовне активности, Комисија доноси
Одлуку о избору корисника помоћи за
економско
оснаживање
кроз
доходовне
активности, коју доставља свим подносиоцима
приговора на Предлог листе реда првенства
корисника помоћи за економско оснаживање
кроз доходовне активности и одабраним
корисницима помоћи за економско оснаживање
кроз доходовне активности наведеним у Одлуци.
На донету Одлуку о избору корисника
помоћи за економско оснаживање кроз
доходовне активности подносилац приговора
има право жалбе , коју у писменој форми
упућује Градском већу Града Зрењанина у року
од 8 дана од дана достављања одлуке. Жалба се
предаје лично у затвореној коверти са назнаком
„ Жалба на Одлуку о избору корисника помоћи
за економско оснаживање кроз доходовне
активности “ на шалтеру бр. 3 Услужног центра
Градске управе града Зрењанина (писарница)
соба бр. 53.
Градско веће града Зрењанина размтра
жалбе и решење по жалбама доставља
подносиоцима жалби и одабраним корисницима
помоћи. Одлука Градског већа града Зрењанина
је коначна.
Члан 16
На основу коначне Одлуке о избору
корисника за доделу помоћи за економско
оснаживање
кроз
доходовне
активности
закључује се Уговор између корисника и Града
Зрењанина у писаној форми, којим се регулишу
међусобна права и обавезе потписника уговора
и којим је утврђен рок од најмање две године у
коме корисник додељену помоћ не сме отуђити,
поклонити или уништити.
Власник додељене помоћи до тренутка
предаје изабраном кориснику је град Зрењанин.
Град Зрењанин има право и обавезу
контроле наменског и рационалног коришћења
додељене помоћи у периоду од најмање две
године односно у периоду у којем је корисник не
сме отуђити, поклонити или уништити.
Члан 17.
Целокупан поступак за доделу помоћи
спроводи Комисија.
Комисија има Председника Комисије,
заменика Председника Комисије и 6 чланова.

24. децембар 2013. год.
Члан 18.

Комисија ради и доноси одлуке на
седницама.
Председник Комисије сазива седницу и
руководи радом Комисије.
Комисија доноси одлуке консензусом.
Члан 19.
О раду Комисије води се записник који
води записничар.
Записник и осталу документацију о раду
Комисије као документа трајне вредности чува
Градска управа града Зрењанина.
Члан 20.
По доношењу овог правилника, Комисија
врши и следеће послове:
1. објављује оглас,
2. разматра поднете захтеве,
3. утврђује чињенично стање на терену,
4. утврђује предлог листе реда првенства
полазника едукације и корисника помоћи,
5. разматра евентуалне приговоре и
доноси одлуке о приговорима
6. обавља друге послове у складу са овим
правилником.
Члан 21.
Мандат Комисије траје до завршетка
пројекта, односно до истека рока у коме корисник
не сме отуђити, поклонити или уништити
додељену помоћ, у складу са уговором који Град
склапа са корисницима помоћи.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу даном
усвајања.
Члан 23.
Овај правилник објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
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