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На основу члана 33. Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Службени 
гласник РС'', бр. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 87/02, 33/04 и 
135/04), на основу члана 28. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 
87/02, 66/05, 101/05 и 85/06), члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 40. Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст), Председник општине Зрењанин је дана 
21.12.2006. године, донео  

 
 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН У ПЕРИОДУ  
ЈАНУАР – МАРТ 2007. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се укупни приходи који у периоду јануар – март 2007. године 
припадају општини Зрењанин за финансирање јавних расхода, врши распоређивање прихода 
на кориснике, посебне намене, посебне рачуне и утврђују услови за коришћење средстава. 

 
Члан 2. 

 Укупни приходи буџета општине Зрењанин за период јануар – март 2007. године 
утврђују се у износу до једне четвртине  износа укупних прихода распоређених у буџету 
2006. године.  

 Укупни расходи буџета општине Зрењанин утврђују се у једнаком износу као и 
приходи из става 1. овог члана . 

 
Члан 3. 

 У текућу буџетску резерву издваја се износ од 0,5% прихода утврђених у члану 2. ове 
Одлуке, а Одлуку о употреби  средстава текуће резерве доноси Председник општине.  
 

Члан 4. 
 У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% од прихода из члана 2. ове 
Одлуке. 

О коришћењу средстава сталне резерве одлучује Председник општине. 
Средства сталне буџетске резерве користиће се у складу са чланом 56. Закона о 

јавним приходима и јавним расходима, односно у складу са чланом 49. Закона о буџетском 
систему. 

 
 



 
 

Члан 5. 
 Распоред јавних прихода за период јануар – март 2007. године извршиће се у складу 
са финансијским планом  прихода и расхода буџета. 
 Финансијски план прихода и расхода буџета доноси Председник општине у складу са 
изворима и наменама утврђених Законом. 

 
Члан 6. 

 Средства за остале потребе, средства аграрног буџета, средства за подстицај и развој 
малих и средњих предузећа и приватно предузезтништво, средства за маркетинг и промоцију 
постојећих ресурса и могућности инвестирања у општину Зрењанин у циљу привлачења 
страних инвестиција, средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за 
пословање на тржишним принципима, средства за реализацију програма заштите животне 
средине и средства за делатности примарне здравствене заштите распоређиваће се према 
посебним програмима. 

Програм из става 1. овог члана утврдиће Председник општине за период на који се 
доноси привремено финансирање. 
 

Члан 7. 
 Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине, односно лице које он 
овласти и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом.  
 

Члан 8. 
 Корисници буџетских средстава не могу, без претходне сагласности Председника 
општине, заснивати радни однос са новим лицима у периоду привременог финансирања, 
уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису одређена у оквиру износа 
средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате тим буџетским 
корисницима. 
 У периоду привременог финансирања не могу се финансирати нови корисници 
буџетских средстава. 
 

Члан 9. 
 Одлука о привременом финансирању буџета општине Зрењанин за период јануар – 
март 2007. године биће саставни део буџета општине Зрењанин за 2007. годину. 
 

Члан10. 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за послове привреде, финансија и 
рачуноводства. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања ''Службеном листу 
општине Зрењанин'', а примењиваће се од 01.01.2007. године. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број:  401-7/06-II-04-01 
Дана: 21.12.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н                          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
        Горан Кнежевић, с.р. 
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