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На основу члана 40. Статута Општине Зрењанин („Службени лист општине Зрењанин“ бр. 16/2005 – 
пречишћен текст) Председник Општине Зрењанин, дана 31.03.2006. године, донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2006. ГОДИНУ 
 

 Утврђује се вредност бода за коришћење грађевинског земљишта за 2006. годину, и то: 
I За стамбене зграде, станове, гараже, и све остале помоћне објекте вредност бода је 0,000656 

динара по 1 м2. 
II За привредне и непривредне делатности. 

 
 
1. I група: за делатности по Закону о Класификацији делатности и о Регистру разврставања и то: 
 
грана 523  трговина на мало фармацеутским, медицинским, козметичким и тоалетним препаратима; 
грана 633  делатност путничких агенција и туроператора; 
грана 634   активности других посредника у саобраћају; 
област 64  поштанске активности и телекомуникације; 
подгрупа 65121  банкарске организације; 
област 66   осигурање осим пензијских фондова и обавезног социјалног осигурања; 
подгрупа 70310   агенције за некретнине; 
подгрупа 71100  изнајмљивање аутомобила; 
област 72  компјутерске и сродне активности; 
област 74  остале пословне активности; 
подгрупа 80410  делатност школе за возаче; 
подгрупа 80420  образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменутa 
подгрупа 85120  медицинска пракса (приватна); 
подргупа 85130  стоматолошка пракса (приватна); 
подгрупа 85200  ветеринарске активности; 
грана 924  делатност новинских агенција 
подгрупа 92710  коцка и клађење, 

  
вредност бода је 0,019238 динара по 1 м2. 
 

2. II група: за делатности по Закону о Класификацији делатности и о Регистру разврставања и то: 
 

сектор Б  рибарство 
грана 111 вађење сирове нафте и природног гаса; 
грана 112 услуге у производњи нафте и гаса; 
грана 154 производња биљних и животињских масти; 
грана 155 прерада и конзервисање млека; 
грана 157 производња готове хране за животиње; 
грана 160 производња дуванских производа; 
грана 173 довршавање тканина 
грана 191 штављење и дорада коже; 
област 24 производња хемикалија и хемијских производа; 
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грана 251 производња производа од гуме; 
грана 264 производња опеке, црепа и производа за грађевинарсво од печене глине; 
област 27 производња основних метала; 
грана 311 производња електричних мотора, генератора и трансформатора; 
грана 401 производња, пренос и дистрибуција електричне енергије; 
грана 402 производња гаса и дистрибуција гасовитих горива преко система  цеви; 
грана 551 хотели; 
грана 553 ресторани; 
грана 554 барови; 
грана 748 остале пословне активности на другом месту непоменуте; 
грана 922 радио и телевизијске активности; 
подгрупа 93010 прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета; 
подгрупа 93020 фризерски и други третмани за улепшавање; 
подгрупа 93030 погребне и пратеће активности; 
подгрупа 93040 третмани за побољшање физичког стања и расположења; 
подгрупа 93050 остале услужне делатности на другом месту непоменуте, 
сектор Е трговина на велико и трговина на мало (осим гране 502, 511, 523 и 527); 

  
 

вредност бода је 0,013993 динара по 1 м2. 
 
 
3. III група: За делатности по Закону о Класификацији делатности и о Регистру разврставања и то: 
 
  
подгрупа 01121 гајење поврћа, цвећа и украсног биља; 
област  15 производња прехрамбених производа и пића, осим гране 151, 154, 155, 157 и 160; 
oбласт 20 прерада дрвета и производи од дрвета и плуте, осим намештаја; 
грана 142 вађење песка и глине; 
подсектор ГБ производња текстила и текстилних производа, осим групе 1751 из гране 175 (производња 

тепиха и прекривача за под); 
подсектор ГД производања целулозе, папира и производа од папира; издавачка делатност и штампање; 
подсектор ГЂ производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива; 
подсектор ГЗ производња производа од осталих неметалних минерала осим гране 264; 
област 28 производња стандардних металних производа, осим машина и уређаја; 
подсектро ГЈ производња машина и уређаја, на другом месту непоменута, осим гране 294; 
подсектор ГК производња електричних и оптичких уређаја, осим гране 311 и 314; 
подсектор ГЛ производња саобраћајних средстава; 
подсектор ГЉ прерађивачка индустрија, на другом месту непоменута; 
грана 612 саобраћај унутрашњим воденим путевима; 
подгрупа 92622 професионални спортски клубови. 

 
 
  

вредност бода је 0,009910 динара по 1 м2. 
 
4. IV група: за делатности по Закону о Класификацији делатности и о Регистру разврставања и то: 

 
група 1751 производња тепиха и прекривача за под; 
грана 294 прозводња алатних машина; 
сектор Ђ грађевинарство. 

 
вредност бода је 0,006413 динара по 1 м2. 

 
 
5. V група: за делатности по Закону о Класификацији делатности и о Регистру разврставања и то: 

 
подгрупа 15110 производња, обрада, хлађење и замрзавање животињског меса; 
подсектор АБ шумарство; 
грана 601 железнички саобраћај; 
грана 602 остали копнени саобраћај; 
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вредност бода је 0,0049556 динара по 1 м2. 
 
 
6. VI група: за делатности по Закону о Класификацији делатности и о Регистру  

                  разврставања и то: 
 

подсектор АА пољопривреда, осим групе 0112 (гајење поврћа, цвећа, украсног биља и садног материјала); 
грана 911 делатност пословних, радничких и струковних удружења 

 
вредност бода је 0,003323 динара по 1 м2. 

 
 
III   За  делатности које се обављају у оквиру „Слободне зоне“ односно „Слободне 

подзоне “, а обухваћене у групи 3, вредност бода износи 10 % од утврђене вредности бода за ту групу 
делатности. 
За остале групе делатности које се обављају у оквиру „Слободне зоне“ односно „Слободне подзоне“  
вредност бода је 30 % од утврђене вредности бода за сваку групу делатности.  

 
IV   За делатности које се обављају у оквиру  Ia пословне зоне чије се просторије 

налазе у приземљу објеката са улазом или излогом на улицу Краља Александра I  Kарађорђевића  вредност 
бода се увећава за 20% од утврђене вредности бода за сваку групу делатности, док се за делатности 
подгрупе 65121 – банкарске делатности вредност бода увећава за додатних 20%.         
   

 
V   Oво решење објавити у „Службеном листу Општине Зрењанин“, а примањиваће се од 01.04.2006. године. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
БРОЈ: 011-6/06-II-04-01         
ДАНА: 31.03.2006. године                                                                            
З р е њ а н и н                                                     
         ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ 

       Горан Кнежевић,с.р. 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
Редни број                                                  П Р Е Д М Е Т                                                             Страна 

 
33.  Решење о утврђивању вредности бода за коришћење грађевинског земљишта за 2006. годину ...... 45 
 
 
 
 

 
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН'' 

 
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, Трг слободе 10 
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