Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинско веће
Број: 06-793/2
Дана: 03.05.2019.године
Мали Зворник

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Општинско веће општине Мали Зворник, донело је Закључак којим се одређује
спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о II изменама Одлуке о буџету општине Мали
Зворник за 2019. годину и утврђује Програм јавне расправе, и упутило јавни позив за учешће у
јавној расправи, који је објављен на интернет презентацији општине Мали Зворник.
Јавна расправа о Нацрту одлуке одржана је од 18.04.2019 до 03.05. 2019. године. У складу
са Програмом јавне расправе отворени састанак представника надлежних органа Општине,
односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања, одржан је 03.05.2019. године у сали Скупштине општине Мали
Зворник, са почетком у 10 часова.
Отвореном састанку су присуствовали Милош Радојчић, заменик председника општине
и Милан Јевтић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности.
Записник водила Слађана Марковић, секретар Скупштине.
Од грађана отвореном састанку није присуствовао нико.
Одељење је сагледало и размотрило све пристигле предлоге и сугестије и извршило
следећу корекцију Нацрта Одлуке о II изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за
2019. годину:

РАЗДЕО 1- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
.

423-услуге по уговору-планирана средства износе 8.200.000,00 динара и односе
се на накнаде функционерима, одборницима, радним телима и комисијама које је
именовала Скупштина, накнаде члановима Управних и надзорних органа,
председницима савета месних заједница, односно када председник савета не
присуствује седници, накнаде заменицима председника месних заједница или члану
савета месне заједнице којег председник савета месне заједнице писмено овласти да
присуствује одређеној седници (конто 423590-8.200.000,00 динара),
РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
У оквиру овог органа, у оквиру програма 15-опште услуге локалне самоуправе,
програмске активности 0602-0004-општинско правобранилаштво, функција 330-судови,

укупно планирани расходи у 2019. години износе 1.890.000,00 динара, и већа су у
односу на предходни план за 150.000,000.
РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА
У оквиру програма 15, извршене су следеће измене:
Програмска активност 0602-0009, функција 160:
-499-средства резерве-текућа буџетска резерва, износи 5.338.778,33 динара, и у
односу на претходни план смањена за 5.260.150,00 динара
Програмска активност 0602-0001, функција 130:
-411 и 412- плате и доприноси – планирана средства износе 34.625.000,00 динара,и
мања су за 150.000,00 динара. Средства су смањена и усмерена на раздео
правобраниоца.
-426-материјал-укупно планирана средства су 6.920.000,00 динара, што је за 600.000,00
више у односу на предходни план, а намењена су за канцеларијски материјал и тонере
1.200.000,00 динара (конто 426110), за радну обућу 20.000,00 динара (конто 426120),
претплата на часописе , публикације и гласила-стручна литература 600.000,00 динара
(конто 426310), за гориво и мазиво 2.500.000,00 динара (конто 426410), материјали за
превозна средства 200.000,00 динара (конто 426490), материјал за одржавање хигијене
200.000,00 динара (конто 426810), за рекламни материјал, календари, роковници,
упаљачи и итд... 800.000,00 динара, за изводе из матичне књиге рођених, венчаних,
умрлих, билборд за пилану и остали материјал за потребе ОУ 1.400.000,00 динара,
укупно 2.200.000,00 динара (конто 426910).
-515- Компијутерски софтвер, планирано је 3.600.000,00 динара за набавку софтвра и
мреже за даљинско очитавање водомера.
ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
У оквиру програма 12, планирана су средства у укупном износу од 5.776.650,00 динара,
и распоређени су на две прогр.активн. за следеће намене:
Програмска активност 1801-0001, функција 760:
У оквиру програмске активности 1801-0001 укупно је планирано 5.276.650,00 динара и
мања су за 5.174.350,00 динара.
-464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање- планирано је
5.276.650,00 динара за Дом здравља Мали Зворник за ангажовање специјалиста
конултаната, накнаду за земљиште, трошкови стручног усавршавања запослених,
трошкови акредитацијских посета, умрежавање теренских амбуланти, . Све наведено
регулисаће се уговором.(конто 464110)
Програмска активност 1801-0002 функција 760:
У оквиру програмске активности 1801-0002 укупно је планирано 500.000,00 динара
-424-специјализоване услуге –укупно је планирано 500.000,00 динара , за мртвозорца
(конто 424310)

ПРОГРАМ 3, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
-пројекат 1501-01-Пилана Мали Зворник, функција 412
-511-зграде и грађевински објекти- у оквиру пројекта, 1501-01, укупно је планирано
85.030.000,00 динара за изградњу објекта ''Пилана'' Мали Зворник, што је за
2.000.000,00 динара више у односу на предходни план, а увећање се односи на
додатне радове. (конто 511120)
ПРОГРАМ 7, ОРГАН. САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0701-0002, функција 451:
У оквиру програмске активности, 0701-0002, укупно је планирано 52.850.000,00 динара
-424-специјализоване услуге- укупно планирана средства 52.850.000,00 динара, и то за
рехабилитацију путева ,материјал: ризла, шут, рад грађевинских машина, асфалирање
путева, индустријске зоне и крпљење ударних рупа, превоз материјала (конто 424410).
Средства су смањена за 8.450.000,00 због нереализованих уговора из предходног
периода.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0901-0001, функција 070:
-463-трансфери осталим нивоима власти: укупно планирана средства износе
14.000.000,00 динара и повећано је за 2.000.000,00 динара и то за накнаде за
становање и живот угрожених породица. Поред тога финансирају се проширена права
из области социјалне заштите, а који су поверени Центру за социјални рад,.
Средствима за ове намене финансирају се проширена права у области социјалне
заштите у складу са
општинском Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите и то:
једнократне помоћи лицима у стању социјалне потребе, привремени смештај у
прихватилиште и прихватну станицу, превоз ученика из социјално угрожених породица
који похађају срдњу школу, превоз за децу ометену у развоју, трошкови школарине за
децу без родитељског старања и интернатски смештај, набавка књига и школског
прибора за децу из социјално угрожених породица. Поред ових права из буџета
општине финансира се и део текућих расхода за рад Центра- материјал, гориво, стални
трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору,текуће поправке и набавка опреме
(конто463)
Програмска активност 0901-0005, функција 090:
-481-дотације невладиним организацијама- (Црвени крст) укупно планирана средства
су 7.255.000,00 динара, и већа су за 255.000,00 динара. Повећање се односи на
јубиларну награду за запослене, регистрацију теретног возила и помоћ Рашкопризренској епархији и народној кухињи на Косову и Метохији.

ПРОГРАМ 14, РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
У оквиру програма 14, планирана су средства у укупном износу од 22.850.000,00
динара, и повећано је за 2.850.000,00 динара у односу на предходни план, а
распоређени су на прогр. актив. за следеће намене:
Програмска активност 1301-0001, функција 810:
У оквиру програмске активности 1301-0001 укупно је планирано 11.000.000,00 динара
-481-дотације невладиним организацијама-укупно је планирано 11.000.000,00
дининараара за спортске клубове. Расподела ових средстава врши се у складу са
усвојеним правилником, а на основу расписаног конкурса (конто 481990).
-Пројекат 1301-01-Изградња игралишта у Великој Реци, функција 810
-511-зграде и грађевински објекти-за изградњу игралишта у Великој Реци, планирано је
9.000.000,00 динара, извор 13, што чини 1,24% укупног буџета (конто 511290)
-Пројекат 1301-02-Реконструкција игралишта у Сакару, функција 810
-511-зграде и грађевински објекти-за реконструкцију игралишта у Сакару, планирано је
2.850.000,00 динара, (конто 511290)
ПРОГРАМ 1, СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
У оквиру програма 1, извршене су следеће измене:
Програмска активност 1101-0001, функција 620:
424-специјализоване услуге-укупно планирана средства су 10.400.000,00 динара и већа
су за 2.400.000,00 динара у односу на предходни план. Од тога 1.000.000,00 динара
планирано је за одржавање паркова и јавних површина-рушење бесправно саграђених
објеката (конто 424510), а за геодетске услуге планирано је 9.400.000,00 динара (конто
424630),повећање се односи на геодетске услуге.
541-земљиште-укупно је планирано 4.000.000,00 динара, за куповину земљишта, што
што је за 2.000.000,00 динара мање у односу на предходни план. (конто 541110)
ПРОГРАМ 2, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У оквиру програма 2, извршене су следеће измене:
Програмска активност 1102-0003, функција 660:
-424-специјализоване услуге-укупно је планирано 4.000.000,00 динара за рад скипа ЈКП
Дрина Мали Зворник и других услуга у оквиру њихових делатности (конто 424910).
Средства су увећана за 1.500.000,00 динара.
-425-текуће поправке и одржавање- планирано је 2.400.000,00 динара, за текуће
поправке у згради општине, месним камцеларијама и домовима културе у месним
заједницама, (конто 425190).Средства су увећана за 1.000.000,00 динара.
Пројекат 1102-01-Санац.водовдне линије Гај-Каменица-са изгр. мање црпне станице и
израда пројекта за реконструкцију водовода на територији општине Мали Зворник
-451-субвенције-укупно је планирано 17.900.000,00 динара (конто 451290), од тога
12.500.000,00 динара за Санац.водовдне линије Гај-Каменица-са изгр. мање црпне

станице, а 5.400.000,00 динара за израду пројекта за реконструкцију водовода на
територији општине Мали Зворник.
Пројекат 1102-02-Изградња водовода Д.Трешница-Цулине
-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 28.300.000,00 динара. Од
тога је 19.651.071,67динара из извора 01, а 8.648.928,33 динара из изввора 13.
(конто 511240). Расходи за ове намене смањени су за укупно 3.600.000,00 динара,
због мањих обавеза по уговорима из претходне године.
ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 1502-0002, функција 473:
-423-услуге по уговору- укупно планирана средства су 8.800.000,00 динара и увећана су
1.200.000,00 динара у односу на предходни план , а планирана су за реализацију
општинских манифестација Гурманијада, Скобаљијада, Сомовијада, Прво светско
првенство у лову на сома, Међаши, и осталих догађаја којим се промовише туризам
општине (423910).
ПРОГРАМ 9, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
У оквиру програма 9, планирана су средства у укупном износу од 42.926.500,00динара,
и распоређени су на прогр.активност, за следеће намене:
Програмска активност 2002-0001, функција 912:
У оквиру програмске активности 2002-0001 укупно је планирано 42.926.500,00динара
-463-трансфери осталим нивоима власти –укупно је планирано 42.926.500,00динара, и
већи је за 815.500,00 динара, у доносу на претходни план, и то 280.000,00 динара за
кошаркашке табле и 535.500,00 за набавку комплета књига за ученике првог разреда
основних школа :
ОШ Никола Тесла Велика Река 7.395.000,00 динара
ОШ Милош Гајић М. Зворник 4.524.000,00 динара
ОШ Бранко Радичевић М.Зворник 16.038.000,00 динара
ОШ Стеван Филиповић Радаљ 7.103.000,00 динара
ОШ ОШ Браћа Рибар Доња Борина 7.866.500,00 динара

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ
БИБЛИОТЕКА 17. СЕПТЕМБАР МАЛИ ЗВОРНИК
У оквиру програма 13,развој културе, планирана су средства у укупном износу од
17.870.000,00динара, и распоређени су на програмску активност, за следеће намене:
Програмска активност 1201-0001, функција 820:
У оквиру програмске активности 1201-0001 укупно је планирано 17.870.000,00динара
-411-515 -У оквиру програмске активности 2001-0001 укупно је планирано
17.870.000,00динара
Средсва су увећана за 520.000,00 динара и то на групи конта 423 – услуге -увећано за
370.000,00 динара за. На конту 422- трошкове транспорта 150.000,00 динара.

ПУ ЦРВЕНКАПА МАЛИ ЗВОРНИК
У оквиру програма 8,предшколско васпитање, планирана су средства у укупном износу
од 46.368.000,00,00 динара, и распоређени су на програмску активност, за следеће
намене:
Програмска активност 2001-0001, функција 911:
У оквиру програмске активности 1201-0001 укупно је планирано 46.368.000,00динара
-411-512 -У оквиру програмске активности 2001-0001 укупно је планирано
46.368.000,00динара
У односу на претходни план, средства су увећана за 143.000,00 динара због измене
закона о буџетском систему и увећања плате од 2% . .

Записник водила
Слађана Марковић с.р.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Милош Радојчић с.р.

