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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/09, 73/10,
61/05-др.закон, 66/05, 101/05, 85/06 -др.закон,), члана 32. Закона о локланој самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, и члана 37. Статута Општине Мали Зворник (''Службени лист
Oпштине Мали Зворник'', бр.10/08, 13/08 и 27/09), Скупштина општине Мали Зворник је на
седници одржаној дана, 17.12.2010. године, донела

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2011. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали
Зворник за 2011. годину (у даљем тексту: буџет), његово извршавање, обим и коришћење
сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет општине Мали Зворник за 2011.годину чине:
_____________________________________________________________________
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА____ _ динари__
Укупни приходи и примања по основу
продаје нефинансијске имовине_
294.892.000_
- буџетска средства
261.000.000
- сопствени приходи
33.892.000_
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске
294.892.000_
- буџетска средства
261.000.000
- сопствени приход
33.892.000
Приходи и примања, расходи и издаци буџета који се финансирају из буџетских средстава
утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака:
_____________________________________________________________________
Екон.клас.
Буџет 2011_
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+9)
261.000.000_
1. Порески приходи
71
98.880.000
1.1. Порез на доходак, добит и кап. добитке
711
52.700.000
1.2. Порез на фонд зарада
712
80.000
1.3. Порез на имовину
713
16.800.000
1.4. Порез на добра и услуге
714
15.300.000
1.5. Други порези
716
14.000.000
2. Непорески приходи
74
104.700.000
2.1. Приходи од имовине
741
97.500.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга
742
3.700.000
2.3. Приход од новчаних казни
743
3.000.000
2.4. Мешовити и неодређени приходи
321,745
500.000
3. Остали непорески приходи
733, 921
57.420.000_
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)
261.000.000_
1. Текући расходи
4
239.308.000
1.1. Расходи за запослене
41
59.361.000
1.2. Коришћење роба и услуга
42
91.142.000
1.3. Субвенције
45
13.500.000
1.4. Донације и трансфери
46
49.435.000
1.5. Социјална заштита
47
3.000.000
1.6. Остали текући расходи
48, 49
22.870.000

2. Капитални издаци
3. Издаци за набавку финансијске имовине

51
62

11.692.000
10.000.000_

члан 2.
Приходи и примања буџета, према економској класификацији, утврђују се у
следећим износима:

БУЏЕТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 2011.година
ЕКОН.
КЛАС.

ВРСТА ПРИХОДА

ПРИХОДИ
БУЏЕТА
2011

ДОДАТНИ
ПРИХОДИ
2011

УКУПНИ
ПРИХОДИ
(3+4)

1

2

3

4

5

321000

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Нераспоређени вишак прихода из
2010.године
УКУПНО 321000

321311

711000
711110

ПОРЕЗИ НА ДОХ.ДОБИТ И
КАПИТ,ДОБИТКЕ

39.000.000,00

39.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

711120

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности

711140

Порез на приходе од имовине

1.200.000,00

1.200.000,00

711190

Порез на друге приходе

7.000.000,00

7.000.000,00

52.700.000,00

52.700.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

800.000,00

800.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

16.800.000,00

16.800.000,00

УКУПНО 711000
712000

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

712110

Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције
УКУПНО 7130000

714000

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714513

Комун.такса за држ.мотор.друм.и прикљ.воз.

3.000.000,00

3.000.000,00

714514

3.000.000,00

3.000.000,00

714543

Год.накнада за друм.мот.воз.трак.и прик.воз.
Накнада за промену намене
пољопр.земљишта

1.000.000,00

1.000.000,00

714547

Накнада за загађивање животне средине

1.100.000,00

1.100.000,00

714552

Боравишна такса

200.000,00

200.000,00

714562

Посеб.накнада за зашт.и унапређ.живот.сред

7.000.000,00

7.000.000,00

УКУПНО 714000
716000
716111

ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комун.такса за истиц.фирме на
посл.простору
УКУПНО 716000

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733150

Тек.трансф.од друг.нив.вл.у кор.нив.општ.

733250

Капит.трансф.од друг.нив.вл.у кор.нив.општ.
УКУПНО 733000:

741000
741150
741511
741530
741541

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Прих.од кам.на ср.кор.буџ.опш.укљ.у
деп.пос.б.
Накнада за коришћење минерал.сировина
Накнада за коришћ.прост.и
грађев.земљишта
Комунална такса за кориш.обале у
посл.сврхе
УКУПНО 741000

15.300.000,00

15.300.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

57.400.000,00

57.400.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

83.000.000,00

83.000.000,00

97.500.000,00

97.500.000,00

500.000,00

500.000,00

742152

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Прих.од дав.у закуп које користе јавне
службе

742251

Општинске административне таксе

1.200.000,00

1.200.000,00

742253

Накн.за уређивање грађевинског земљишта

1.900.000,00

1.900.000,00

742351

Прихода од општинских органа управа

100.000,00

100.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

742000

УКУПНО 742000

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВ.КОРИСТ

743300

Приходи од новчаних казни за прекршаје
УКУПНО 743000

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745150

Мешовити и неод. прих. у корист нивоа општ.

500.000,00

500.000,00

УКУПНО 745000

500.000,00

500.000,00

ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ ДОМ.АКЦ.И
ОСТ.КАПИТ.
Прим.од прод.дом.акц.и капитала у
кор.општ.

20.000,00

20.000,00

УКУПНО 921000

20.000,00

20.000,00

921000
921951

ПРИМАЊА ИЗ
ДОДАТ.ПРИХ.БУЏET.КОРИС.
777107

Општинска управа-боловање

1.000.000,00

1.000.000,00

745104
742104
921612
745104

ОУ-Послови ГГЗ-а М.Зворник

6.500.000,00

6.500.000,00

180.000,00

180.000,00

ДУ "Црвенкапа" М.Зворник

10.212.000,00

10.212.000,00

Фонд за развој општине М.Зворник

15.000.000,00

15.000.000,00

Туристичка организација М.Зворник

1.000.000,00

1.000.000,00

33.892.000,00

33.892.000,00

33.892.000,00

294.892.000,00

"Библиотека 17.Септембар" М.Зворник

УКУПНО ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА:

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

261.000.000,00

Члан 3.
Расходи и издаци буџета и расходи и издаци из сопствених прихода директних и индиректних буџетских
корисника, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
ЕК.
КЛ.

ОПИС

1

2

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
БУЏЕТА

3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ
ПРИХОДА
КОРИСНИКА

4

41
411
412
413
414
415
416

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи

59.361.000,00
47.920.000,00
8.726.000,00
530.000,00
630.000,00
990.000,00
565.000,00

6.137.000,00
3.755.000,00
672.000,00

42
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправ.и одрж.(услуге и материјали)
Материјал

91.142.000,00
25.750.000,00
4.817.000,00
14.189.000,00
25.070.000,00
6.038.000,00
15.278.000,00

45
451

СУБВЕНЦИЈЕ
Субв.јавним нефинанс.пред.и организац.

46
463

УКУПНА СРЕДСТВА
(3+4)

СТРУК.
%

5

6

1.020.000,00
590.000,00
100.000,00

65.498.000,00
51.675.000,00
9.398.000,00
530.000,00
1.650.000,00
1.580.000,00
665.000,00

22,74
18,36
3,34
0,20
0,24
0,38
0,22

12.257.000,00
387.000,00
123.000,00
1.620.000,00
6.660.000,00
305.000,00
3.162.000,00

103.399.000,00
26.137.000,00
4.940.000,00
15.809.000,00
31.730.000,00
6.343.000,00
18.440.000,00

34,92
9,87
1,85
5,44
9,60
2,31
5,85

13.500.000,00
13.500.000,00

13.500.000,00
13.500.000,00

5,17
5,17

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Дотац.и трансф.ост.нивоима власти

49.435.000,00
49.435.000,00

49.435.000,00
49.435.000,00

18,94
18,94

47
472

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накн.за социјалну заштиту из буџета

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

1,15
1,15

48
481
482
483
484
485

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Пор.обав.таксе,и каз.нам.од јед.нив.вл.друг.
Новч.казне и пенали по реш. Суд.и суд.тела
Накнаде штета услед елементарних непогода
Остале накнаде штета

17.898.000,00
14.500.000,00
478.000,00
120.000,00
2.500.000,00
300.000,00

6,85
5,56
0,17
0,05
0,96
0,11

49
499

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве

5.000.000,00
5.000.000,00

1,92
1,92

51
511
512
515

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства

11.762.000,00
8.300.000,00
3.022.000,00
440.000,00

4,48
3,18
1,15
0,15

17.870.000,00
14.500.000,00
450.000,00
120.000,00
2.500.000,00
300.000,00

28.000,00
28.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
11.692.000,00
8.300.000,00
2.992.000,00
400.000,00

70.000,00
30.000,00
40.000,00

52
523

ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају-наб.ђачких уџбеника

54
541

ЗЕМЉИШТЕ
Земљиште

62
621

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО:

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

3,83
3,83

261.000.000,00

33.892.000,00

294.892.000,00

100,00

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Расходи и издаци буџета у износу од 261.000.000,00 динара и издаци из додатних прихода и
примања буџетских корисника у износу од 33.892.000,00 динара, распоређују се по корисницима,
према економској, функционалној и организационој класификацији, и то:

ОПИС

4

3

2

1

ПОЗИЦИЈА

ФУНКЦИЈА

ГЛАВА

РАЗДЕО

ЕК.
КЛ.

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА
2011

5

6

7

ИЗДАЦИ
ИЗ
ДОДАТНИХ
ПРИХОДА
2011

УКУПНА
СРЕДСТВА
(7 + 8 )

8

9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1

намена 70130

1.1

ЗАКОНОДАВНИ И ИЗВРШНИ ОРГАН

110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

411
412
416
422
423
424
426
472
481
483
484
485
499
499

01

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на тререт послодавца
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту
Дотације
Новчане казне по реш.суд.и суд.тела
Накнаде штета услед елемен.непогода
Остале накнаде штета
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
УКУПНО ФУНКЦИЈУ 110:
Извори финансирања за главу 1.1
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1:

3.500.000,00
650.000,00
100.000,00
540.000,00
8.490.000,00
1.020.000,00
700.000,00
3.000.000,00
650.000,00
100.000,00
2.500.000,00
300.000,00
1.100.000,00
3.900.000,00
26.550.000,00

3.500.000,00
650.000,00
100.000,00
540.000,00
8.490.000,00
1.020.000,00
700.000,00
3.000.000,00
650.000,00
100.000,00
2.500.000,00
300.000,00
1.100.000,00
3.900.000,00
26.550.000,00

26.550.000,00
26.550.000,00

26.550.000,00
26.550.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

2

130

ОПШТЕ УСЛУГЕ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

намена 70131

2.1

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
463
482
483
512

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на тререт послодавца
Накнаде у натури-месечне карте
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања и дневнице радника
Услуге по уговору
Текуће поправке и одрж.опреме и зграде
Материјал
Текуће донације и трансф. нивоу општина
Остали порези-регистрација возила
Новчане казне по решењу судова
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:

23.628.000,00
4.355.000,00
440.000,00
450.000,00
900.000,00
450.000,00
5.450.000,00
630.000,00
2.190.000,00
1.200.000,00
3.210.000,00
350.000,00
100.000,00
20.000,00
2.230.000,00
45.603.000,00

1.000.000,00

23.628.000,00
4.355.000,00
440.000,00
1.450.000,00
900.000,00
450.000,00
5.450.000,00
630.000,00
2.190.000,00
1.200.000,00
3.210.000,00
350.000,00
100.000,00
20.000,00
2.230.000,00
46.603.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

45.603.000,00
1.000.000,00
46.603.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за главу 2.1:

01
04

Приходи из буџета:
Сопствени приходи :
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1:

912
30
31
32
33
34

463
463
463
463
463

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОШ "Никола Тесла" Велика Река
ОШ "Милош Гајић" Амајић
ОШ "Бранко Радичевић" Мали Зворник
ОШ "Стеван Филиповић" Радаљ
ОШ "Браћа Рибар" Доња Борина
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:

920
35

463

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средња школа Мали Зворник
УКУПНО ЗА ФУКНЦИЈУ 920 :

070
36

463

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Трансфери осталим нивоима власти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:

810
37
38

481
481

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
Дотац.ост.непроф.инст.-спорт.савез
Опшинске манифестације
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 :

330
39

463

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Текуће донације и трансфери нивоу општина
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330:

760
40

463

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
Капит. донације и трансфери нивоу општина
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760:

560

45.603.000,00

ФОНД ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

45.603.000,00

4.017.000,00
4.705.000,00
10.760.000,00
4.875.000,00
5.980.000,00
30.337.000,00

4.017.000,00
4.705.000,00
10.760.000,00
4.875.000,00
5.980.000,00
30.337.000,00

7.480.000,00
7.480.000,00

7.480.000,00
7.480.000,00

6.568.000,00
6.568.000,00

6.568.000,00
6.568.000,00

6.200.000,00
150.000,00
6.350.000,00

6.200.000,00
150.000,00
6.350.000,00

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

41
42
43
44
45

421
423
424
451
511

Стални трошакови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће и капиталне субвенције
Пројекти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:

133

намна 70131

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Савет за запошљавање
Црвени крст
СУБНОР
Удружење РМВОИ
Општ.савез за спорт и рекр.инвалида рада
Ловачко удружење "Црни врх"
Пчеларско удружење "Матица"
Удружење произв.малине "Воћар" М.Зворник
Верске заједнице
ОО Пензионера
Удружење приватних предузетника
Остала удружења
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 :

600.000,00
500.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

600.000,00
500.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

600.000,00
3.800.000,00
130.000,00
70.000,00
70.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
1.300.000,00
100.000,00
300.000,00
430.000,00
7.500.000,00

600.000,00
3.800.000,00
130.000,00
70.000,00
70.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
1.300.000,00
100.000,00
300.000,00
430.000,00
7.500.000,00

Извори финансирања за главу 2.1:

01
04

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1:

2.2

476
58
59
60
61
62
63
64
65
66

411
412
421
422
423
425
426
482
512

116.638.000,00

Сопствени приходи :

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА М.ЗВОРНИК
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на тререт послодавца
Стални трошкови
Трошкови превоза
Услуге по уговору
Текуће поправ.и одржавање објеката
Материјал
Порези,таксе,казне

Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 476:

116.638.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

116.638.000,00
1.000.000,00
117.638.000,00

1.372.000,00
245.000,00
85.000,00
100.000,00
850.000,00
10.000,00
305.000,00
10.000,00
10.000,00
2.987.000,00

1.000.000,00

1.372.000,00
245.000,00
85.000,00
100.000,00
1.450.000,00
10.000,00
705.000,00
10.000,00
10.000,00
3.987.000,00

2.987.000,00

1.000.000,00

3.987.000,00

2.987.000,00

1.000.000,00

3.987.000,00

600.000,00
400.000,00

Извори финансирања за главу 2.2:

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи :
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2

намена
70132

2.3

660
67
68
69
70
71
72

421
422
423
424
425
426

ОУ-ПОСЛ.ГАЗД.ГРАЂ.ЗЕМЉ.И ПУТЕВИМА
Стални трошкови
Трошкови превоза
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправ.и одржавање објеката
Материјал

14.260.000,00
2.500.000,00
1.450.000,00
21.050.000,00
3.362.000,00
8.500.000,00

6.500.000,00

14.260.000,00
2.500.000,00
1.450.000,00
27.550.000,00
3.362.000,00
8.500.000,00

73
74
75
76

451
482
511
512

Текуће и капиталне субвенције
Порези,таксе и казне
Пројекти
Опрема за јавну безбедност
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:

11.500.000,00
30.000,00
6.000.000,00
500.000,00
69.152.000,00

6.500.000,00

11.500.000,00
30.000,00
6.000.000,00
500.000,00
75.652.000,00

6.500.000,00
6.500.000,00

69.152.000,00
6.500.000,00
75.652.000,00

Извори финансирања за главу 2.2:

01
04

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2

820
77
78
79
80
81

центар 70135

2.4

82

83
84
85
86
87
88
89

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512
515

69.152.000,00

Сопствени приходи :

"БИБЛИОТЕКА 17.СЕПТЕМБАР" М.ЗВОРНИК
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури-месечне карте
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одрж.зграда и објеката
Материјал
Машине и опрема
Остала основна средства-књиге
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 :

69.152.000,00

4.460.000,00
799.000,00
90.000,00
150.000,00
90.000,00
15.000,00
1.685.000,00
47.000,00
709.000,00
356.000,00
413.000,00
252.000,00
400.000,00
9.466.000,00

30.000,00
30.000,00
40.000,00
180.000,00

4.460.000,00
799.000,00
90.000,00
150.000,00
90.000,00
15.000,00
1.692.000,00
72.000,00
757.000,00
356.000,00
443.000,00
282.000,00
440.000,00
9.646.000,00

180.000,00
180.000,00

9.466.000,00
180.000,00
9.646.000,00

7.000,00
25.000,00
48.000,00

Извори финансирања за главу 2.3:

01
04

Приходи из буџета:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3:

911
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

намена 70136

намена 70136

2.5

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
523

9.466.000,00

Сопствени приходи :

ДУ "ЦРВЕНКАПА" МАЛИ ЗВОРНИК
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,таксе,казне

Зграде и грађевински објекти
Залихе робе за даљу прод.-наб.ђачких уџбен.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 :

9.466.000,00

14.960.000,00
2.677.000,00
30.000,00

2.670.000,00

100.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
21.187.000,00

3.755.000,00
672.000,00
20.000,00
590.000,00
100.000,00
380.000,00
98.000,00
972.000,00
160.000,00
305.000,00
2.732.000,00
28.000,00
400.000,00
10.212.000,00

18.715.000,00
3.349.000,00
50.000,00
590.000,00
100.000,00
3.050.000,00
98.000,00
972.000,00
160.000,00
405.000,00
2.882.000,00
328.000,00
300.000,00
400.000,00
31.399.000,00

5.009.000,00
5.203.000,00
10.212.000,00

21.187.000,00
5.009.000,00
5.203.000,00
31.399.000,00

Извори финансирања за главу 2.4:

01
07
04

Приходи из буџета:
Приходи из буџета Републике
Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.4:

160

на
ме
на
70
13
9

2.6

104

421

21.187.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Стални трошкови

21.187.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

105
106
107

422
425
426

Трошкови путовања
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УКУПНО ЗА ФУНЦИЈУ 160 :

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

Извори финансирања за главу 2.5:

01

Приходи из буџета:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.5:

610
108

намена 70141

2.7

2.8

482

ФОНД ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБ. ИЗГРАДЊУ
Остали порези и таксе
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610:
Извори финансирања за главу 2.6:

01

Приходи из буџета:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.6:

620
109

621

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Кредити
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:

10.000.000,00
10.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

10.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00

Извори финансирања за главу 2.7:

01
12

Приходи из буџета:
Примања од отплате датих кредита:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.7:

намена 70143

2.9

320
110

425

10.000.000,00

ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Текуће поправке и одржавање опреме
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320

10.000.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

Извори финансирања за главу 2.8:
Приходи из буџета:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.8:

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 и 2:

У К У П Н И Р А С Х О Д И И ИЗДАЦИ:

261.000.000,00

33.892.000,00

294.892.000,00

III ИЗВРШAВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Председник општине одговоран је за извршење буџета, законито, наменско, економично и
ефикасно коришћење средстава распоређених овом Одлуком.
Члан 6.
Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање
које треба извршити из средстава органа којим руководи, и издавање налога за уплату средстава
који припадају буџету.
Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.
Функционер директног и индиректног корисника буџетских средстава може пренети
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном
кориснику буџетских средстава.

Члан 7.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 1.100.000 динара и исказују се
као посебна апропријација, а користи за намене утврђене Законом о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, , на предлог службе за финансијскорачуноводствене послове, доноси Председник општине.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини
општине, уз завршни рачун.
Члан 8.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 3.900.000 динара, а користи за
намене утврђене Законом о буџетском систему.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, на предлог службе за финансијскорачуноводствене послове, доноси Председник општине.
Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доставља се Скупштини
општине, уз завршни рачун.
Члан 9.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у
складу са чланом 61. став 1-5. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.
Члан 10.
Одлуку о промени апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5 %
вредности апрапријације за расход чији се износ умањује, односно 10 % унутар програма, на
предлог службе за финансијско-рачуноводствене послове, доноси Председник општине у складу
са Законом о буџетском систему.
Члан 11.
Општинско веће 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.
Члан 12.
Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати
услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и
одлучити, на предлог службе за финансијско-рачуноводствене послове, да део јавних срестава од
сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година,
представља општи приход буџета у текућој години.
Члан 13.
Ако се у току фискалне године јави краткорочни дефицит у текућој ликвидности, услед
неуравнотежених кретања прихода и расхода, редовно измирење обавеза буџета може се вршити
путем задужења.
Износ задужења за финансирање дефицита текуће ликвидности не може прећи 5% прихода
буџета у предходној години и мора се вратити пре краја буџетске године у којој је уговорено.
Одлуку о задужењу из става 1. овог члана, а по предходно прибављеном мишљењу
Министарства финансија, доноси Председник општине.
Члан 14.
Одлуку о дугорочном задуживању за капиталне инвестиционе расходе, а по предходно
прибављеном мишљењу Министарства финансија, доноси Скупштина општине.
Износ дугорочног задуживања за капиталне инвестиције не може бити већи од 50% укупно
остварених текућих прихода буџета општине у предходној години.

Износ главнице и камате који доспевају у свакој години за неизмирена дугорочна
задуживања не могу бити већа од 15% укупно остварених текућих прихода буџета општине у
предходној години.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава у 2011.години вршиће се по посебном акту Председника и
Општинског већа у оквиру следећих апропријација:
Раздео 1- Скупштина општине и Општинско веће, функција 110-Законодавни и извршни
орган, позиција 11 и 12, економска класификација 484-Накнада штете услед елементарних
непогода и 485-Остала накнада штете;
Раздео 2 – Општинска управа, функција 810- Услуге рекреације и спорта, позиција 37 и 38,
економска класификација 481-Дотације осталим непрофитним институцијама- спортски савез и
Општинске манифестације;
Раздео 2 – Општинска управа, функција 133-Дотације невладиним организацијама,
позиција 57, економска класификација 481-Остала удружења.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Привремено расположива новчана средства на консолидованом рачуну општине, осим
прихода за које је у посебном закону, односно међународном уговору утврђена намена која
ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати код НБС, пословних банака и других
финансијских организација у складу са Законом и Правилником.
Корисник средстава буџета општине може инвестирати сопствене приходе самостално, уз
претходну сагласност Председника општине.
Уговор о инвестирању средстава из става 1. овог члана закључује Председник општине.
Члан 17.
Обавезе према буџетским корисницима извршавају се сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета, а у оквиру апропријација одобрених овом Oдлуком. Ако се у току године
приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 18.
Буџетски
корисници могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене за ту намену овом Одлуко.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су
у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 1. ове
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 19.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака буџетских корисника, преносе се
на основу њихових захтева, у складу са одобреним апропријацијама и уз одговарајућу
књиговодствену документацију.
На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе
на увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и
да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и сопствене приходе.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судских поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

Буџетском кориснику који на захтев надлежног органа за извршење буџета не достави
извештај о утрошеним средствима биће обустављен пренос средстава из буџета.
Члан 20.
Приход од локалних комуналних такси у износу од 69.152.000 динара издвајају се за
финансирање програма и пројеката из области комуналне и путне инфраструктуре.
Програми и пројекти из става 1. овог члана реализоваће се преко посебног рачуна ОУПослови газдовања грађевинским земљиштем и путевима, глава 2. функција 660.
Наредбодавац за реализацију програма и пројеката из става 1. и 2. овог члана је Председник
општине.
Члан 21.
Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, као и приход од посбне
накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 8.100.000 динара издваја се за
финансирање програма, акционих планова и пројеката из области заштите животне средине.
Програми из става 1. овог члана реализоваће се преко Буџетског фонда за заштиту животне
средине глава 2. функција 560, а по Програму који усвоји Скупштина општине.
Члан 22.
Средства буџета остварена од приватизације и средства буџета у висини од 5% од
остварених прихода у претходној буџетској години преноси се Фонду за развој општине , и
користиће се за намене у складу са Законом о приватизацији и Статутом фонда.
Одлуку о коришћењу средстава Фонда за развој општине доноси Управни одбор фонда у
складу са Програмом Фонда за текућу буџетску годину.
Члан 23.
Средства буџета у износу од 10.000 динара издвајају се у Фонд солидарне стамбене
изградње, на име плаћања пореза на пренос апсолутних права на непокретностима-станова, који су
расподељени а није извршен пренос.
Члан 24.
Средства буџета у износу од 10.000 динара издвајају се у Фонду за противпожарну
заштиту.
Одлуку о наменском коришћењу средстава Фонда доноси Управни одбор Фонда.
Члан 25.
Набавка добара, радова и услуга, буџетски корисници вршиће у складу са Законом о јавним
набавкама.
Корисници буџетских средстава не могу покренути поступак јавне набавке без претходне
сагласности Председника општине.
Набавка мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је
вредност утврђена Законом о буџету РС.
Члан 26.
Корисник буџетских средстава, чија се делатност у целини или делимично финансира из
буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2011. години, на терет капитала сразмерно
делу средстава у коме су та средства обезбеђена у буџету и средстава по основу донација.
Члан 27.
Изузетно, у случају да буџету општине буду опредељена актом наменска трансферна
средства из другог буџета, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити у
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансијско-рачуноводствене послове

на основу тог акта отвара одговарајућу апропријацију за извршење расхода по том основу, у
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 28.
Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Мали Зворник'', а примењиваће се од 01.јануара 2011. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Broj: 06 – 1491
Дана, 17.12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе(''Сл.гласник РС'',
бр. 62/06) и члана 37. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали
Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник, на седници
одржаној 17.12.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права,
предмета и услуга на територији општине Мали Зворник.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и давалац
услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коршћења права, предмета или услуга
за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга
од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне
аутономије и јединица локалне самоуправе.
Члан 6.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе осим за продају штампе, књига и других публикација;
2) држање средстава за игру (''забавне игре'');
3) приређивање музичког програма у угоститељским објектима;
4) коришћење рекламних панона;

5) коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних
возила на уређеним и облележеним местима;
6) Заузеће и коришћење обале у пословне и друге сврхе од стране правних и
физичких лица са објектима који су изграђени са или без одобрења за изградњу;
7) истицање фирме на пословном простору;
8) истицање и исписивање фирме ван пословног простора на јавним објектима
и просторима (тротоар, зелене површине, бандере, подзиде и др.)
9) држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и др. објеката
на води (рибњак и др.);
10) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
11) држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе
организације које одржавају и обележавају пловне путеве;
12) држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина;
13) изградњу грађевинских објеката.
14) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;
15) заузеће јавне површине за држање грађевинског материјала, огревног
дрвета и сл.
Члан 7.
Фирма, у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује
на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку
истакнуту фирму.
Члан 8.
Утврђивање и наплату локалних комуналних такси врши надлежни орган,
организација у складу са тарифом локалних комуналних такси.
Члан 9.
Део средстава која се добијају из таксе за истицање фирме у износу од 10%, а
чији су таксени обвезници приватни предузетници биће са буџета Општине пренета
Општем удружењу предузетника Мали Зворник у циљу финансирања рада Општег
удружења предузетника и развоја предузетништва у Општини Мали Зворник.
Члан 10.
Комунална такса из члана 6. ове одлуке представља приход буџета Општине
Мали Зворник.
Члан 11.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе обрачунавања наплате, рокова
за плаћање, обрачунавања камате и осталог, сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 12.
Саставни део ове одлуке представља посебна таксена тарифа утврђена за
поједина права, предмете и услуге.
II ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама на територији општине Мали Зворник (''Службени лист
општине Мали Зворник'', бр.8/09, 9/09 и 1/10).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Мали Зворник'', a примењиваће се од 01.01.2011. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1492
17.12.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић,дипл.прав.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Закону о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), Закону о финансирању локалне
самоуправе и Статуту Општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'',
бр. 10/08, 13/08 и 2/09).
Законом о локалној самоуправи као изворни јавни приход јединица локалне
самоуправе одређене су локалне комуналне таксе.
Имајући у виду да је локална комунална такса један од основних прихода
буџета Општине, доноси се Одлука о локалним комуналним таксама.
Саставни део ове Одлуке представља посебна таксена тарифа утврђена за
поједина права, предмете и услуге.
Одлуком је предвиђено у којим се све случајевима могу уводити таксе, начин
утврђивања и наплата истих.
Одредбама Закона о локалној самоуправи прописано је да Општина може
утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности
и по деловима територије Општине, односно зонама у којима се налазе објекти,
површине, односно предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.
У тарифном броју 7. такса се плаћа на истакнуту фирму. Фирма, у смислу
Закона о локалној самоуправи, је сваки истакнути назив или име које упућује на то
да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
У циљу развоја приватног предузетништва овом одлуком је утврђено да
новооснована предузећа и радње не плаћају комуналну таксу на истакнуту фирму
годину дана, односно 12 месеци од дана оснивања, односно 24 месеца за
новооснована предузећа и радње које запошљавају више од 10 радника.
Ценећи досадашње искуство и пратећи ефекат остваривања средстава по
основу наплате комуналних такси предложено је да основни критеријум код
утврђивања висине локалних комуналних такси и даље буде претежна делатност.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', број129/07) и члана 68. став 1. тачка 1. Статута општине Мали Зворник
(''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), Општинско веће
општине Мали Зворник подноси Скупштини Предлог одлуке о локалним
комуналним таксама на територији општине Мали Зворник, и предлаже Скупштини
да одлуку донесе у датом тексту.
Председник Општине
Миодраг Лазић, с.р.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1
Такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим продаје штампе, књига и других публикација, плаћа се сразмерно времену
коришћења простора на јавној површини по 1 м2 , и то:
дин/дневно
1) на тротоарима .................................................
2) на пијацама .....................................................
3) на вашарима ...................................................
4) на осталим јавним површинама ...................

100,00
30,00
50,00
400,00

НАПОМЕНА:
Утврђивање и наплату таксе из тачке 1. и 4. врши орган Општинске управе приликом
издавања одобрења за заузимање јавне површине.
Наплату комуналне таксе из тачке 2. врши ЈКП ''Дрина'' истовремено са наплатом својих
услуга.
Наплату комуналне таксе из тачке 3. врши Месна заједница која уплаћује средства на рачун
Месне заједнице.
Тарифни број 2
Такса за држање средстава за игру плаћа се по апарату годишње, односно сразмерно
времену коришћења апарата, и то:
дин/ком.
1. за томболу .......................................................
10.000,00
2. за билијар ........................................................
7.000,00
3. за стони фудбал ..............................................
3.000,00
4. за флипере .......................................................
2.500,00
5. за средства за видео и ТВ игру ......................
2.000,00
6. за покер апарат ...............................................
10.000,00
7. за дечји рингишпил .......................................
3.000,00
8. за рингишпил за одрасле ..............................
6.000,00
9. за кладионице ................................................
50.000,00
10. за остале аутомате за игре на срећу ...........
10.000,00
НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац апарата без обзира у чијем је власништву.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају спортске организације и дом културе.
Усклађивање и наплату таксе из овог тарифног броја вршиће локална Пореска
администрација Општинске управе општине Мали Зворник.
Тарифни број 3
Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима плаћа се сразмерно
коришћењу услуга, и то:
дин/дневно
- за приређивање музичког програма уживо
у угоститељским објектима плаћа се .............................
250,00
- на вашарима ......................................................................
1.500,00

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће, односно самостални
угоститељ у чијем се угоститељском објекту приређује музички програм, а наплату таксе из овог
броја врши локална Пореска администрација Општинске управе општине Мали Зворник.
Средства се уплаћују на буџет општине Мали Зворник.
Тарифни број 4
4.1. Такса за коришћење рекламних паноа и путоказа плаћа се годишње
по комаду
1.000,00 дин.
4.2. Светлеће рекламе постављене на стубове уличне расвете
5.000,00 дин.
НАПОМЕНА:
Наплату таксе из овог тарифног броја врши надлежни орган Општинске управе.
Тарифни број 5
За паркирање на одређеном паркингу плаћа се комунална такса по једном сату:
дин/сат
- за путничке аутомобиле .....................................................
15,00
- за теретна возила, аутобусе и приколице ........................
70,00
НАПОМЕНА:
1.Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које користи простор за паркирање друмских и
прикључних возила, а на уређеним и обележеним местима.
2. Наплату таксе врши овлашћени радник предузећа коме је поверено старање и одржавање
паркинг простора.
3) Од наплате таксе од овог тарифног броја 50% припада предузећу коме је поверио
старање и одржавање паркинг простора, а осталих 50% наменски се користи за изградњу нових
паркинг простора.
Тарифни број 6
Коришћење обале у пословне и друге сврхе.
Такса се плаћа дневно по м2 сразмерно времену коришћења у износу од .....................46,50 дин.
Корисницима којима обала реке није битан услов привређивања наведени износ (46,50
дин.) се умањује за 60%.
Тарифни број 7
Такса за истицање фирме на пословним просторијама плаћа се у годишњем износу, и то:
дин.
1. Предузеће за производњу ел.енергије и њихове пословне
јединице ..............................................................................................
7.840.000,00
1.1. Mалехидроелектране од 100 KW до 10 MW ............................
50.000,00
1.2. Минихидроелектране испод 100 KW ........................................
10.000,00
2. Електродистрибутивна предузећа и предузећа за пренос
ел.енергије и њихове пословне јединице......................................

378.000,00

3. Јавна предузећа, шумска газдинства за узгој и искоришћавање
шума и њихове пословне јединице .........................................
3.1. Предузећа за узгој и искоришћавање шума ........................

648.000,00
58.500,00

4. Дрвнопрерађивачка предузећа и самосталне занатске радње
које се баве прерадом дрвета, њихови погони, стоваришта
и складишта ...............................................................................
4.1. Предузећа и самосталне занатске радње које се баве прерадом дрвета,
а чија је удаљеност већа од 1 км од магистралног и
и регионалног пута ............................................................
4.2. Столарске радње ....................................................................

58.500,00

27.000,00
5.400,00

5. Предузећа телекомуникација........................................................
5.1. фиксна телефонија ..................................................................
5.2. мобилна телефонија ...............................................................
5.3. радна јединица поштанских услуга .......................................
5.4. јединица поштанских услуга .................................................

324.000,00
162.000,00
162.000,00
22.600,00

6. Финансијско-кредитне организације
6.1. банке ............................................................................................
6.2. филијале и експозитуре..............................................................
6.3. штедионице ..................................................................................
6.4. мењачнице ....................................................................................
6.5. помоћне активности у финансијском посредовању .................
6.6. помоћне активности за осигурање и пензијске фондове ........

226.000,00
86.400,00
43.200,00
43.200,00
9.000.00
9.000,00

7. Осигуравајуће организације, јединице и агенције .....................
7.1. агенти осигурања који обављају послове осигурања
за правна лица ........................................................................

76.500,00

8. Извозна и увозна предузећа ...........................................................

45.000,00

9. Трговинска предузећа......................................................................
9.1. робне куће .................................................................................
9.2. самоуслуге ................................................................................
9.3. продавнице ...............................................................................
9.4. киосци .......................................................................................
9.5. стоваришта и магацини ............................................................

23.400,00
23.400,00
18.000,00
6.400,00
3.600,00
18.000,00

10. Угоститељска предузећа ...............................................................
10.1. хотели ...................................................................................
10.2. мотели ....................................................................................
10.3. остали угоститељски објекти ...............................................

13.500,00
13.500,00
12.600,00
6.300,00

11. Предузећа за пружање услуга у унутрашњој шпедицији,
посредништво, вршење комисионих послова у области
промета робе и саобраћаја и њихове пословне јединице
и посредништва .......................................................................
11.1. терминали ......................................................................
11.2. предузећа за превоз робе и путника и њихове радне
јединице..........................................................................
12. Рудници и предузећа за производњу грађевинског материјала
12.1. њихови погони ..................................................................
12.2. занатске радње за производњу грађевинског материјала
12.3.стоваришта и складишта .................................................

36.000,00

45.900,00
1.800.000,00
31.500,00
72.000,00
31.500,00
63.000,00

13. Рудници мермера и гранита .........................................................
13.1. Предузећа за сечење, обликовање и обраду камена .......
13.2. Занатске радње за сечење, обликовање и обраду камена .......

63.000,00
27.000,00
10.800,00

14. Производна предузећа, њихове пословне јединице,
представништва, погони, сервиси и сл. .......................................

13.500,00

15. Предузећа за експлоатацију шљунка и песка .............................

22.600,00

16. Занатске, стамбене задруге и задружна предузећа .....................

11.700,00

17. Земљорадничке задруге .................................................................
17.1. продавнице ............................................................................
17.2. магацини ................................................................................

2.700,00
1.270,00
1.270,00

18. Бензинске пумпе .............................................................................

238.500,00

19. Пољопривредне апотеке и трговинске радње за промет
сточне хране, минералних ђубрива, средстава за заштиту
биља и семена у граду ............................................................
19.1. у селима ....................................................................................

4.950,00
4.950,00

20. Адвокати ..................................................................................
20.1. Козметички салони ..................................................................
20.2. фризерски салони ....................................................................
20.3. фризерски салони у селу ........................................................

13.500,00
9.000,00
6.300,00
3.600,00

21. Апотеке ...............................................................................................

12.150,00

22. Цвећаре и парфимерије......................................................................

6.300,00

23. Продавнице погребне опреме ..........................................................

9.000,00

24. Стаклоресци ......................................................................................

4.950,00

25. Фотографи .........................................................................................

4.500,00

26. Пекари ...............................................................................................

6.300,00

27. Посластичари ...................................................................................

4.500,00

28. Занатске радње
28.1. Одржавање и нега моторних возила ......................................
28.2. Одржавање и оправка мотор.возила ......................................
28.3. Штампарије ..............................................................................
28.4. Оправка апарата за домаћинство ..........................................
28.5. Радње за извођење грађевинских радова ..............................
28.6. Радње за узгој и искоришћавање шума ........................
28.7. Месарске радње ......................................................................
28.8. Уређење и одржавање зелених површина ...........................
28.9. Остале занатске радње на др.месту непоменуте,у граду
28.10. Остале занатске радње на др.месту непоменуте,у селу

4.500,00
6.300,00
4.500,00
6.300,00
9.000,00
7.200,00
7.200,00
1.800,00
6.300,00
3.600,00

29. Самосталне трговинске радње у граду ............................................
29.1. самосталне трговинске радње на селу ....................................

6.750,00
3.600,00

30. Самосталне угоститељске радње
30.1. уз магистрални пут .....................................................................
30.2. ресторани ....................................................................................

8.100,00
10.800,00

30.3. дискотеке ......... ........................................................................
30.4.остале самосталне угоститељске радње, барови и сл.

10.800,00
6.750,00

31. Самосталне радње које обављају:
31.1. аутопревозничку делатност ...........................................................
31.2. такси делатност ..............................................................................

3.870,00
1.980,00

32. Предузећа, самосталне радње које се баве откупом
пољопривредних производа, шумских плодова ......................................
32. 1. предузећа која се баве откупом шумског дрвета .....................
32.2. радње које се баве откупом шумског дрвета ...................
32.3. предузећа која се баве откупом секундарних сировина ............
32.4. радње које се баве откупом секундарних сировина ............

12.150,00
22.500,00
6.300,00
22.500,00
6.300,00

33. Радио и телевизијске активности
33.1. Емитовање радио програма .............................................................
33.2. Кабловска телевизија ......................................................................
33.3. Остале забавне активности ...........................................................

4.500,00
7.200,00
3.600,00

34. Остале пословне активности
34.1. Холдинг послови, консалтинг и менаџмент .................................
34.2. Пројектовање грађевинских и др. објеката и остале архитектонске
и инжењерске активности, технички савети и инжењеринг .......
34.3. Техничко испитивање и анализа ....................................................
34.4. Рачуноводствени и књиговодствени послови ...............................
34.5. Чишћење објеката ............................................................................

7.200,00
12.150,00
12.150,00
7.200,00
2.700,00

35. Делатност школа за возаче ......................................................................

9.000,00

36. Пољопривреда, лов и одговарајуће услужне активности
36.1. Гајење усева и засада, повртарство и хортикултура ....................
36.2. Узгој животиња ...............................................................................
36.3. Мрешћење и узгој риба у рибњацима ..........................................
36.4. Мешовито фармерство ..................................................................
36.5 Остале пољопривредне услуге ......................................................

1.350,00
1.800,00
5.400,00
2.700,00
900,00

37. Здравствени и социјални рад
37.1. Медицинска пракса ........................................................................
37.2. Физиотерапетске ординације .......................................................
37.3. Стоматолошка пракса ...................................................................
37.4. Ветеринарске активности ............................................................
37.5. Остали видови здравствене заштите ..........................................

13.500,00
9.000,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00

Новооснована предузећа и радње не плаћају комуналну таксу на истакнуту фирму
годину дана, односно 12 месеци од дана оснивања.
Стари занати су ослобођени плаћања таксе на истакнуту фирму.
Новооснована предузећа и радње које запошљавају више од 10 запослених не плаћају
комуналну таксу 24 месеца од дана оснивања.

НАПОМЕНА:
Предузећа и радње су дужни да уплату износа таксе на фирму из овог тарифног броја врше
квартално.
Наплату таксе из овог тарифног броја вршиће локална Пореска администрација Општинске управе
општине Мали Зворник, на начин и у роковима предвиђеним законом којим се утврђује наплата
пореза и других обавеза и овим тарифним бројем, а убрана средства су приход буџета општине
Мали Зворник.
Тарифни број 8
Такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија плаћа се
годишње по 1 m2 изложене површине .................................................
150,00 дин.
НАПОМЕНА:
Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује овлашћени орган управе
приликом давања одобрења за постављање витгрине.
Изложбена површина сматра се равна страна витрине која је окренута улици или пролазу.
Витрина која се налази непосредно испред пословних просторија које немају излог не
подлеже такси из овог тарифног броја.
Тарифни број 9.
Такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води плаћа се у годишњем износу
9.1. за чамце .........................................................................................
500,00 дин.
9.2. за сплавове ....................................................................................
1.000,00 дин.
Тарифни број 10.
Такса за држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и др. објеката на
води плаћа се годишње по м2 у износу од ............................................
50,00 дин.
Тарифни број 11
Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина плаћа се годишње, и то:
1. За камионе, камионете и специјална моторна возила намењена за превоз одређених
терета, према носивости.
1.1. до 3 тоне носивости за сваку тону .........................
350,00 дин.
1.2. преко 3 тоне носивости за сваку тону...................
330,00 дин.
2. За аутобусе и комбибусе ....по регистрованом седишту

45,00 дин.

3. За радна возила, специјализована возила, возила адаптирана за превоз радних реквизита
за путујуће забавне радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела, без обзира на
носивост и тежину за свако возило ..............................
500,00 дин.
4. Прикључна возила:
1. за теретне приколице, специјалне теретне приколице намењене за превоз одређених
терета према носивости:
1.1. до 3 тоне носивости за сваку тону .........................
350,00 дин.
1.2. преко 3 тоне носивости за сваку тону.....................
330,00 дин.
4.2. путничке приколице аутобуса .....................................
1.350,00 дин.
4.3. Радне приколице без обзира на масу .........................
750,00 дин.

5. Вучна возила према снази мотора
- тегљачи без обзира на носивост ..................................

4.500,00 дин.

5.1. Трактори (ако се региструју за јавни превоз)
- до 18 КW.....................................................................
- преко 18 до 29W ....................................................
- преко 29 до 46 КW ......................................................
- преко 46 КW ................................................................

170,00 дин.
250,00 дин.
290,00 дин.
430,00 дин.

5.2. Тегљачи без обзира на носивост ............................
6. Специјална возила за превоз одређених лица ............
7. За путничке аутомобиле и комбинована возила (комби), као и
уређена и атестирана возила за одмор и камповање, према
радној запремини мотора:
7.1. до 900 цм3 ...............................................................
7.2. преко 900 до 1.350 цм3 .............................................
7.3. преко 1.350 до 1.800 цм3 ............................................
7.4. преко 1.800 до 2.500 цм3 ........................................
7.5. преко 2.500 до 3.150 цм3 .......................................
7.6. преко 3.150 цм3 .......................................................

4.500,00 дин.
150,00 дин.

320,00 дин.
520,00
680,00
1.370,00
2.700,00
3.000,00

8. За прикључна возила путничког аутомобила за одмор и камповање чија укупна тежина не
прелази 750 кг ......................................................................
380,00 дин.
9. За мотоцикле према радној запремини мотора:
9.1. до 125 цм3 .........................................................
9.2. преко 125 до 250 цм3 .......................................
9.3. преко 250 до 500 цм3 .......................................
9.4. преко 500 до 1.000 цм3 .....................................
9.5. преко 1.000 цм3 .................................................

100,00 дин.
300,00 дин.
390,00 дин.
720,00 дин.
900,00 дин.

НАПОМЕНА.
Наплату локалне комуналне таксе из овог тарифног броја врши надлежни орган при
регистрацији возила, на жиро рачун буџета општине Мали Зворник.
Тарифни број 12
За изградњу грађевинских објеката плаћа се локална комунална такса, и то:
- за стамбени простор ..............................................................
- за пословни простор ...............................................................
- за гаражни простор ...................................................................
- за гаражни и подрумски простор у оквиру стамбене зграде ..

дин/m2
6,00
18,00
18,00
4,00

НАПОМЕНА:
Наплату такси из овог тарифног броја врши надлежни орган управе приликом издавања
одобрења за градњу.

Тарифни број 13
Такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се у
годишњем износу ......................................................................
2.500,00
Тарифни број 14
За привремено заузимање јавних површина за држање грађевинског материјала, огревног
дрвета и слично плаћа се комунална такса дневно
по m2 ...........
100,00
НАПОМЕНА: Наплату таксе за привремено заузеће јавних површина врши орган
Општинске управе надлежан за комуналне послове.
.
Наплата накнада из тарифног броја 7 неће се вршити за заузимање јавних површина
огревом и материјалом у трајању од највише три дана.

На основу члана 9.став 3. и 4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана (''Сл.гласник РС'', бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96,
29/01, 84/04, 115/05) и члана 20. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине
Мали Зворник'', бр. 11/08, 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној дана, 17.12.2010.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се обим, услови, начин и облици остваривања права у
области социјалне заштите за појединца или породицу, утврђених Законом, о чијем
се обезбеђењу стара општина Мали Зворник ( у даљем тексту: Општина), као и
друга права и посебни облици социјалне заштите.
II ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 2.
Права у области социјалне заштите и социјалној сигурности грађана, утврђена
Законом, о чијем се обезбеђењу стара општина, су:
1. Једнократна помоћ
2. Помоћ у кући
3. Дневни боравак
4. Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
5. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу.
Друга права у области социјалне заштите су:
1. Накнада трошкова сахрањивања
2. Помоћ у натури (огрев, одећа, обућа, уџбеници и школски прибор за ученике и
др.)
3. Накнада за певоз ученика
4. Бесплатан оброк
5. Други облици сроцијалне заштите којима се доприноси заштити и социјализацији
лица у стању социјалне потребе.
Члан 3.
Права у области социјалне заштите из члана 2. ове Одлуке могу да остваре:
- деца без родитељског старања
- деца ометена у психофизичком или физичком развоју
- материјално необезбеђена и за рад неспособна лица
- инвалидна лица
- стара лица без породичног старања

- друга лица која се нађу у стању социјалне потребе или другој изузетно тешкој
ситуацији коју не могу самостално да превазиђу.
Права у области социјалне заштите из члана 2. ове Одлуке могу да остваре лица
која имају пребивалиште на територији општине Мали Зворник.
Члан 4.
Средства за финансирање права утврђена овом одлуком обезбеђују се у буџету
општине, учешћем корисника права и њихових сродника обавезних на издржавање,
од спонзора и донатора, као и из других извора.
III ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УТВРЂЕНА ЗАКОНОМ О
ЧИЈЕМ СЕ ОБЕЗБЕЂЕЊУ СТАРА ОПШТИНА
1.ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 5.
Право на једнократну помоћ има појединац или породица који се изненада или
тренутно нађу у изузетно тешкој ситуацији, коју не могу самостално превазићи, и то
нарочито у случајевима: отклањања последица елементарних непогода, задовољења
основних животних потреба, лечења, постпеналне заштите, прихвата по престанку
смештаја и у другим оправданим случајевима.
Члан 6.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
Једнократна помоћ утврђује се у зависности од потреба и стања појединца
односно породице, на основу процене стручног тима Центра за социјални рад.
При одлучивању о праву на једнократну помоћ неопходно је ценити да ли се
пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније постићи
задовољење потреба корисника.
Члан 7.
Висина једнократне новчане помоћи може се одобравати до највишег износа
материјалног обезбеђења.
Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица може да
оствари највише три пута у једној календарској години.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, појединац или породица може право на
једнократну новчану помоћ користити у већем износу и више пута у току
календарске године, на основу сагласности Општинског већа.
Висина једнократне новчане помоћи остварена с ходно ставу 3. овог члана не
може бити већа од троструког износа просечне месечне нето зараде по запосленом
исплаћене у привреди Републике, према последњем објављеном податку Завода за
статистику.
Члан 8.
Једнократна помоћ у натури даје се у животним намирницама и то у виду:
огрева, одеће, обуће, уџбеника и школског прибора за ученике, као и у другим
видовима у случају потребе изазване специфичним стањем и ситуацијом.

Једнократна помоћ у натури може се дати највише три пута у току
календарске године и у количинама сразмерно броју чланова домаћинства.
Члан 9.
Рок за доношење одлуке о праву на једнократну помоћ је 8 дана од дана
подношења захтева, изузев када је у питању право из чл. 7. став 3. ове Одлуке.
2. ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 10.
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, инвалидним и хронично
оболелим лицима који нису у стању да се самостално служе и задовољавају основне
животне потребе.
Члан 11.
Услуге помоћи у кући обезбеђују се кроз пружање услуга:
- помоћ у обезбеђивању намирница за исхрану и припрема оброка;
- помоћ у одржавању личне хигијене
- помоћ у одржавању хигијене стана и рубља:
- помоћ у загревању стана:
- помоћ у задовољењу других егзистенционалних и социјалних потреба, као
што је набавка лекова, одвођење на лекарски преглед, плаћање рачуна, и други
послови зависно од потребе корисника.
Пружање помоћи у кући из става 1. овог члана спроводити Центар за социјални
рад, а могу и друга правна и физичка лица која испуњавају законом прописане
услове за обављање наведене делатности, ако им општина повери спровођење те
услуге.
Члан 12.
Корисници права помоћи у кући и њихови сродници који имају обавезу да их
издржавају учествују у трошковима који настају обезбеђивањем овог облика
заштите у складу са својим материјалним могућностима, а на основу мерила и
критеријума која утврди општина.
Право на помоћ у кући ближе ће се регулисати посебном Одлуком којом ће
бити утврђени нормативи и стандарди за пружање ове услуге.
3. ДНЕВНИ БОРАВАК
3.1. Дневни боравак за одрасла и стара лица
Члан 13.
Право на дневни боравак имају стара и одрасла лица која имају право на
смештај у установу или другу породицу ако је, према процени Центра за социјални
рад, овакав облик заштите најцелисходнији.
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање утврдиће се
на основу мерила и критеријума која доноси Општина.

Члан 14.
Дневни боравак за одрасла и стара лица организује се и спроводи у клубовима
за стара и одрасла лица.
Клубови обезбеђују својим корисницима задовољење животних потреба, а
нарочито: дружење, односно социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање
солидарности, односно самопомоћи, културно-забавне, рекреативне и духовне
потребе.
Клубови, у складу са својим могућностима и интересовањима корисника могу
да организују радне и производне активности, кућну радиност, исхрану и друге
услуге у клубу или стану корисника.
3.2. Дневни боравак за децу и омладину
Члан 15.
Право на дневни боравак имају деца и омладина ометена у психофизичком
развоју чије психофизичко стање захтева посебне услове у погледу смештаја,
васпитања и образовања и која због степена оштећења не могу да стичу образовање
у одељењима специјалног васпитања и образовања.
Члан 16.
У току дневног боравка деце и омладине из члана 15. ове одлуке обезбеђују се
услуге исхране, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавањње за
рад, културно-забавне и рекреативне активности и саветодавне терапијске услуге
ради отклањања поремећаја у понашању.
Члан 17.
Смештај у дневни боравак за децу и омладину ометену у психофизичком
развоју врши се на основу решења о врсти и степену ометености у развоју које је, на
основу налаза и мишљења лекарске комисије, донео надлежни орган управе.
Члан 18.
Дневни боравак деце и омладине из члана 15. ове Одлике организује Центар
за социјални рад, а може се поверити и другим правним и физичким лицима која
испуњавају законом прописане услове за ову врсту услуга.
4. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ
Члан 19.
Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу имају
деца и омладина која се нађу у скитњи, просјачењу или другим случајевима који
захтевају хитан краткотрајни смештај, а најдуже до 30 дана.
Деци и омладини у прихватилишту и прихприхватној станици обезбеђују се
прихват и краткотрајни смештај, исхрана, неопходне здравствено-хигијенске услуге,
утврђује се њихов идентитет и пребивалиште, сачињава налаз о њиховом стању и
понашању, са циљем да се дете што брже врати својим родитељима или дому у
којем је било или да се упути установи у општини којој припада.
Прихватном станицом и прихватилиштем за децу и омладину, на територији
општина Мали Зворник, сматрају се и едуковане хринитељске породице.

У случају немогућности обезбеђења права из става 1. овог члана на подручју
општине Мали Зворник, незбринуто лице ће бити упућено у најближу прихватну
станицу.
Члан 20.
Трошкове прихватилишта и прихватне станице подразумевају трошкове
смештаја и исхране.
Висина трошкова прихватне станице подразумева трошкове смештаја у
хранитељској породици изражене у дневном износу.
Висина трошкова прихватилишта подразумева трошкове смештаја у установу
Социјалне заштите изражене у дневном износу.
Трошкове смештаја у прихватилиште и прихватну станицу сноси општина.
5. ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ
ПОРОДИЦУ

Члан 21.
Право на опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу, а ту опрему не може сам да обезбеди нити могу сродници који су по
закону дужни да учествују у њиховом издржавању.
Члан 22.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу обухвата одећу, обућу, као и другу опрему у зависности од потреба и
узраста корисника, а највише до двоструког износа материјалног обезбеђења за тај
месец.
Опремање корисника за смештај подразумева и стварне трошкове превоза
корисника до установе, односно породице.
Садржај опреме за смештај, као и врсту и начин превоза корисника, утврђује
стручни тим Центар за социјални рад у зависности од потреба за сваки појединачни
случај.
IV ДРУГА ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. Право на накнаду трошкова сахрањивања
Члан 23.
Право на накнаду трошкова сахрањивања, трошкови превоза и нужни
трошкови сахране, обезбеђује се за :
- лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији општине, а која
немају сроднике или је сродник који је био дужан да их издржава и стара о њима
одбио да изврши сахрањивање
- неиндентификована лица и лица за која се не може утврдити последње
пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на
територији општине;
- Социјално угрожена лица

Члан 24.
Сахрањивање лица из члана 23. ове одлуке извршиће привредни субјект или
физичко лице који су регистровани за обављање ове делатности, а по налогу Центра
за социјални рад.
У случају да се утврди постојање заоставштине или постојање лица која су
била дужна да се старају о сахрањивању, Центар за социјални рад покренуће
поступак за накнаду трошкова сахрањивања, а у корист буџета општине.
Члан 25.
Социјално угроженим лицима, у смислу ове одлуке, сматрају се корисници
материјалног обезбеђења породице, као и лица која су поднела захтев за
остваривање права на материјално обезбеђење породице, а које је у току овог
поступка задесила смрт, а за које се утврди да су испунили услове за остваривање
тог права.
2. Накнада за певоз ученика
Члан 26.
Право на бесплатан превоз (месечну карту) имају деца која похађају средњу
школу и чије су породице корисници права на МОП и деца из социјално угрожених
породица, а према процени стручног тима Центра за социјални рад.
Поступак остваривања права на бесплатан превоз-месечну карту утврђује
Центар за социјални рад у складу са утврђеном процедуром за ову област.
3. Бесплатан оброк – народна кухиња
Члан 27.
Право на бесплатан оброк имају корисници МОП-а и друга лица која се нађу у
стању социјалне потребе, а према оцени стручног тима Центра за социјални рад,
који ће издавата Уверења о истом.
Број корисника одређиваће се у складу са издвојеним средствима у буџету
општине и цене услуге.
Припрему и дистрибуцију оброка корисницима спроводиће Црвени крст
Мали зворник, а могу и друга правна и физичка лица која испуњавају законом
прописане услове, ако им општина повери вршење те услуге.
Ревизија корисника права из става 1. овог члана врши се најмање једном
годишње.
Члан 28.
Остваривање права и облика социјалне заштите утврђених овом Одлуком
врши се по поступку утврђеном Законом о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана.
Члан 29.
По захтевима за остваривање права из члана 2. ове Одлуке у првом степену
решава Центар за социјални рад.
По жалбама на решења донета у првом степену решава Општинско веће.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима у
социјалној заштити које обезбеђује општина (''Сл.лист општине Мали Зворник, бр.
2/02).
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Мали Зворник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1493
Дана, 17.12.2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 52. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (''Сл.гласник РС'', бр. 53/10), члана 60, а у вези са чланом 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06) и члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Сл.лист општине М.Зворник'', бр. 10/08), Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 17.12.2010.године, доноси

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови, обим и поступак отписа обрачунате а неплаћене камате
на обавезе које су доспеле за плаћање до 31.децембра 2009. године (у даљем тексту: камата) по
основу локалних јавних прихода и то:
1) порез на имовину правних лица
2) порез на имовину физичких лица
3) локална комунална такса на истицање фирме
4) накнада за коришћење грађевинског земљишта
Члан 2.
Отпис камате, у складу са овом Одлуком, врши се без подношења посебног захтева
пореском обвезнику који је:
1) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу
обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим
камате, доспелих за плаћање до 31. децембра 2009. године;
2) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу
обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим
камате, доспелих за плаћање од 1.јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године
(обавезе за 2010. годину са припадајућом каматом).
Члан 3.
Отпис камате у складу са чланом 2. ове Одлуке неће се вршити пореским обвезницима који
су у поступку наплате дуга, до дана ступања на снагу ове Одлуке, закључили споразум или
решење о репрограму, односно одлагању плаћања пореског дуга.
Члан 4.
Пореском обвезнику који је испунио услове из члана 2. ове Одлуке отписаће се камата по
основу обавезе коју је уплатио, и то:
1) 100% камате, ако је уплату у складу са чл. 2. ове Одлуке извршио најкасније до 31.
децембра 2010. године.
Члан 5.
Право на отпис камате утврђује се решењем Одељења за пореску администрацију,
привреду, урбанизам и инјспекцијске послове на основу увида у евиденцију о извршеним
уплатама у складу са Законом и овом Одлуком.
Ово одељење води евиденцију о остваривању права, у складу са овом Одлуком и стара се о
њеном спровођењу.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Мали Зворник.

Број: 06-1494
Дана, 17.12.2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке је Закон о изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији (''Сл.гл.РС'', бр. 53/10). Према одредби члана 52. ст. 2.
наведеног Закона, јединице локалне самоуправе могу својом одлуком у 2010. години уредити
друкчије услове и начин одлагања, плаћања и отписа камате на порески дуг по основу изворних
јавних прихода, доспеле до 31. децембра 2009., а која до краја 2010. године није плаћена. На
основу ове одредбе јединице локалне самоуправе могу (а не морају) Одлуком у 2010. години
уредити услове и начин плаћања и отписа (само) камате на порески дуг по основу (свих или само
неких) њихових изворних јавних прихода. Захтев за отпис камата поднело је Удружење
предузетника општине Мали Зворник, по основу накнада за коришћење грађевинског земљишта.
Општинско веће на редовној седници одржаној дана 06.12.2010. године након разматрања
наведеног захтева донело је предлог Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу свих
изворних прихода јединице локалне самоуправе (порез на имовину правних лица, порез на
имовину физичких лица, локална комунална такса на истицање фирме, и накнада за коришћење
грађевинског земљишта).
Отпис камате врши се у складу са чланом 2. ове Одлуке и то без подношења посебног
захтева, због примене модела отписа – аутоматске обраде на основу увида у евиденцију о
извршеним уплатама главног дуга коју води Одељење за пореску администрацију, привреду,
урбанизам и инспекцијске послове.
Свим пореским обвезницима који дугују за камате износе преко 1.000 динара, биће
достављена на пријављену адресу обавештења са обрачунатом каматом и износима главног дуга.
Отпис камате у складу са чл. 2. ове Одлуке неће се вршити пореским обвезницима који су
већ у поступку наплате дуга, до дана ступања на снагу ове Одлуке закључни споразум или решење
о репрограму отплате дуга.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за пореску администрацију, привреду,
урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник.
С обзиром на напред наведено предлажем Скупштини општине да ову Одлуку усвоји у
предложеном тексту.
Председник општине
Миодраг Лазић, с.р.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник бр.129/07) и
члана 37.тачка 6. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број
10/08, 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана
17.12.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О изменама и допунама Одлуке оснивању Фонда за развој Општине Мали Зворник
Члан 1.
У члану 5. став 1. основног текста Одлуке о оснивању Фонда за развој Општине Мали
Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 3/07), мења се и гласи:
„ Средства из члана 4. тачка 1. ове Одлуке, обезбеђују се у буџету Општине у висини од 5%
од остварених прихода буџета Општине за претходну годину.“
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Фонда за развој Општине Мали Зворник остају на снази.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Зворник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број:06-1495
Дана,17.12.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), члана 39.
Закона о туризму (''Сл.гласник РС'', бр.36/09), члана 4. 12. и 13. Закона о јавним службама
(''Сл.гласник РС'', бр. 42/91....79/05, 81/05 и 83/05,), члана 37. Статута општине Мали Зворник
(''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 10/08, 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник, на
седници одржаној 17.12.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације
Општине Мали Зворник
Члан 1.
Услед промена Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“ бр. 104/09) и
Уредбе о класификацији делатности(„Службени
гласник РС“ бр. 54/10), а у циљу усклађивања шифара делатности, члан 5. Основног текста Одлуке
о оснивању Туристичке организације општине Мали Зворник („ Службени лист општине Мали
Зворник“ бр.8/10 ) мења се и гласи:
„Туристичка организација Општине Мали Зворник пословаће као јавна служба на основу
Закона о туризму и Закона о класификацији делатности, а делатност обавља под следећим
шифрама:
- 5510 - Хотели и сличан смештај;
- 5520 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
- 5530 - Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
- 5590 - Остали смештај;
- 5510 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објекта
- 4711 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном;
- 4719 - Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 4726 - Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама;
- 4759 - Трговина на мало намештајем и опремом за осветљавање и осталим предметима за
домаћинство у специјализованим продавницама;
- 4761 - Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића;
- 4931 - Градски и приградски копнени превоз путника;
- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 7311 - Делатност рекламних агенција;
- 5819 - Остала издавачка делатност;
- 1812 - Остала штампања;
- 8230 - Организовање састанака и сајмова;
- 7420 - Фотографске услуге;
- 7320 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
- 7021 - Делатност комуникација и однос са јавношћу;
- 8010 - Делатност приватног обезбеђења;
- 8020 - Услуге система обезбеђења:
- 8030 - Истражне делатност;
- 3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења;
- 5914 - Делатност приказивања кинематографских дела;
- 5920 - Снимање и издавање звучних записа и музике;
5911 - Производња кинематографских дела, аудиовизуелних производа и телевизијског
програма
- 6010 - Емитовање радио-програма:
- 6020 - Производња и емитовање телевизијског програма;

- 9001 - Извођачка уметност;
- 9002 - Уметничко стваралаштво;
- 9003 - Уметничко стваралаштво;
- 9319 - Остале спортске активности;
- 0170 - Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности;
- 0312 - Слатководни риболов;
- 0322 - Слатководне аквакултуре;
- 8413 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије;
- 7911 - Делатност путничких агенција;
- 7912 - Делатност тур-оператера;
- 7990 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима;
- 6110 - Кабловска телекомуникација;
- 6120 - Бежичне телекомуникације ;
- 6130 - Сателитске телекомуникације;
- 6190 - Остале телекомуникационе делатности;
- 5813 - Издавање новина;
- 5814 - Издавање часописа и периодичних издања;
Члан 2.
Остале одредбе основног текста Одлуке о оснивању Туристичке организације општине
Мали Зворник остају на снази.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Зворник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1496
Дана, 17.12.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 129/07) и члана 106. Статута
општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'' 10/08, 13/08 и 2/09), члана 96.
Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник, бр. 13/08 и
2/09) и члана 5. Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина
Србије, Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној 17.12.2010.године донела
ОДЛУКУ
О потврђивању чланства општине Мали Зворник у Сталној конференцији градова и
општина – Савезу градова и општина Србије
I
Скупштина општине Мали Зворник потврђује да је општине Мали Зворник члан Сталне
конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду,
ул. Македонска бр. 22 ( у даљем тексту СКГО);
II
Скупштина општине Мали Зворник потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 07.децебра 2010.године.
III
Скупштина општине Мали Зворник потврђује да у складу са Статутом СКГО, општина Мали
Зворник преузима обавезу:
- да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
- да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО,
- да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабрана
општина Мали Зворник,
- да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО,
- и да обавља друге активности које јој повере Скупштина и Председништво СКГО.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1510
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), члана 37. Статута
општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'' бр. 10/08, 13/08 и 2/09), као и члана I и
IV Меморандума о сарадњи, потписаног са општином Зворник, Р.БиХ, од 17.09.2010.године,
Скупштина општине Мали Зворник, на седници од 17.12.2010.године донела је
ОДЛУКУ
О учешћу у пројекту реконструкције моста ''Краља Александра I Карађорђевића''

I
Овом одлуком се општина Мали Зворник обавезује да, заједно са општином Зворник, Р.БиХ, уђе у
пројекат реконструкције моста ''Краља Александра I Карађорђевића'', тако што ће расписати
тендер за прикупљање понуда и извршити избор најповољније понуде за израду пројектне
документације за реконструкцију напред наведеног моста.
II
О спровођењу осталих обавеза предвиђених Меморандумом о сарадњи за реализацију пројекта
реконструкције моста ''Краља Александра I Карађорђевића'' стараће се Начелник општине Зворник
и Председник општине Мали Зворник.
III
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
IV
Одлуку доставити Начелнику општине Зворник и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1511
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр.129/07) и члана
37. Статута општине Мали Зворник, („Службени лист општине Мали Зворник“ број 10/08,13/08 и
2/09), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 17.12. 2010.године, донела је

О Д Л У К У
О давању сагласности на Протокол о сарадњи

I
Даје се сагласност на Протокол о сарадњи број: 06-1409 од 01.12.2010.године, између
Општине Мали Зворник са седиштем у Малом Зворнику улица Краља Петра I бр.38 и Предузећа
РЕВАРА ДРВО ЕНЕРГИЈЕ Д.О.О. са седиштем у Београду, улица Чика Љубина 1/II.
II
Предмет Протокола је сарадња између потписника Протокола у поступку реализације
производног програма РДЕ - производња биогорива на индустријској локацији „Гучево система“-а
у Малом Зворнику.
III
Протокол објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1497
Дана,17.12.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр.129/07) и члана
18. и 37. Статута општине Мали Зворник, („Службени лист општине Мали Зворник“ број
10/08,13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 17.12.2010.године,
донела је
О Д Л У К У
О усвајању Мастер плана -Хидроенергетски потенцијал
општине Мали Зворник
Члан 1.
Усваја се Мастер план - Хидроенергетски потенцијал општине Мали Зворник , број: 1009/24 од
10.09.2010.године, израђен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ЕКОЕНЕРГО“
д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 3/89.
Члан 2.
Потенцијалне локације мини хидроелектрана из Мастер плана из тачке 1. ове Одлуке биће
уграђене у Просторни план за општину Мали Зворник.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Зворник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број:06-1498/2010
Дана,17.12.2010.године
Мали Зворник,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 20. Закона о локалној самоуправи,
члану 134. Закона о планирању и изградњи, и члану 18. и 37. Статута општине Мали Зворник.
Чланом 20. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи регулисано је, да јединица локалне
самоуправе обавља уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима
и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне
дозволе за објекте локалног значаја. Чланом 134. новог Закона о планирању и изградњи, локалним
самоуправним заједницама - општинама, поверени су послови издавања грађевинске дозволе за
све објекте за које није утврђена надлежност Министарства животне средине и просторног
планирања. Сходно наведеном, у надлежности општине је и издавање локацијске и грађевинске
дозволе за изградњу објеката обновљивих извора енергије. Издавање локацијске односно
грађевинске дозволе, условљена је тиме, да се сваки објекат обновљиве изворне енергије мора
наћи у неком планском акту. С обзиром на то, да се стари катастар малих хидроелектрана не
налази ни у једном простроном плану, као и да није у потпуности применљив, а да је у току
израда Просторног плана за општину Мали Зворник, то се указала потреба за израду новог
катастра потенцијалних локација за изградњу минихидроелектрана на подручју Општине Мали
Зворник, те је Председник општине Мали Зворник, уз сагласност Општинског већа, донео
закључак број:06-832/1 од 27.07.2010.године, којим је дата сагласност Преузећу „Екоенерго“ из
Београда, да може приступити изради Мастер плана свих могућих локација мини хидроелектрана
на водотоцима на подручју општине Мали Зворник.
Основни циљ израде новог катастра је, да дефинише потенцијалне локације, да предложи
нова техничка решења, да се у потпуности искористи хидролошки потенцијал, сагласно Закону о
водама и да се одреди максималан број локација у смислу потпуног енергетског искоришћења
дефинисањем инсталисаних снага. У поступку израде новог катастра непокретности коришћени су
подаци из Водопривредне основе Србије, подаци са регуларних станица хидрометеоролошког
завода, основне геолошке и сеизмичке подлоге републичког геодетског завода, подаци о
појединим водотоцима института Јарослав Черни, као и подаци скупљени са терена обиласком
појединих локација. И поред тога није могуће прецизно одредити место потенцијалних
хидроенергетских објеката. Да би се могло прецизно дефинисати место мале хидроелектране
потребно је извршити детаљна хидролошка, хидрогеолошка и геодетско-топографска
истраживања, а накнадним издавањем локацијске дозволе тачно ће се одредити место
потенцијалног хидроенергетског објекта на основу тих истраживања. Финансирање накнадних
истраживања у поступку прецизног дефинисања места мини хидроелектране пада на терет
инвеститора, као и израда неопходне планске и пројектне документације.
Циљ постојећег мастер плана није да прецизно дефинише локацију јер ће он претрпети измене
које ће наметнути својим захтевима надлежни државни органи и општине да би се испунили
водни, енергетски, геодетски и други услови.
На подручју општине Мали Зворник овим Мастер планом предвиђено је 27 локација за мини
хидроелектране, а општина има пуну слободу, да према својим потребама дефинише потенцијална
места мини хидроелектране, у складу са мастер планом који ће бити унешен у Просторни план
општине Мали Зворник Предлаже се Скупштини општине Мали Зворник, да усвоји Мастер планхидроенергетски потенцијал општине Мали Зворник.

Општинско веће општине Мали Зворник

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр.129/07) и
члана 37. Статута општине Мали Зворник, („Службени лист општине Мали Зворник“ број
10/08,13/08 и 2/09),
Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
17.12.2010.године, донела је
О Д Л У К У
О давању сагласности на Протокол о сарадњи на изради пројектне документације и
реконструкцији подвожњака регионалног пута Р-211А испод јавне железничке пруге у
Малом Зворнику

I
Даје се сагласност на Протокол о сарадњи на изради пројектне документације и
реконструкцији подвожњака регионалног пута Р-211А испод јавне железничке пруге у Малом
Зворнику број: 06-1234/2 од 18.11.2010.године, између Општине Мали Зворник са седиштем у
Малом Зворнику улица Краља Петра I бр.38, ЈП „Железнице Србије“ Београд и ЈП „ Путеви
Србије“ Београд.
II
Предмет Протокола је сарадња између потписника Протокола у поступку реконструкције
подвожњака регионалног пута Р-211А испод јавне железничке пруге у Малом Зворнику према
елемнтима датим у техничким условима ЈП „Железнице Србије“ Београд, условима ЈП
„
Путеви Србије“ Београд и прописаној пројектној документацији.
III
Протокол објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-1499
Дана,17.12.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић,с.р.

На основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“
број:111/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали
Зворник“ број 10/08,13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
дана 17.12.2010.године, донела је

ОДЛУКУ
О образовању општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Мали Зворник
1. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник у
саставу:
- Председник општине Мали Зворник, командат Штаба;
- Заменик председника општине Мали Зворник, заменик команданта Штаба,
- Начелник Општинске управе општине Мали Зворник, Илија Јездић, начелник
Штаба;
- Начелник Оделења за пореску администрацију, привреду, урбанизам и Инспекцијске
послове у Општинској управи општине Мали Зворник Бранко Радић, члан Штаба;
- Лице задужено за послове планирања одбране у Општини Мали Зворник Драган Ракић,
члан Штаба;
- Директор ХЕ „ЗВОРНИК“ Мали Зворник Милорад Драгић, члан Штаба;
- ВД директора ЈКП „Дрина“ Мали Зворник Јанко Спасеновић, члан Штаба;
- Представник „Телеком Србија“,Душан Поповић, члан Штаба;
- В.д. директора Дом здравља Мали Зворник, Живорад Јокић, члан Штаба;
- Секретар Црвеног крста Мали Зворник, Драган Николић, члан Штаба;
- Командир Полицијске станице Мали Зворник Славиша Несторовић,члан Штаба
- Командир Ватрогасне спасилачке јединице Малог Зворника, Милован Живановић, члан
Штаба;
- Шеф пословнице Мали Зворник „Електроподриње“ Лозница Синиша Томић; члан Штаба;
-„Де-Ни-Вет“,приватна ветеринарска станица Мали Зворник, власник Дејан Бугарин,
- Директор Предузећа „Равнаја“ у реструктурирању, Мали Зворник, Небојша Спасеновић,
члан Штаба;
- Руководилац ШГ „Борања“, Радослав Мијовић, Члан Штаба;
- Самостална грађевинска радња „Станковић Драган“ Мали Зворник, власник Драган
Станковић, члан Штаба;
- Представник Саобраћајног предузећа „Ластра“ Лазаревац;
- Представник средстава информисања „Радио Дрина“ Мали Зворник, Љиљана
Ристановић, члан Штаба;
2. Задатак Општинског штаба за ванредне ситуације је, да руководи и координира рад
субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака, руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне
заштите, разматра и издаје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже
мере зс њихово побољшање, наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и
других средстава која се користе у ванредним ситуацијама, стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама, разматра
организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених
правних лица, сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама, процењује угроженост од настанка ванредне ситуације, доноси наредбе, закључке и
препоруке. Поред ових задатака, Општински штаб за ванредне ситуације сарађује и са штабовима
суседних јединица локалних самоуправа, именује менаџера заштите и заменика менаџера у
насељеним местима, разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања

на територији јединице локалне самоуправе, ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за јединицу локалне самоуправе.
3.Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Зворник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1500
Дана,17.12.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.
Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
је члан.33. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 111/09)
којим је извршено усклађивање са европским стандардима. Напред наведеним чланом Закона
предвиђено је, да се за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама, као оперативно стручна тела образују штабови и то за територију општинеопштински штаб за ванредне ситуације, које образује Скупштина општине. Штаб чине командант,
заменик команданта, начелник и чланови штаба. Командант општинског штаба за ванредне
ситуације је председник општине, по пложају, заменик команданта је заменик председника
општине или члан Општинског већа, а начелник штаба је начелник надлежне службе. За чланове
општинског штаба за ванредне ситуације постављају се по правилу директори јавних комуналних
предузећа и установа чија је делатност у вези са заштитом и спасавањем, руководиоци органа
локалне самоуправе, секретари организација Црвеног крста, стручњаци из појединих области
заштите и спасавања или друга лица. На овај начин ће се омогућити предузимање превентивних
мера и обједињавање и координација активности усмерених на заштиту живота и здравља људи и
њихове имовине у ванредним ситуацијама, односно правовремено и усклађено деловање субјеката
система заштите и спасавања. Ближе прописе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације доноси Влада Републике Србије. Имајући у виду надлежности штаба на изради процена
угрожености и предлога плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, дат је предлог
Одлуке и прдлаже се Скупштини општине Мали Зворник да исту усвоји као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 39. Закона о туризму ( ''Службени гласник РС'' бр. 36/09), чл. 37. Статута
општине Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на
предлог Комисије за Статут и прописе, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
17.12.2010.године, усвојила је

РЕШЕЊЕ
О давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Мали Зворник
I
Даје се сагласност на Статут Туристичке организације општине Мали Зворник, који је усвојио
Управни одбор Туристичке организације, на својој седници од 02.12.2010. године.
II
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
III
Решење доставити архиви и Туристичкој организацији општине Мали Зворник.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1501
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 5.став 3. Одлуке о финансијској подршци породици са децом (''Сл.лист
општине Мали Зворник, бр. 9/07) и члана 37. Статута општине Мали Зворник ( ''Сл. лист општине
Мали Зворник, бр. 10/08, 13/08 и 2/09) Скуптина општине Мали Зворник је, на седници одржаној
дана, 17.12.2010.године, донела
Р Е Ш Е ЊЕ
О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА
1. Висина родитељског додатка за 2011. годину утврђује се у износу од 25.000,00 динара за
свако новорођено дете.
2. Износ родитељског додатка утврђен у тачки 1. овог Решења увећава се за 5.000,00 динара
за треће и свако наредно новорођено дете у породици.
3. Исплату средстава за права наведена у тачки 1. и 2. овог Решења вршити на терет
средстава буџета општине Мали Зворник, опредељена Одлуком о буџету општине Мали
Зворник за 2011.године, раздео 1-Скупштина општине и Општинско веће, функција 110 –
Извршни и законодавни орган, економска класификација 472-Накнада за социјалну
заштиту.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2011.године.
5. Решење објавити у ''Сл.листу општине Мали Зворник''.

Образложење
Право на родитељски додатак утврђено је Одлуком о финансијској подршци породици са
децом, коју је Скупштина општине Мали Зворник донела 21.12.2007.године. Чланом 5. став 3.
наведене Одлуке утврђено је да износ родитељског додатка по детету за сваку годину утврђује
Скуштина општине посебним решењем.
На основу изнетог, а у циљу побољшања услова за задовољење основних потреба деце и
подстицања рађања, донето је решење као у диспозитиву.
Решење доставити служби дечије заштите општине ради спровођења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 - 1502
Дана,17.12.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 130. , 136. и 137. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/2005 и
72/2009), члана 37. Статута опшитне (''Сл.лист општине Мали Зворник'' бр. 10/08,13/08 и 2/09), а
на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине је на
седници од 17.12.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
О разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' у
оснивању из Малог Зворника
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' у
оснивању, из Малог Зворника и то:
-

Драган Дукић, председник УО, представник локалне самоуправе,
Снежана Марјановић, заменик председника УО, представник локалне самоуправе,
Милана Аврамовић, члан, представник локалне самоуправе,
Др Гордана Цмиљановић, члан, представник запослених,
Верица Тадић, члан, представник запослених.
II

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
III
Решење доставити именованим, Дому здравља ''Мали Зворник'' и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1503
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 130. , 136. и 137. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/2005 и
72/2009), члана 37. Статута опшитне (''Сл.лист општине Мали Зворник'' бр. 10/08,13/08 и 2/09), а
на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине је на
седници од 17.12.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
О именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' из
Малог Зворника
I
Именују се председник и чланови Управног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' из Малог
Зворника:
-

ТОМИЦА ЈОВАНОВИЋ, из Малог Зворника, председник УО, представник локалне
самоуправе,
СНЕЖАНА МАРЈАНОВИЋ, из Малог Зворника заменик председника УО,
представник локалне самоуправе,
МИЛАНА АВРАМОВИЋ, из Малог Зворника, , представник локалне самоуправе,
Др ГОРДАНА ЦМИЉАНОВИЋ, из Малог Зворника, члан, представник запослених,
ВЕРИЦА ТАДИЋ, из Малог Зворника, члан, представник запослених.
II
Именовани се бирају на период од 4 године.

III
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
IV
Решење доставити именованим, Дому здравља ''Мали Зворник'' и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1504
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 130. , 138. и 139. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/2005 и
72/2009), члана 37. Статута опшитне (''Сл.лист општине Мали Зворник'' бр. 10/08,13/08 и 2/09), а
на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине је на
седници од 17.12.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
О разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' у
оснивању из Малог Зворника
I
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' у
оснивању, из Малог Зворника:
-

Миливоје Танасковић, председник НО, представник локалне самоуправе,
Миливоје Петковић, заменик председника НО, представник локалне самоуправе,
Др Дејан Пашић, члан, представник запослених.
II

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
.
III
Решење доставити именованим, Дому здравља ''Мали Зворник'' и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1505
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 130. , 138. и 139. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/2005 и
72/2009), члана 37. Статута опшитне (''Сл.лист општине Мали Зворник'' бр. 10/08,13/08 и 2/09), а
на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине је на
седници од 17.12.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
О именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' из
Малог Зворника
I
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља ''Мали Зворник'' из Малог
Зворника, и то:
-

МИОДРАГ ТАНАСКОВИЋ, из Доње Борине, председник НО, представник локалне
самоуправе,
МИЛИВОЈЕ ПЕТКОВИЋ, из Велике Реке, члан, представник локалне самоуправе,
Др ДЕЈАН ПАШИЋ, из Малог Зворника, члан, представник запослених.
II
Именовани се бирају на период од 4 године.
III

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
IV
Решење доставити именованим, Дому здравља ''Мали Зворник'' и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1506
17.12.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'' бр. 36/2009), 37. и 45. Статута општине Мали Зворник (''Службени лист општине
Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена
признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној 17.12.2010.год., донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
o разрешењу председника и чланова Локалног савета за запошљавање општине Мали
Зворник
I
Разрешавају се функције председника и чланова Локалног савета за запошљавање следећа лица:

-

Бранко Радић, председник, представник локалне самоуправе,
Милан Ерић, члан, представник локалне самоуправе,
Невена Крстић, члан, представник Националне службе за запошљавање,
Душко Рикић, члан, представник општег удружења самосталних привредника и њихових
задругара,
Слободан Рајић, члан, представник синдиката.
II

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
III
Решење доставити именованим и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- 1507
17.12.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'' бр. 36/2009), 37. и 45. Статута општине Мали Зворник (''Службени лист општине
Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена
признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној 17.12.2010.год., донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
o именовању председника и чланова Локалног савета за запошљавање општине Мали
Зворник
I
Именују се на функцију председника и чланова Локалног савета за запошљавање следећа лица:
- Владан Јовановић, из Радаља, председник, представник привредника,
- Миле Тодоровић, из Цулина, члан, представник локалне самоуправе,
- Видосав Деспотовић, из Цулина, члан, представник локалне самоуправе,
- Слободана Рајића, из Малог Зворника, члан, представник синдиката.
- Невену Крстић, из Бање Ковиљаче, члан, представник Националне службе за запошљавање,
II
Функције Локалног савета за запошљавање су да даје мишљење и препоруке у вези са:
- Доношењем и спровођењем Локалног акционог плана запошљавања,
- Организовања јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних
радова у општини,
- Додатним образовањем и обуком незапослених,
- Другим питањима од интереса за запошљавање у општини.
III
Локални савет за запошљавање пуноважно ради и одлучује у седницама којима
присуствује већина чланова, од укупног броја чланова који га чине.
Седницу Локалног савета сазива председник савета, трећина чланова, Председник
општине или Председник Скупштине општине, а одлучује већином од укупног броја
чланова.
Седници могу присуствовати и учествовати у раду представници јавног информисања,
удружења која се баве заштитом интереса одређених категорија незапослених (инвалида,
етничких мањина, жена, омладине и др.) али без права гласа.
Извештај о свом раду, мишљења и препоруке Локални савет за запошљавање
доставља Председнику општине и Председнику Скупштине општине.
На питања која нису регулисана овим решењем примењиваће се одредбе Статута
општине и Пословника Скупштине општине Мали Зворник.
IV
Председник и чланови Локалног савета за запошљавање именују се на мандатни период од 4
године.
V
Административон – техничке послове везане за Локални савет за запошљавање обављаће
Општинска управа.

VI
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
VII
Решење доставити именованим и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1508
17.12.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', број 16/97),
члана 1. Одлуке о преношењу овлашћења за давање сагласности на цене производа и услуга у
комуналној делатности(''Сл.лист општине М.Зворник'', бр. 3/09) и члана 64. став 1. тачка 3.
Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', број 10/08), председник
општине Мали Зворник, уз сагласност Општинског већа, на седници одржаној 06.12.2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

I Даје се сагласност на Програм радова ЈКП ''Дрина'' Мали Зворник на одржавању, чишћењу и
прању улица за 2011. годину, са ценовницима услуга моторних возила и рада машина, погребних
услуга, сервисирања и пуњења ватрогасних апарата, накнада за чишћење и прање по основу
одржавања јавних површина, административних и некомуналних услуга и накнада за прикључну
таксу нових објеката на водоводну и канализациону мрежу.
II Цене из става 1. овог закључка примењиваће се од 01.01.2011.године.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Мали Зворник''.
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1418/1
Дана, 15.12.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миодраг Лазић, с.р.

