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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

  

           Општинско веће оптине Мали Зворник, на седници одржаној 15.04.2020. године, 

донело је Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о Одлуке о III 

изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник   за 2020. годину и утврђује Програм 

јавне расправе, и упутило јавни позив за учешће у јавној расправи, који је објављен на 

интернет презентацији општине Мали Зворник. 

        Јавна расправа о Нацрту одлуке одржана је од 15.04.2020. године до 29.04.2020. 

године.  

        Од грађана  до 29.04.2020. године није пристигао ни један предлог, сугестија, 

иницијатива или коментар у вези Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине 

Мали Зворник   за 2020. годину 

       Одељење за финансије  је сагледало и размотрило све сугестије директних и 

индиректних корисника и предлoжило  следећу  корекцију и предлог Нацрта Одлуке о 

III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник   за 2020. годину: 

 

Приходи: 

 

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2020. годину и 
пренета неутрошена средства  из предходних година овом одлуком су планирана 
у износу од 722.126.010,60 динара и већи су за 31.700.000,00 динара у односу на 
предходни план. 

 
Повећани су следећи приходи – 
 
732 – Донације и помоћи од међународнних организација- планира се у 

износу од 46.789.929,28 динара, што је за 1.500.000,00 динара више у односу на 

предходни план,а разлог је курсна разлика на 400.000 франака које смо добили као 

награду од владе Швајцарске за реформу пореза 

 
733-Трансфери од других нивоа власти- планира се у износу од 

173.100.000,00 динара, што је 30.200.000,00 динара више у односу на претходни 
план. Ови приходи су увећани по основу Уговора о наменском трансферу за 

реализацију Пројекта-адаптација и уређење Подземног града Карађорђевић – фаза II, 

износ 25.000.000,00 динара koji je потписан са Министарством трговине, туризма,и 

телекомуникација, и по основу Уговора о гранту ради финансирања реализације пројекта 

под називом: Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у износу 5.200.000,00 

динара, потписан са Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Јединицом за 

управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд 

 
 
 
 
 



 
Расходи: 
 
 

732 – Донације и помоћи од међународнних организација- планира се у 

износу од 46.789.929,28 динара, што је за 1.500.000,00 динара више у односу на 

предходни план,а разлог је курсна разлика на 400.000 франака које смо добили као 

награду од владе Швајцарске за реформу пореза 

 
733-Трансфери од других нивоа власти- планира се у износу од 

173.100.000,00 динара, што је 30.200.000,00 динара више у односу на претходни 
план. Ови приходи су увећани по основу Уговора о наменском трансферу за 

реализацију Пројекта-адаптација и уређење Подземног града Карађорђевић – фаза II, 

износ 25.000.000,00 динара koji je потписан са Министарством трговине, туризма,и 

телекомуникација, и по основу Уговора о гранту ради финансирања реализације пројекта 

под називом: Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у износу 5.200.000,00 

динара, потписан са Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Јединицом за 

управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд 

 

Образложење расходне стране буџета односи се само  на приказ измена до 
којих је дошло овим ребалансом 

 
 
РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Пројекат 2101-01-локални избори 2020, функција 111: 
У оквиру програма 16, извршене су следеће измене: 
Укупно планирана средства  за спровођење локалних избора су остала 

непомењена  и износе 3.400.000,00 динара. Извршена је следећа прерасподела 
расхода : 

-423-остале стручне услуге-планира се у износу 2.800.000,00 динара (конто 
423590) 

-426-материјал- се у износу 400.000,00 динара (конто 426910) 
-481-дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама-

планира се  се у износу 200.000,00 динара, за спровођење изборне кампање (конто 
481940).  

 
 
 
РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 

ПРОГРАМ  11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

У оквиру програма 11, извршене су следеће измене: 
 
 
Програмска активност 0901-0002, функција 060: 
У оквиру програмске активности, 0901-0002, укупно је планирано 

7.400.000,00 динара, што је за 4.400.000,00 динара  више у односу на предходни 
план, а повећање се односи се односи  на куповину кућа за избегла и расељена 
лица (конто 472930). 
 Од тога  2.000.000,00 динара за куповину кућа за младе брачне парове (извор 01), а 

5.400.000,00 динара за  динара за куповину кућа за избегла и расељена лица (од овог 

износа 5.200.000,00 динара извор 07, а 200.000,00 динара извор 01) 



 
 
 
 
Програмска активност 0901-0001, функција 070: 

 

-463-трансфери осталим нивоима власти: укупно планирана средства износе 

19.000.000,00 динара, што је за 5.000.000,00 динара више у односу на предходни план , 

увећање се односи на једнократне помоћи (конто 472930). 

 

Програмска активност 0901-0003, функција 070: 

 

-424-специјализоване услуге, укупно планирана средства су 3.000.000,00 динара, 

, за услуге помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом, као подршка за 

задовољавање основних животних потреба (конто 424910).Срредства су у односу на 

предходни план повећана за 500.000,00 динара. 

 

 

Програмска активност 0901-0005, функција 090: 

 

-481-дотације невладиним организацијама-  укупно планирана средства су 

7.900.000,00 динара,  за активности Црвеног крста ,што је за 400.000,00 динара више у 

односу на предходни план (конто 481130). 

 

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 0602-0001, функција 130: 

 

-421-стални трошкови-укупно планирана средства су 16.000.000,00 динара- у 

односу на предходни план стални трошкови су умањени за 5.000.000,00 динара,а 

смањење се односи на трошкове за ел. енергију (конто 421210),  

 

-423-услуге по уговору-укупно планирана средства 48.876.000,00 динара што је за 

800.000,00 динара више у односу на предходни план.- Повећање се односи на услугу 

доградње општинског сајта у складу са о ближим условима за израду и одржавање 

веб презентације  органа и друге стручне услуге  (конто 423910) 

 

 

-426-материјал-укупно планирана средства су 9.120.000,00 динара,што је за 

1.500.000,00 динара више у односу на предходни план. Повећање се односи на 

(конто426910), а средства су намењена за набавку заштитних рукавица маски и других 

материјала за заштиту , за изводе из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и остали 

материјал за потребе ОУ укупно 2.300.000, за рекламни материјал  укупно 1.000.000,00 

. 

 

-512-машине и опрема-планира се у износу од 26.770.000,00 динара, од тога 
21,770,000,00 извор 01,  а  5.000.000,00 извор 13, што је за 25.000.000,00 динара 
више у односу на претходни план , а увећање се  односи на набавку  аутобуса за 
организовање превоза грађана и др. (конто 512110).  Укупна процењена вредност 
је  50.000.000,00, а разлика од 25.000.000,00 дин. планира се  исплати у наредној  
години. 



 
Програмска активност 0602-0009, функција 160:  
 
-499-средства резерве-текућа буџетска резерва, укупно планирани износ 

10.095.010,60 динара,  
 

 
 

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 

-Пројекат 1502-01-Карађоређев град, Мали Зворник, функција 473 

 

-511-зграде и грађевински објекти-уређење Карађорђевог града, планирано је 

27.000.000,00 динара што је за 25.000.000,00 динара више у односу на предходни план,и 

то 25.000.000,00 из извора 07 и 2.000.000,00 динара из извора 13 (конто 511290) 

 
 

 

ПРОГРАМ 7, ОРГАН. САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност 0701-0002, функција 451: 

У оквиру програмске активности, 0701-0002, укупно је планирано 32.400.000,00 

динара што је за 35.000.000,00 динара мање у односу на предходни план. 

-424-специјализоване услуге- укупно планирана средства 32.400.000,00 динара, , 

од чега је 19.516.010,60 динара из извора 13, а 12.883.989,40 динара из извора 01, и то за 

рехабилитацију путева ,материјал: ризла, шут, рад грађевинских машина, асфалирање 

путева  и крпљење ударних рупа, превоз материјала (конто 424410).  

 

Програмска активност 0602-0001, функција 474: 

 

-423-услуге по уговору – планира се у износу од 4.600.000,00 динара,  што је 
за 150.000,00 динара више у односу на претходни план, а  повећање се односи за  
радове на адресном регистру- (Услуга постављања табли са кућним бројевима на 

објекте,постављање назива улица идр.) 2.200.000,00 динара (извор 06), а остало је : за 

пописиваче 500.000,00 динара (извор 06), за пројекат реформе пореза на имовину 

400.000,00 динара (извор 06), за ГИС систем 500.000,00 динара (извор 06), за учешће 

општине у разним пројектима 1.000.000,00 динара (извор 01)- (конто  423910). 

-426-материјал- планира се у износу од 3.130.000,00 динара , што је за 

1.000.000,00 мање у односу на претходни план. Од тога 1.800.000,00 динара (везано за 

адресни регистар набавка табли за називе улица,  табли за обележавање кућних бројева 

и др., -извор 06), а 1.330.000,00 динара су наменска средства за финансирање адресних 

траблица и бројева , које је финансира Министарство државне управе и локалне 

самоуправе  (извор 13). 

 

Пројекат 0602-01-Адаптација објекта у Д.Насељу за потребе ПУ Црвенкапа 

 

У оквиру пројекта 0602-01, функција 474-укупно је планирано 18.050.000,00 

динара,  и то: 

-511-зграде и грађевински објекти-планира се у укупном износу од 14.200.000,00 

динара (из извора 06), за следеће намене:, Грађевински и остали радови на 

објекту,централно грејање са набавком котла, опремање мокрих чворова,партерно 

уређење са опремањем дечијег игралишта у складу са правилником и други потребни 

радови (конто 512220),  



-512-машине и опрема , планира се у износу од 3.850.000,00 динара (извор 06)-од 

тога за набавку лаког доставног возила са регистрацијом за потребе Предшколске 

установе 1.820.000,00, а за опремање трпезарије, дечијих просторија и собе за васпитаче 

адекватним намештајем 2.030.000,00 динара (конто 512210). 

 

Пројекат 0602-02-Изградња дечијих игралишта 

 

 У оквиру пројекта 0602-01, функција 474-укупно је планирано 16.200.000,00 

динара,  и то: 

-511-зграде и грађевински објекти-планира се у укупном износу од 16.200.000,00 

динара   за изградњу дечијих игралишта  у складу са правилником  о безбедности 

дечијих игралишта (конто 511320, извор 06). 

 

 

Пројекат 0602-03-Доградља-адаптација и опремање вишенаменске учионице 

(фискултурне сале) у ПУ Црвенкапа 

 

У оквиру пројекта 0602-03, функција 474-укупно је планирано 5.200.000,00 

динара,  и то: 

-426-материјал- намештај и реквизити за опремање учионице-планирано је 

640.000,00 динара из извора 06 (конто 426610) 

-511-зграде и грађевински објекти-планирано је 4.560.000,00 динара за 

грађевинске радове на адаптацији вртића ПУ Црвекапа из извора 06  (конто 512220) 

 

Пројекат 0602-05-Изградњанадстрешница на  аутобуским стајалиштима 

 

-511-зграде и грађевински објекти-планира се у укупном износу од 650.000,00 

динара   за изградњу надстршница на  аутобуским стајалиштима (конто 511320, извор 

06). 

 

 

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Програмска активност 1801-0001, функција 760: 

У оквиру програмске активности 1801-0001 укупно је планирано 13.350.000,00 

динара што је за 7.350.000,00 динара више у односу на предходни план, односи се на 

набавку санитетског возила за потребе Дома здравља- процењена вредност 3.750.000,00 

динара, и набавка биохемијског анализатора- вредност 3.600.000,00 динара. 

 

 
ПРОГРАМ  9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
У оквиру програмске активности 2002-0001, функција 912, укупно је 

планирано 47.994.000 динара, што је за 1.270.000,00 динара  мање у односу на 
предходни план, а односи се на : 

-5.00.01-ОШ Никола Тесла В.Река, планирано је 6.355.000,00 динара   

-5.00.02-ОШ Милош Гајић Амајић, планирано је 7.640.000,00  динара  ,  

-5.00.03-ОШ Бранко Радичевић М.Зворник, планирано је 17.034.000,00 динара , -

5.00.04-ОШ Стеван Филиповић Радаљ, планирано је 8.780.000,00 динара. 

-5.00.05-ОШ Браћа Рибар Д.Борина, планирано је 8.185.000,00 динара 

 

 

 

 

 



 ПРОГРАМ 10, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

У оквиру програма 10, функција 920,  планирана су средства у укупном износу 

од 8.920.000,   динара (конто 463110), што је за 430.000,00 динара мање у односу на 

предходни план. 

 

5.2 - ПУ ЦРВЕНКАПА МАЛИ ЗВОРНИК 

 

У оквиру програма 8, функција 911, предшколско васпитање,  планирана су 

средства у укупном износу од 49.446.000 динара, што је за 430.000,00 динара мање у 

односу на предходни план. 

 

 

                                                                                         
        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                            Милош Радојчић, дипл.правник 


