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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

  

           Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној 22.10.2021. 

године, донело је Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о Одлуци о 

IVизменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник   за 2021. 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 22.10.2021. године до 05.11.221. 

године. У складу са Програмом јавне расправе отворени састанак представника 

надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, 

представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања, одржан је 

05.11.2021. године у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 10 часова.  

           Отвореном састанку су присуствовали Милош Радојчић, заменик председника 

општине, Бранко Илић заменик начелника општинске управе и Милан Јевтић, 

руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности. 

           Записник водила Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа 

општине. 

           Од грађана отвореном састанку није присуствовао нико , а до 05.11.2021. године 

путем електронске поште у вези Одлуке о IV изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Мали Зворник   за 2021. годину, од Иване Марић, пристигао је допис-               

„ Одговор на јавни позив 05.11.2021. Усклађеност стратегијског финансирања/Мали-

Велики Зворник за 2021. са пројекцијом за 2023-2024. год. У вези са изменом IV буџета  

Општине Мали Зворник“. Након краће дискусије утврђено је да је захтев нејасан и 

непотпун, да није познато да ли се ради о удружењу грађана или предузећу и 

констатовано је да уколико се ради о удружењу да је јавни позив за доделу средстава 

удружењима завршен. С обзиром на напред наведено овај захтев неће бити узет у 

разматрање. 

          Одељење за финансије  је сагледало и размотрило све сугестије директних и 

индиректних корисника , и предлижило  следећу  корекцију Нацрта Одлуке о IV 

изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник   за 2021. годину: 

 

Приходи 

 

На основу извршења прихода у првих девет месеци , у наставку дајемо приказ 
измена приказ предложених : 

711- Порез на доходак , добит и капиталне добитке – Укупно планирано 
160.491.000,00 динара, и мањи су у односу на предходни план за 4.000.000,00 
динара. Средства смањена на основу извршења  прихода у првих девет месеци. 

713- Порез на имовину – Укупно планирано 39.185.000,00 динара, и већи су 
у односу на предходни план за 500.000,00 динара.  

714- Порез на добра и услуге – Укупно планирано 176.600.000,00 динара, и 
мањи су у односу на предходни план за 7.350.000,00 динара. 

732- Донације и помоћи од међународних организација – Укупно планирана средства у 

износу од  45.720.000,00 динара, што је за 1.090.000,00 динара више у односу на предходни 

план. 



741- Приходи од имовине – Укупно планирано 16.241.000,00 динара, и 
мањи су у односу на предходни план за 995.000,00 динара. 

742- Приход од продаје добара и услуга – Укупно планирано 11.803.000,00 
динара, и већи су у односу  на предходни план за 1.500.000,00 динара. 

743- Новчане казне и одузета имовинска корист – Укупно планирано 
4.515.000,00 динара, и већи су у односу на предходни план за 565.000,00 динара. 

745- Мешовити и неодређени приходи – Укупно планирано 8.200.000,00 
динара, и мањи су у односу на предходни план за 4.000.000,00 динара. 

921 – Примања од отплате кредита датих домаћинствима –Укупно 
планирано 6.400.000,00 динара. На основу извршења у прва три квартала ,ова 
примања су смањена за 25.600.000,00 динара. 

 

На основу новог плана прихода и примања буџета за 2021. годину, планирани су 

и расходи и издаци буџета. 

  

РАЗДЕО 1- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

ПРОГРАМ 16, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Програмска активност 2101-0001, функција 111: 

 

1.-411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-планирана средства износе 

1.280.000,00 динара (конто 411100),  за плату секретара скупштине. Средства су 

умањена за 20.000,00 динара у односу на предходни план.  

5.-423-услуге по уговору-планирана средства износе 10.300.000,00 динара и 

односе се на накнаде функционерима, одборницима, радним телима и комисијама које 

је именовала Скупштина, накнаде члановима Управних и надзорних органа, 

председницима савета месних заједница или члану савета месне заједнице којег 

председник савета месне заједнице писмено овласти да присуствује одређеној седници  

и угоститељске услуге (конто 423500 -9.500.000,00 динара, конто 423600 -800.000,00 

динара) 

6.-426-материјал за посебне –планира се у износу од 100.000,00  динара, за 

материјал (конто 426900), средства су смањена за 300.000,00 динара у односу на 

предходни план. 

 

РАЗДЕО 3-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

ПРОГРАМ 16, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Програмска активност 2101-0002, функција 111: 

 

  9.-411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-планирана средства износе 

4.630.000,00 динара (конто 411100), за плате запослених, средства су смањена за 

1.130.000,00 динара у односу на предходни план. 

10.-412- социјални доприноси на терет послодавца – планирана средства износе 

800.000,00 динара, (конто 412100-550.000,00 динара, конто 412200- 250.000,00 динара), 

средства су умањена за 160.000,00 динара у односу на предходни план. 

 

РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Програмска активност 0602-0004, функција 330: 

 

18.-411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-планирана средства износе 

1.400.000,00 динара (конто 411100),   за плате средства су мања у односу на предходни 

план за 30.000,00 динара. 

 

 



 
РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

ПРОГРАМ  11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
Програмска активност 0901-0001, функција 070: 

 

25.-463-трансфери осталим нивоима власти: укупно планирана средства износе 

9.000.000,00 динара, финансирају се проширена права из области  социјалне заштите, а 

који су поверени Центру за социјални рад (конто 463100). На основу извршења у првих 

девет месеци средства су смањена за 5.000.000,00 динара у односу на предходни план. 

 

ПРОГРАМ  17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Пројекат 0501-50001, функција 130: 

 

28.-511-зграде и грађевински објекти-укупно планирана средства су 50.000,00 

динара,  за енергетску ефикасност, санација објекта на згради Општинске управе (конто 

511300), средства су смањена за 950.000,00 динара јер пројекат неће бити реализован у 

текућој години. 

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

29.-411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-планирана средства износе 

33.600.000,00 динара (конто 411100), средства су увећана за 1.300.000,00 динара у 

односу на предходни план. 

30.-412- социјални доприноси на терет послодавца – планирана средства износе 

5.620.000,00 динара (конто 412100-3.875.000,00, конто 412200-1.745.000,00 ), средства 

су смањена за 30.000,00 динара у односу на предходни план. 

34.-416-накнаде запосленима и остали посебни расходи- планирана средства су 

200.000,00 динара, за јубиларне награде запосленима (конто 416100), у односу на 

предходни план умањена су за 400.000,00 динара. 

35.-421-стални трошкови-укупно планирана средства су 12.800.000,00 динара, 

што је за 200.000,00 динара више у односу на предходни пла. Увећани су трошкови за 

услуге водовода и канализације и за смеће (конто 421300),  

 

37.- 423 -  Услуге по уговору – Планирана средства 50.766.000,00 динара, што је 

за 1.420.000,00 динара више у односу на предходни план. Повећани су расходи за 

стручне услуге израде књиге стандарда, дизајн и припрема за штампу корпоративног 

материјала и др. 720.000,00 динара (конто 423500, извор 01), расходи за репрезентацију 

200.000,00 динара (конто 423700) и расходи за домаћинство и угоститељство 500.000,00 

динара (конто 423600). 

38.-425-текуће поправке и одржавање-укупно планирана средства су 

2.300.000,00 динара, што је за 1.800.000,00 динара мање у односу на предходни 

план.Планирано је додатних 200.000,00 динара за одржавање и поправку возила. 

 

 

ПРОГРАМ 7, ОРГАН.САОБРАЋАЈА.И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

61.424-специјализоване услуге, укупно је планирано 52.365.950,00 динара, што 

је за 15.000.000,00 динара мање у односу на предходни план (конто 424400).Од укупног 

износа средства за санацију клизишта  у Првомајској улици  издвојено је 16.100.000,00 

(од тога  из извора 07- износ 7.400.000,00 динара, а из извора 01 – износ 8.700.000,00 

динара)  

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ 2, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

63.-425-текуће поправке и одржавање- планирано је 3.550.000,00 динара, за 

текуће поправке у згради општине, месним канцеларијама и месним заједницама, 

(конто 425100), средства су увећана за 950.000,00 динара у односу на предходни план. 

64.-451-субвенције-планирано је 8.900.000,00 динара , за текуће субвенције ЈКП 

Дрина Мали Зворник. Средства су увећана за 1.200.000,00 динара у односу на 

предходни план, а намењена су за набавку контејнера (конто 451100). 
 

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројекат 0602-50004- Мали Зворник по мери грађана 

 

79/0.-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 5.021.000,00 динара 

за пројекте по предлогу грађана, што је за 4.000.000,00 динара мање у односу на 

предходни план (смањена средства из извора 01),( конто 511200). 

 

ПРОГРАМ 6,ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат 0401-50002-изградња канализационе мреже у Сакару 

 

81.-511-зграде и грађевински објекти -планирано се 50.000,00 динара (конто 

511200), имјући у виду да се овај пројекат неће реализовати у текућој години средства 

су смањена за 1.250.000,00 динара. 

 

Програмска активност 1102-0003, функција 560  

У оквиру програмске активности,1102-0003, укупно је планирано 14.000.000,00 

динара, што је 400.000,00 динара мање у односу на предходни план и то: 

82.--421-стални трошкови-укупно је планирано 13.000.000,00 динара, и то за 

одржавање јавних површина 12.800.000,00 динара,  и за дератизацију 200.000,00 динара 

(конто 421300)  све из извора 01, расходи су увећaни за 600.000,00 динара у односу на 

предходни план 

83.-423-услуге по уговору-планирано је 1.000.000,00 динара за збрињавање паса 

луталица, (конто 423900), што је за 1.000.000,00 динара мање у односу на предходни 

план. 

 

ПРОГРАМ 1, СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

Програмска активност 1101-0001, функција 620: 

 

86.-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 19.480.000,00 динара, 

од чега је из буџета планирано 10.000.000,00 динара за изградњу моста у Амајићу, 

(конто 511200, извор 01), а 9.480.000,00динара  за пројектовање  (конто 511400, извор 

01 , планирано 6.322.500,00 динара, из извора 13. планирано 1.157.500,00 динара, из 

извора 07 планирано 2.000.000,00 динара ). 

87.-541-земљиште-укупно је планирано 1.000.000,00 динара, за куповину 

земљишта, (конто 541100) из извора 01, средства умањена за 1.000.000,00 динара. 

 

 

 

ПРОГРАМ 2, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Пројекат 1102-50002-Изградња водовода Д.Трешница-Цулине 

 

89.-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 4.100.000,00 динара, 

(конто 511200), ЈКП „Дрина“ Мали Зворник доставило је обавештење да се планирана 

инвестиција неће у потпуности реализовати у теућој години због техничких 

немогућности извођења појединих радова и предложено је да се средства за ову намену 

умање за 7.900.000,00 у односу на предходни план. 



92.-511-зграде и грађевински објекти - планирано је 50.000.000,00 динара, што је 

за 1.000.000,00 динара више у односу на предходни план. Средства су увећана за 

набавку бандера  (конто 511200). 

 

ПРОГРАМ 10, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

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

од 10.220.000,00 динара (конто 463110),што је за 1.100.000,00 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 52.795.000,00 динара, што је за 2.000.000,00 динара мање 

у односу на предходни план, а смањени су расходи за услуге по уговору. 

         
                                                    

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                            Милош Радојчић, дипл.правник 


