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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

  

           Општинско веће оптине Мали Зворник, на седници одржаној 01.11.2019. године, 

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

изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник   за 2019. годину и утврђује Програм 

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

интернет презентацији општине Мали Зворник. 

           Јавна расправа о Нацрту одлуке одржана је од 01.11.2019. године до 18.11.2019. 

године. У складу са Програмом јавне расправе отворени састанак представника 

надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, 

представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања, одржан је 

18.11.2019. године у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 10 часова.  

           Отвореном састанку су присуствовали Милош Радојчић, заменик председника 

општине и Милан Јевтић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и 

друштвене делатности. 

           Записник водила Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа 

општине. 

           Од грађана отвореном састанку није присуствовао нико и до 18.11.2019. године 

није пристигао ни један предлог, сугестија, иницијатива или коментар у вези Одлуке о 

III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник   за 2019. годину 

 

   Одељење за финансије  је сагледало и размотрило све сугестије и предлижило  

следећу  корекцију Нацрта Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине Мали 

Зворник   за 2019. годину: 

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2019. годину и 
пренета неутрошена средства  из предходних година  су планирана у износу од 
730.278.928,33 динара . 
  711-Порез на доходак, добит и капиталне добитке-планира се у 
износу од 106.550.000,00 динара, што је за 50.000,00 више у односу на претходни 
план 

713-Порез на имовину- планира се у износу од 39.500.000,00 динара, што је 
за 500.000,00 мање у односу на претходни план 

714-Порез на добра и услуге- планира се у износу од 10.868.000,000 динара, 
што је за 3.382.000,00 мање у односу на претходни план 

732-донације и помоћи од међународних организација- планира се у износу 
од 2.500.000,00 динара, овај приход није био у претходном плану, а остварен је у 
протеклом периоду 

716-Комунална такса- планира се у износу од 12.000.000,00 динара, што је 
за 5.000.000,00 мање у односу на претходни план, а разлог је мање извршење у 
прва три квартала 



732-Донације и помоћи од међународних организација, планира се у износу 
од 2.500.000,00 динара, ови приходи нису били планирани у претходном плану, а 
односе се на реформу пореза на имовину 

733-трансфери од других нивоа власти- се у износу од 141.932.000,00 
динара, што је за 4.232.000,00 више у односу на претходни план, а разлоге је веће 
извршење (ПУ Црвенкапа и јавни радови) 

741-Приходи од имовине- се у износу од 140.560.000,00 динара, што је за 
710.000,00 мање у односу на претходни план 

742-Приходи од продаје добара и услуга- се у износу од 14.710.000,00 
динара, што је за 1.010.000,00 више у односу на претходни план 

743-Новчане казне и одузета имовинска корист- се у износу од 3.300.000,00 
динара, што је за 500.000,00 више у односу на претходни план 

812-примања од продаје покретне имовине- се у износу од 30.000,00 
динара, што је за 120.000,00 мање у односу на претходни план 
 

На основу плана прихода и примања буџета за 2019.годину, планирани су и 
расходи и издаци буџета, а то значи у износу од 730.278.928,33 динара. 
 . 
 

111-РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
411-плате , додаци и накнаде запослених (зараде) –планира се у износу од 
1.136.000,00 динара, што је за 16.000,00 динара више у односу на претходни план , 
а разлог је увећање плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. 
412-социјални доприноси на терет послодавца- планира се у износу од 205.000,00 
динара, што је за 3.000,00 динара више у односу на претходни план , а разлог је 
увећање плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. 

Страна  81 од 84 
111-РАЗДЕО 3-ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
411-плате , додаци и накнаде запослених (зараде) –планира се у износу од 
5.047.000,00 динара, што је за 67.000,00 динара више у односу на претходни план , 
а разлог је увећање плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. 
412-социјални доприноси на терет послодавца- планира се у износу од 910.000,00, 
што је за 12.000,00 динара више у односу на претходни план , а разлог је увећање 
плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. 
 
330-РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
411-плате , додаци и накнаде запослених (зараде) –планира се у износу од 
1.418.000,00 динара, што је за 18.000,00 динара више у односу на претходни план , 
а разлог је увећање плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. 
412-социјални доприноси на терет послодавца- планира се у износу од 229.000,00, 
што је за 4.000,00 динара више у односу на претходни план , а разлог је увећање 
плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. 
415-накнаде трошкова за запослене- планира се у износу од 45.000,00, што је за 
10.000,00 динара мање у односу на претходни план  
422-трошкови путовања- планира се у износу од 20.000,00, што је за 10.000,00 
динара више у односу на претходни план  
 
 
 



РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
040-0901-0006- 
472-накнаде за социјалну заштиту из буџета планира се у износу од 15.290.000,00 
динара, што је за 4.290.000,00 динара више у односу на претходни план, и то за 
превоз ученика које финансира општина 
040-0901-007 
472-накнаде за социјалну заштиту из буџета ,смањена је за 2.000.000,00 динара, а 
односи се на  вантелесну оплодњу 
 
060-0901-0002- 
472- накнаде за социјалну заштиту из буџета- планира се у износу од 2.000.000,00 
смањена је за 2.900.000,00 динара, а средства су била планирана за куповину кућа 
за избегла и расељена лица 
090-0901-0005- 
481-донације невладиним организацијама-планирана је у износу од 7.315.000,00 
динара, што је за 60.000,00 динара више у односу на претходни план, а односи се 
дотације Црвеном крсту за редовне активности 
 
130-0501-01-пројекат енергетска ефикасност 
511-зграде и грађевински објекти-смањена за 950.000,00 динара у односу на 
претходни план 
 
130-0602-0001 
411-плате , додаци и накнаде запослених (зараде) –планира се у  укупном износу 
од 30.123.000,00 динара, што је за 773.000,00 динара више у односу на претходни 
план , а разлог је увећање плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019, као и 
јавни радови које је спроводила Општинска управа и Национална служба за 
запошљавање. Из буџета планиран је износ од 29.743.000,00 динара, а из других 
извора 380.000,000 
412-социјални доприноси на терет послодавца- планира се у укупном износу од 
5.411.000,00, што је за 136.000,00 динара више у односу на претходни план , а 
разлог је увећање плате за 8% за месец ноцембар и децембар 2019. као и јавни 
радови које је спроводила Општинска управа и Национална служба за 
запошљавање. Из буџета планиран је  износ од 5.344.000,00 динара, а из других 
извора 68.000,00 динара 
413-накнаде у натури- планира се у износу од 850.000,00, што је за 300.000,00 
динара више у односу на претходни план, а односи се на превоз запослених код 
директних и индиректних корисника и школа (месечне карте)  
421-стални трошкови- планира се у износу од 13.823.000,00, што је за 703.000,00 
динара више у односу на претходни план 
423-услуге по уговору- планира се у износу од 31.446.400,00, што је за 1.200.000,00 
динара мање  у односу на претходни план (остале  опште услуге) 
463-трансфери осталим нивоима власти-смањено је за 650.000,00 динара 
482-порези, обавезне таксе, пенали и камате- планира се у износу од 700.000,00  
што је за 150.000,00 динара мање  у односу на претходни план 
511-зграде и грађевински објекти-планиран је износ од 1.200.000,00 динара, што 
је за 2.800.000,00 динара мање у односу на претходни план (изградња, 
реконструкција и санација дечијих  игралишта) 



512-машине и опрма- планиран је износ од 5.570.000,00 динара, што је за 
500.000,00 динара више у односу на претходни план (увећано за набавку 
рачунарске опреме) 
 
130-0602-0014-управљање ванредним ситуацијама 
423-услуге по уговору- планира се у износу од 800.000,00 што је за 500.000,00 
динара мање  у односу на претходни план , који се односи на заштиту и спасавање  
и процену  ризикаод катастрофа 
484-накнада за штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока- планира се у износу од 500.000,00 динара 
 
160-0602-0009-текућа буџетска резерва 
499-средства резерве- планира се у износу од 1.468.778,33  што је за 2.170.000,00 
динара мање  у односу на претходни план 
 
473-1502-0002-промоција туристичке понуде 
423-услуге по уговору- планира се у износу од 8.000.000,00  што је за 800.000,00 
динара мање  у односу на претходни план  
 
474-0602-0001 
423-услуге по уговору- планира се у укупном  износу од 1.750.000,00  што је за 
1.250.000,00 динара мање  у односу на претходни план, од чега је 250.000,00 
динара планирано из буџета и 1.500.000,00 динара из донација 
512-машине и опрема - планира се у укупном  износу од 1.250.000,00  динара , 
средства су планирана за набавку рачунарске опреме, од чега је 250.000,00 из 
буџета као учешће општине,  и 1.000.000,00 динара из донација 
 
620-1101-0001 
424-специјализоване услуге-планира се у износу од 15.900.000,00 динара, што је за 
2.500.000,00 динара више у односу на претходни план, а повећање се односи на 
геодетске услуге  
541-земљиште-планира се у износу од 500.000,00 динара, што је за 3.500.000,00 
динара мање у односу на претходни план 
 
640-1102-0001 
425-текуће поправке и одржавање- планира се у износу од 4.650.000,00  што је за 
3.150.000,00 динара више  у односу на претходни план, а односи се на замену 
постојећих живиних сијалица са ЛЕД сијалицама  и  уградњом 
511-зграде и грађевински објекти-- планира се у износу од 6.000.000,00  што је за 
5.950.000,00 динара више  у односу на претходни план, а односи се на 
реконструкцију постојећих ул. светиљки поред магистралног пута и постављање 
нових ЛЕД светиљки  
760-1801-0001 
464-дотације отрганизацијама за обавезно социјално осигурање- планира се у 
износу од 4.475.650,000  што је за 801.000,00 динара мање  у односу на претходни 
план (Дом здравља) 
 
 
 



810-1301-01-пројекат  изградња игралишта у В.Реци 
511-зграде и грађевински објекти-планира се у износу од 12.000.000,00 динара , 
што је за 3.000.000,00 динара више у односу на претходни план 
 
912-2002-0001-основно образовање и васпитање 
463-трансфери осталим нивоима власти-планира се у износу од 39.441.500,00 
динара, што је за 3.485.000,00 динара мање у односу на претходни план. Највећи 
део смањена расхода се односи на смањење расхода за превоз ученика и наставног 
особља 
 
920-2003-0001-средње образовање 
463-463-трансфери осталим нивоима власти-планира се у износу од 12.390.000,00  
динара, што је за 1.355.000,00  динара мање у односу на претходни план. Највећи 
део смањена расхода се односи на смањење расхода за превоз ученика и наставног 
особља 
 
820-1201-0001-Библиотека 17. Септембар 
Укупно планирана средства за рад ове установе износе 17.476.000,00 динара, што 
је за 394.000,00 динара мање у односу на претходни план 
 
911-2001-0001-ПУ Црвенкапа Мали Зворник 
Укупно планирана средства за рад ове установе износе 48.041.000,00 динара, што 
је за 1.673.000,00 динара више  у односу на претходни план, од чега је 
47.359.000,00 динара из буџета, и 682.000,00 динара из осталих извора 
 

 

 

   

            

                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                                                     Милош Радојчић, дипл.правник 

 

 

 


