
Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

- Општинско веће  

Број: 06- 2091/2020-2 

Дана,  09.12.2020. године 

МАЛИ  ЗВОРНИК 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

  

           Општинско веће оптине Мали Зворник, на седници одржаној 23.11.2020. године, 

донело је Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о нацрту 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 о буџету општине Мали Зворник   за 2021. 

годину одржана је од 23.11.2020. године до 08.12.2020. 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 08.12.2020. 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. Дана 04.12.2020. године 

др Милан Лукић, одборник у Скупштини општине Мали Зворник доставио је предлог 

да се за месну заједницу Доња Борина планира у буџету за 2021. годину 1.500.000 

динара за израду пројектне документације и куповину земљишта за јавни пут до гробља 

''Подгајница'', уз образложење да је гробље ''Подгајница'' у КО Доња Борина, кп.бр. 826, 

површине 9035 м2 и да је власништво општине Мали Зворник, а да не постоји јавни пут 

до те парцеле. До гробља се долази преко приватних парцела и увек је неопходна 

сагласност власника парцеле за пролазак. Сматра да је неопходно планирати средства и 

откупити земљиште од власника парцела за пут, како би се до гробља долазило 

несметано јавним путем. Представници Општинског веће и Општинске управе  

општине Мали Зворник разматрали су наведни предлог и на основу консултације са 

стручним службама за урбанизам и обједињену процедуру утврдило да основ за 

решавање имовинско правних односа представља израда планског акта, односно плана 

детаљне регулације, којим би се у овом случају дефинисала траса пута за гробље као и 

само гробље, а да је за спровођење процедуре за израду планске документације 

потребно око годину дана.  Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину 

планирана су средства у износу од 52.997.000 динара за рехабилитацију путева 

(асфалтирање, крпљење ударних рупа, материјал, ризла, шут, рад грађевинских машина 

и друго). Такође планирана су средства за куповину земљишта, на име накнаде за 

заузеће земљишта и за пројектну документацију.  У току 2021. године у складу са 

потребама и са техничким могућностима биће утврђен начин утрошка наведених 

средстава.  

 

       Одељење за финансије  је сагледало и размотрило све сугестије директних и 

индиректних корисника и предлижило   следећу  корекцију нацрта Одлуке о буџету 

општине Мали Зворник   за 2021. годину: 

 



Приходи и примања из буџета општине Мали Зворник за 2021.годину планирају се у 

износу од 540.700.000,00 динара, средства из осталих извора у износу од 197.300.000,00 

динара (од тога су пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 

150.000.000,00 динара (извор 13), а донације од међународних орагнизација  

46.700.000,00 динара (извор 06)), трансфер од других нивоа власти у износу од  

600.000,00 динара (извор 07), тако да укупна средства буџета из свих извора 

2021.години износе 738.000.000,00  динара. 

   

Образложење планираних прихода и примања по врстама:  

 

 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – планира се  у износу од 

121.111.000 динара што чини 16,41%  укупно планираних прихода буџета. Порез на 

зараде, највећи и најзначајнији приход у оквиру ове врсте прихода, планира се у износу 

од 100.000.000 динара. 

             713 - Пореза на имовину-   планира се у износу од 35.600.000,00 динара. Ови 

приходи чине 4,82 %  укупних  приходе буџета. 

  714 - Порез на добра и услуге – планиран у износу од 129.850.000,00 динара и 

чини 17,59% укупних  прихода буџета. Накнада за коришћење простора на јавној 

површини  највећи је   планиран приход у оквиру ове врсте прихода буџета. Овај 

приход планира се у износу од 117.900.000,00 динара Учешће овог прихода у укупним 

приходима буџета је 15,98 %  . 

               716 - Други порези- Комунална такса на истицање фирме на пословном 

простору, планира се у износу од 7.800.000,00 динара. Учешће овог прихода у укупним 

приходима буџета је 1,06%. 

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

износу од 46.700.000,00 динара. Учешће овог прихода у укупним приходима буџета је 

6,33 %. 

               733 - Трансфери од других нивоа власти –   планирају се у износу 

157.100.000,00 динара и то ненаменска трансферна средства од Република у износу од 

147.000.000 динара и наменски текући трансфер у износу од 10.100.000,00 динара који 

је намењен за финансирање услуга из области социјалне заштите. Ова средства чине 

21,29 % укупних средстава буџета општине.  

               741 - Приход од имовине – планира се у износу од 17.236.000,00 динара. Ови 

приходи чине 2,34 % укупних прихода буџета.. У оквиру ове врсте прихода планира се 

и нешто већи износ прихода од накнада за коришћење минералних сировина, а на 

основу дуговања највећег обвезника ове накнаде предузећа Равнаја. Овај приход 

планира се у износу од 11.600.000,00 динара. Средства од камата на пласирана 

слободна новчана средства консолидованог трезора општине код пословних банака 

планирају се у износу1.400.000,00 динара.  

 742 - Приход од продаје добара и услуга – планирају се у износу од 

15.303.000,00 динара, што износи 2,07 % укупних прихода буџета.Ову врсту прихода 

буџета чине приходи од давања у закуп непокретности, општинске административне 

таксе, накнада за уређење грађевинског земљишта и приходи општинских органа 

управе,приходи остварени од пружања услуга боравка деце у предшколској установи, 

родитељски динар за ваннаставне активности. 

743 - Приход од новчаних казни и одузете имовинске користи – планирају се 

у износу од 3.950.000,00 динара. Овај приход је планиран на бази остварења у овој 

години и процене његовог кретања у наредној години. Приход од новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планира се у 

износу од 3.600.000 динара, а  приход од новчаних казни за прекршаје изречене по 

Одлукама општине и на основу увећања дуга које је предмет принудне наплате у 

износу од 350.000 динара.  Планирање овог прихода извршено је на бази његовог 

остварења у првих девет месеци текуће године години и процене његовог кретања у 

наредној години. 

              744 - Добровољни трансфери од правних и физичких лица – планирају се у 

износу од 1.000.000,00 динара. 



             745 - Мешовити и неодређени приходи – планирају се у износу од 

20.200.000,00 динара, што чини 2,74 %.  Овај приход обухвата и средства од  

рефундације трошкова републичких органа који користе просторије наше општине и 

друге услуге, телефони одржавање просторија и друго, рефундације трошкова струје за 

пословне простор који су дати у закуп и др. 

             811 -  Примања од продаје непокретности – планирају се у износу од 120.000 

динара, а на основу продатих станова који се отплаћују на дужи временски 

период.Планирање овог прихода извршено је на бази његовог остварења у првих девет 

месеци текуће године 

             812 - Приход од продаје покретне имовине планира се у и зносу од 30.000 

динара. 

             921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине- планира се у износу 

од 32.000.000,00 динара,односно 4,34% уодносу на укупне приходе, а односи се на 

отплату кредита . 

 

            Овом одлуком планирана су и буџетска средства која ће се пренети из 

2020.године у износу од  150.000.000 динара, јер је извесно да она неће бити утрошена  

за инвестиције које су планиране. У складу са  Упутством за припрему буџета локалне 

власти, утврђени су и расходи и издаци буџета. 

Одређивања обима расхода по основним наменама и по корисницима вршено је 

имајући у виду обим прихода буџета, смерница датих у Упуству за припрему одлуке о 

буџету локалне власти које је донело Министарство финансија, пројектоване 

инфлације, кретање цена услуга код сталних трошкова, као и приоритета који су 

достављени од стране корисника. Корисници буџета општине били су упознати са 

ситуацијом преко Упутства које им је доставила служба за финансије општине и 

обимом средстава за 2021.годину. 

 

             410 - Посматрајући расходе и издатке по основним наменама види се да су 

расходи за запослене један од већих расхода нашег буџета. Ови расходи планирају се у 

износу од 91.555.000,00 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима буџета је 

12,41 %. 

            420 - Расходи за коришћење услуга и роба су највећи расходи буџета са учешћем 

од 33,88 % у укупним расходима. Ови расходи планирају се у износу од 250.032.000,00 

динара.  

450 - Субвенције, како текуће тако и капиталне, планирају се у износу од 

24.300.000,00 динара што је што чини 3,29 % расхода буџета. 

460 - Донације, дотације и трансфери планирају се у износу од 74.042.000,00 

динара и чине 10,03 % расхода буџета. 

470 – Социјално осигурање и заштита планирају се у износу од 41.300.000,00 

динара. Ови расходи чине 5,60 % укупних расхода и издатака буџета. 

           480 - Остали расходи (НВО, казне, таксе и нак.штете) планирају се у износу од 

36.080.000,00 динара и чине 4,89% укупних расхода. 

           499 - Средства текуће и сталне буџетске резерве планирају се у износу од 

12.000.000,00 динара или 1,6 % расхода и издатака буџета. 

510 - Основна средства, односно издаци за ове намене планирају се у износу од 

201.690.000,00 динара или 27,33 % расхода и издатака буџета.  

            541 – Земљиште, улагања за куповину земљишта планирају се у износу од 

7.000.000 динара што чини    око 0,95 % расхода и издатака буџета. 

 

У складу са  Упутством за припрему буџета локалне власти, утврђени су и 

расходи и издаци буџета. 

Приликом израде плана расхода по корисницима буџетских средстава 

руководило се пре свега потребом да се за све кориснике обезбеде пре свега неопходна 

средства за редован рад и   најнеопходнијих услова рада. Такође, у складу са реалним 

могућностима, а према приоритетима датих од самих корисника, одређивана су 



средства за побољшање услова рада и развој, а што ће се видети из образложења по 

корисницима које следи. 

 

 

 

II -  П О С Е Б А Н    Д Е О  

 

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене: 

 

РАЗДЕО 1- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

ПРОГРАМ 16, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 2101-0001, функција 111: 

 

У оквиру овог органа, у оквиру програма 16-политички систем локалне 

самоуправе, програмске активности 2101-0001-функционисање скупштине, функција 

111-извршни и законодавни органи,  укупно планирани расходи у 2020. години износе 

12.165.000,00 динара. Средства су распоређена на следеће намене: 

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

1.230.000,00 динара (конто 411100), , за плату секретара скупштине 

2.-412- социјални доприноси на терет послодавца – планирана средства износе 

215.000,00 динара, (конто 412100-150.000,00 динара, конто 412200- 65.000,00 динара) 

3.-415-накнаде трошкова за запослене- трошкови  превоза  планирани средства 

износе 70.000,00 динара (конто 415100) 

4.-422-трошкови путовања-планирани су у износу од 50.000,00 динара, за 

потребе службених путовања секретара скупштине (конто 422100-40.000,00, , конто 

422900-10.000,00 динара) 

5.-423-услуге по уговору-планирана средства износе 10.000.000,00 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, 423600 -500.000,00) 

6.-426-материјал за посебне –планира се у износу од 400.000,00  динара, за 

материјал (конто 426900) 

 

7.-481-дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама-планира 

се у износу од 200.000,00  динара, за финансирање  редовне активности политичких 

партија (конто 481900 -400.000,00 динара) 

 

 

 

 

РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

ПРОГРАМ 16, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 2101-0002, функција 111: 

 

У оквиру овог органа, у оквиру програма 16-политички систем локалне 

самоуправе, програмске активности 2101-0002-функционисање извршних органа, 

функција 111-извршни и законодавни органи,  укупно планирани расходи у 2020. 

години износе 1.500.000,00 динара. Средства су распоређена на следеће намене: 

8.-423-услуге по уговору-планирана средства износе 1.500.000,00 динара и 

односе се на накнада за рад чланова Општинског већа  (конто 423500) 



 

РАЗДЕО 3-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 

ПРОГРАМ 16, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 2101-0002, функција 111: 

 

У оквиру овог органа, у оквиру програма 16-политички систем локалне 

самоуправе, програмске активности 2101-0002-функционисање извршних органа, 

функција 111-извршни и законодавни органи,  укупно планирани расходи у 2020. 

години износе 11.145.000,00 динара. Средства су распоређена на следеће намене: 

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

5.420.000,00 динара (конто 411100), за плате 

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

935.000,00 динара, (конто 412100-655.000,00 динара, конто 412200- 280.000,00 динара) 

11.-415-накнаде трошкова за запослене- трошкови  превоза  планирани средства 

износе 200.000,00 динара, (конто 415100) 

12.-422-трошкови путовања-планирани су у износу од 330.000,00 динара, за 

потребе службених путовања у земљи и иностранству, трошкове смештаја на 

службеном путу,  превоза и сл., (конто 422100-220.000,00 динара, 422200-100.000,00 

динара, 422900-10.000,00 динара  

13.-423-услуге по уговору-планирана средства износе 3.150.000,00 динара, и 

односе се на: котизације за учествовање на сајмовима 450.000,00 динара  (конто 

423300), услуге штампања службених листова 450.000,00 динара, новогодишње 

честитке у новинама и др. 250.000,00 (конто 423400), накнаде члановима управних и 

надзорних одбора, разне комисије 1.000.000,00 динара (конто 423500), чланарине за 

Регионалну развојну агенцију Подриња Подгорине и Рађевине, Стална конференција 

градова и општина, агенцији НАЛЕД- 1.000.000,00 динара (конто 423900) ,  

14.-426-материјал-планирана средства износе 10.000,00 динара и то за цвеће, 

(конто 426100) 

15.-483-новчане казне и пенали по решењу судова-планиранирана су средства  у 

износу од 100.000,00 динара, (конто 483100) 

16.-484-накнада штете за повреде настале услед елементарних непогода-планира 

се у износу од 500.000,00 динара, ( конто 484100 ) 

17.-485-накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

планирана средства износе 500.000,00 динара, за накнаду на име штете од дивљачи, 

накнада штете од уједа паса луталица (конто 485100). 

 

 

РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 0602-0004, функција 330: 

 

У оквиру овог органа, у оквиру програма 15-опште услуге  локалне самоуправе, 

програмске активности 0602-0004-општинскоправобранилаштво, функција 330-судови,  

укупно планирани расходи у 2020. години износе 1.855.000,00 динара. 

 Средства су распоређена на следеће намене: 

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

1.550.000,00 динара (конто 411100),   за плате 

19.-412- социјални доприноси на терет послодавца – планирана средства износе 

235.000,00 динара, (конто 412100-163.000,00 динара, конто 412200- 72.000,00 динара) 

20.-415-накнаде трошкова за запослене- трошкови  превоза  планирани средства 

износе 55.000,00 динара, (конто 415100) 



21.-422-трошкови путовања-планирани су у износу од 15.000,00 динара, за 

потребе службених путовања и превоза (конто 422100-15.000,00 динара) 

 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

ПРОГРАМ  11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 

У оквиру програма 11, планирана су средства у износу од 65.800.000,00 динара,  

за следеће намене: 

 

Програмска активност 0901-006, функција 040:  

 

22.-472-накнаде за социјалну заштиту из буџета-укупно планиран износ је 

33.300.000,00 динара, и то 6.300.000,00 динара за родитељски додатак (конто 472300), 

за стипендије 2.000.000,00 динара, за превоз ђака 24.000.000,00 динара, 500.000,00 

награде вуковцима, 500.000,00 за остало (конто 472700) 

 

Програмска активност 0901-0007, функција 040: 

 

23.-472-накнаде за социјалну заштиту из буџета-укупно планиран износ је 

1.000.000,00 динара, за вантелесну оплодњу (конто 472300) 

 

Програмска активност 0901-0002, функција 060: 

 

24.-472- накнаде за социјалну заштиту из буџета-укупно планирана средства су 

7.000.000,00 динара, за куповину кућа за младе брачне парове  2.000.000,00 динара,  за 

куповину кућа за избегла и расељена лица 5.000.000,00 (конто 472900)  

 

 

Програмска активност 0901-0001, функција 070: 

 

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

14.000.000,00 динара финансирају се проширена права из области  социјалне заштите, а 

који су поверени Центру за социјални рад,. Средствима за ове намене финансирају се 

проширена права у области социјалне заштите у складу са општинском Одлуком о 

остваривању права у области социјалне заштите и то: једнократне помоћи лицима у 

стању социјалне потребе, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, 

превоз ученика из социјално угрожених породица који похађају срдњу школу, превоз за 

децу ометену у развоју, трошкови школарине за децу без родитељског старања и 

интернатски смештај, набавка књига и школског прибора за децу из социјално 

угрожених породица. Поред ових права из буџета општине финансира се и део текућих 

расхода за рад Центра- материјал, гориво, стални трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору,текуће поправке и набавка опреме (конто 463100) 

 

Програмска активност 0901-0003, функција 070: 

 

26.-424-специјализоване услуге, укупно планирана средства су 2.500.000,00 

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

за задовољавање основних животних потреба (конто 424900) 

 

Програмска активност 0901-0005, функција 090: 

 

27.-481-дотације невладиним организацијама-укупно планирана средства су 

8.000.000,00 динара,  за активности Црвеног крста ( за Народну кухињу 4.000.000,00  

динара и за редован рад – 4.000.000,00  (од тога 200.000,00 динара, за добровољно 

давање крви) -конто 481100.(proveriti kako rasporediti) 



 

ПРОГРАМ  17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

У оквиру програма 17, планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 

динара, и распоређени су за следеће намене: 

Пројекат 0501-50001, функција 130: 

 

28.-511-зграде и грађевински објекти-укупно планирана средства су 1.000.000,00 

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

511300).  

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

У оквиру програма 15, планирана су средства  у износу од 135.071.000,00 

динара, за следеће намене: 

 

Програмска активност 0602-0001, функција 130: 

 

У оквиру програмске активности, 0602-0001, укупно је планирано 121.971.000,00 

динара: 

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

31.625.000,00 динара (конто 411100),  

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

5.430.000,00 динара (конто 412100-3.800.000,00, конто 412200-1.630.000,00 ) 

31.-413-накнаде у натури-планирана средства су 400.000,00 динара,за месечне 

карте 100.000,00 динара  (конто 413100),  за поклоне за децу запослених 300.000,00 

динара ) 

32.-414-социјална давања запосленима-планирана средства су 500.000,00 динара,  

за отпремнине приликом одласка у пензију и технолошког вишка 200.000,00 динара 

(конто 414300) динара, за помоћ у медицинском лечењу запослених  300.000,00 динара  

(конто 414400). 

33.-415-накнаде трошкова за запослене- трошкови  превоза,  планирани средства 

износе 1.400.000,00 динара  (конто 415100) 

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

600.000,00 динара, за јубиларне награде запосленима (конто 416100) 

35.-421-стални трошкови-укупно планирана средства су 16.600.000,00 динара-

трошкови платног промета 1.200.000,00 динара (конто 421100), за ел. енергију 

8.000.000,00 динара  - , трошкови грејања 2.500.000,00 динара-(конто 421200), за услуге 

водовода и канализације и за смеће издвојено је 700.000,00 динара (конто 421300), за 

трошкове мобилне и фиксне телефоније 1.800.000,00 динара  (конто 421410), за услуге 

поште и хибридне поште 1.500.000,00 динара (конто 421420), осигурање имовине 

500.000,00 динара и осигурање запослених 100.000,00 динара (конто 421500),  

36.-422-трошкови путовања-укупно планирана средства су 630.000,00 динара- 

трошкови дневница на службеном путу 20.000,00 динара, трошкови превоза на 

службеном путу 10.000,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу 400.000,00 

динара , накнада за употребу сопственог возила, превоз у јавном саобраћају и  

др.100.000,00 (конто 422190), трошкови допуне ТАГ-а 100.000,00 (електронска наплата 

путарине) и др. (конто 422900) 

37.-423-услуге по уговору-укупно планирана средства 55.736.000,00 динара- за 

ангажовање нових лица за рад у органу јер и у 2021. години остају  снази ограничења за 

ново запошљавање у износу од 7.000.000,00 динара (конто 423100), услуге за израду и 

одржавање софтвера Мега, ЗУП, Институт Михаило Пупин, антивирусни програм 

2.000.000,00 динара (конто 423200), котизације за семинаре 200.000,00 динара, издаци 

за полагање стручних испита 50.000,00 динара (конто 423300), услуге штампања 

билтена и службених листова 300.000,00 динара, услуге рекламе и пропаганде-

оглашавање у службеним гласилима 1.500.000,00 динара (конто 423400), за стручни 



надзор и друге специјализоване услуге 3.000.000,00 динара (конто 423500)  
косулатантске и друге услуге у вези са поступком усаглашења са захтевима 
Закона о јавној својини Општине, кроз анализу чињеничног стања пописа 
имовине (грађевински објекти, земљиште и инфраструктруне мреже) и 
имовинско-правног статуса имовине Општине и свих правних лица чији је 
оснивач Општина, анализу  чињеничног стања финансијских евиденција имовине 
(грађевински објекти, земљиште и инфраструктруне мреже) Општине  и свих 
правних лица чији је оснивач Општина , анализу чињеничног стања интерних 
аката Општине  који се односе на управљање имовином у јавној својини у односу 
на тренутну законску регулативу и с тим у вези давање предлога за измене и 
допуне аката у износу од 24.000.000,00 динара (конто 423590) , угоститељске 

услуге 3.000.000,00 динара (конто 423600), трошкови репрезентације 1.600.000,00 

динара (од тога 100.000,00 динара за поклоне ( конто 423700), међународна и 

регионална промоција општине (1.800.000,00), за обезбеђење објекта, заштиту на раду 

по уговору, административно техничке послове, за консултантске услуге,  и друге 

услуге  укупно  6.686.000,00 динара  (конто 423900) 

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

1.600.000,00 динара- за поправку и одржавање  општинских возила и прање аута 

500.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање административне опреме 

1.100.000,00 динара (конто 425200)- (од тог износа : одржавање мреже 360.000,00 

динара, за одржавање фотокопирног апарата 600.000,00 динара, за одржавање  камера 

36.000,00 динара, сервис рачунара 104.000,00 динара ). 

39.-426-материјал-укупно планирана средства су 6.130.000,00 динара- за 

канцеларијски материјал и тонере 1.780.000,00 динара, за радну обућу 20.000,00 динара, 

цвеће и зеленило 200.000,00,  претплата на часописе, публикације и гласила-стручна 

литература 600.000,00 динара (конто 426300), за гориво и мазиво 2.500.000,00 динара, 

материјали за превозна средства 300.000,00 динара (конто 426400), материјал за 

одржавање хигијене 400.000,00 динара (конто 426800), материјал за потребе ОУ 

330.000,00 динара (конто 426900) 

40.-463-трансфери осталим нивоима власти-укупно планирана средства су 

400.000,00 динара,за поврат неутрошених средстава по уговору са Министарством за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Комесаријат за избеглице (конто 

463100)  

41.-482-порези, обавезне таксе, казне и пенали, укупно је планирано 850.000,00 

динара- за порез на регистрацију возила 250.000,00 динара (конто 482100), остали 

порези-порез на додату вредност 600.000,00 динара (конто 482200) 

42.-483-новчане казне и пенали по решењу судова-планирано је 6.200.000,00 

динара- за казне по решењу судова и трошковима јавних извршитеља (конто 483100) 

43.-512-машине и опрема-укупно је планирано 13.230.000, динара , за минибус   

10.000.000,00 динара административна опрема 3.230.000,00 (од тога за 

канцеларијску опрему 500.000,00 динара, за рачунарску опрему 500.000,00 динара, 

електронска и фотографска опрема 500.000,00 динара,  опрема за домаћинство 

500.000,00,  и осталу опрему 1.000.000,00 динара . 

44.-514-култивисана имовина-укупно је планирано је 1.000.000,00 динара, за 

култивисану имовину (конто 514100) 

 

Програмска активност 0602-0014, функција 130: 

 

У оквиру програмске активности, 0602-0014, укупно је планирано 800.000,00 

динара 

45.-423- услуге по уговору-укупно планирана средства 100.000,00 динара, (конто 

423900) 

46.-426- материјал-укупно планирана средства су 700.000,00 динара, за 

опремање јединице цивилне заштите опште намене (конто 426900) 

 



ПРОГРАМ 1, СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ  

 

Програмска активност 0602-0005, функција 130: 

 

У оквиру програмске активности, 0602-0005, укупно је планирано 3.000.000,00 

динара 

47.-425- текуће поправке и одржавање-укупно планирана средства 3.000.000,00 

динара, за суфинансирање за инвестиционо одржавање зграда на основу Закона о 

становању (конто 425100) 

 

ПРОГРАМ 13, РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

У оквиру програма 13, планирана су средства у укупном износу од 7.800.000,00 

динара, и распоређени су на програмску активност,  за следеће намене: 

 

Програмска активност 1201-0004, функција 130: 

 

У оквиру програмске активности, 1201-0004, укупно је планирано 7.800.000,00 

динара 

48.-423- услуге по уговору-укупно планирана средства 7.800.000,00 динара, , 

медијске услуге (конто 423400) 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 0602-0007, функција 133: 

 

У оквиру програмске активности, 0602-0007, укупно је планирано 7.500.000,00 

динара 

49.-481- дотације невладиним организацијама- укупно планирано 7.500.000,00 

динара,  верске заједнице 3.000.000,00 динара  и удружења грађана 4.500.000,00 динара 

(конто 481900) 

 

Програмска активност 0602-0009, функција 160: 

 

У оквиру програмске активности, 0602-0009, укупно је планирано 11.000.000,00 

динара 

50.-499-средства резерве-текућа буџетска резерва 11.000.000,00 динара, (конто 

499100) 

 

Програмска активност 0602-0010, функција 160: 

 

У оквиру програмске активности, 0602-0010, укупно је планирано 1.000.000,00 

динара 

51.-499-средства резерве-стална буџетска резерва 1.000.000,00 динара, (конто 

499100) 

 

 

ПРОГРАМ 7, ОРГАН. САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност 0701-0002, функција 360: 

 



У оквиру програмске активности, 0701-0002, функција 360, укупно је планирано 

3.950.000,00 динара, и то: 

52.-426- материјал -укупно планирана средства 1.750.000 динара материјал за 

безбедност  

53.-512-машине и опрема-укупно је планирано 2.200.000,00 динара,  

 

 

ПРОГРАМ 3, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

У оквиру програма 3, планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 

динара, и распоређени су на две  програмске активности,  за следеће намене: 

Програмска активност 1501-0002, функција 412: 

У оквиру програмске активности, 1501-0002, укупно је планирано 3.000.000,00 

динара 

54.-454-субвенције приватним предузећима-планирано је 2.000.000,00 динара за 

субвенције приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај 

запошљавања теже запошљивих лица  (конто 454100) 

55.-465- остале дотације и трансфери -укупно планирана средства 1.000.000,00 

динара за локални акциони план запошљавања, програм субвенције за 

санозапошљавање (конто 465110) 

 

-Пројекат 1501-40001- Центар за развој иновација у области заштите 
животне средине, функција 412 

За овај пројекат укупно је планирано 21.730.000,00 динара из извора 07 и 
то: 
           56.-425- текуће поправке и одржавање -планира се у износу од 4.770.000,00 
динара   (конто 425100, извор 07). 
            57.-512 – машине и опрема – планира се у износу од 16.960.000,00 динара.  
Средства су намењена за канцеларијску за рачунарску опрему и за комуникациону 
опрему, од тога 15.230.000,00 динара је обезбеђено из извора 07, а 1.730.000,00 из 
извора 13 ( конто 512200). 

 

 

ПРОГРАМ 5, ПОЉОПРИВРЕДА  И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

У оквиру програма 5, планирана су средства у износу од 17.750.000,00 динара, за 

следеће намене: 

 

Програмска активност 0101-0001, функција 421: 

У оквиру програмске активности 0101-0001 укупно је планирано 17.750.000,00 

динара 

58.-424- специјализоване услуге -укупно планирана средства су 1.750.000,00 

динара, за програме из области пољопривреде (конто 424100) 

59.-426-материјал- укупно планирана средства су 1.000.000,00 динара, за набавку 

противградних ракета (конто 426900) 

60.-451-субвенције- укупно планирана средства су 15.000.000,00 динара, за 

субвенције из области пољопривреде (конто 451100) 

 

ПРОГРАМ 7, ОРГАН. САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност 0701-0002, функција 451: 

У оквиру програмске активности, 0701-0002, функција 451, укупно је планирано 

52.997.000,00 динара 

61.-424-специјализоване услуге- укупно планирана средства 52.997.000,00 

динара и то за рехабилитацију путева ,материјал: ризла, шут, рад грађевинских машина, 

асфалирање путева  и крпљење ударних рупа, превоз материјала, зимско одржавање 

путева (конто 424400).  



ПРОГРАМ 2, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

У оквиру програмске ативности 1102-0003, функција 470, укупно је планирано 

10.900.000,00 динара, за следеће намене: 

62.-424-специјализоване услуге- планирана су средства у износу 2.500.000,00 

динара  за рад скипа ЈКП Дрина и друге услуге за које су регистровани. (конто 424900) 

63.-425-текуће поправке и одржавање- планирано је 2.600.000,00 динара, за 

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

(конто 425100) 

64.-451-субвенције-планирано је 5.300.000,00 динара , за текуће субвенције ЈКП 

Дрина Мали Зворник. Од тога је 300.000,00 динара за субвенционисање цена 

комуналних услуга породицама са тешко оболелим чланом породице (451100) ? 

65.-511-зграде и грађевински објекти-планирано је 500.000,00 динара (конто 

511200 ) 

 

 

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 

У оквиру програма 4, планирана су средства у укупном износу од 53.000.000,00 

динара, и распоређени су на програмску активност,  за следеће намене: 

Програмска активност 1502-0002, функција 473: 

 

66- 423- Услуге по уговору- планирана средства 3.000.000,00 динара, Средстав 

су планирана за реализацију општинских манифестација и других догађаја којима се 

промовише туризам општине. 

67.-511-зграде и грађевински објекти-  планирана средства су 15.000.000,00 

динара, а планирана су за куповину објеката- Радаљска бања (конто 511100) 

68.-541-земљиште-планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара  из 

извора 13, за куповину земљишта-Радаљска бања (конто541100) 

 

 

-Пројекат 1502-50001 - Карађоређев град, Мали Зворник, функција 473 

 

69.-511-зграде и грађевински објекти-уређење Карађорђевог града, планирано је 

27.000.000,00 динара из извора 13 (конто 511200) 

 

-Пројекат 1502-50002 - Археолошко налазиште Орловине, Мали Зворник, 

функција 473 

 

70.-511-зграде и грађевински објекти- за пројекат уређења ахеолошког 

налазишта, планирано је 7.700.000,00 динара (конто 511200) 

 

 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност 0602-0001, функција 474: 

У оквиру програмске активности, 0602-0001, укупно је планирано 7.730.000,00 

динара,  и то:  

71.-423-услуге по уговору-за  суфинансирање пројеката 4.600.000,00  динара (од 

чега 1.000.000,00 динара из извора 01 за учешће општине у разним пројектима, а 

3.600.000,00 динара из извора 06,  а радове на адресном регистру 2.200.000,00 динара 

(извор 06), 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  (конто  

423900). 



72.-426-материјал-планира се у износу од 3.130.000,00 динара- за материјал за 

адресни регистар 1.800.000,00 динара из извора 06  и 1.330.000,00 динара из извора 13  ( 

конто 426900) 

 

Пројекат 0602-50001-Адаптација објекта у Д.Насељу за потребе ПУ 

Црвенкапа 

 

У оквиру пројекта 0602-50001, функција 474-укупно је планирано 20.820.000,00 

динара,  и то: 

73.-511-зграде и грађевински објекти-планира се у укупном износу од 

18.000.000,00 динара, за следеће намене: за грађевинске радове на адаптацији објекта  

за потребе  предшколске установе  у Д.Насељу, изградња двошишта, ограде и паркинга 

15.230.000,00 динара извора 06  и 2.770.000,00 динара из извора 13  (конто 511200). 

74.-512-машине и опрема , планира се у износу од 2.820.000,00 динара-набавка 

аута за вртић у Д.Насељу 1.820.000,00 динара (извор 06), за опрему за вртић у Доњем 

Насељу (кревети за децу, столице, столови и др.) 1.000.000,00 динара из извора 06 

(конто 512200). 

 

Пројекат 0602-50002-Изградња дечијих игралишта 

 

 У оквиру пројекта 0602-50002, функција 474-укупно је планирано 16.200.000,00 

динара,  и то: 

75.-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 511300, извор 06). 

 

Пројекат 0602-50003-Доградља-адаптација и опремање вишенаменске 

учионице (фискултурне сале) у ПУ Црвенкапа 

 

У оквиру пројекта 0602-50003, функција 474-укупно је планирано 5.200.000,00 

динара,  и то: 

76-426-материјал- играчке за вртић-планирано је 640.000,00 динара из извора 06 

(конто 426600) 

77.-511-зграде и грађевински објекти-планирано је 4.560.000,00 динара за 

грађевинске радове на адаптацији вртића ПУ Црвекапа из извора 06  (конто 511200) 

 

Пројекат 0602-50004- Мали Зворник по мери грађана 

У оквиру пројета 0602-50004, функција 474-укупно је планирано 5.850.000,00 

динара и то: 

78.-425-текуће поправке и одржавање-планирано је 200.000,00 динара из извора 

01 (конто 425100) 

79.-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 5.650.000,00 динара за 

пројекте по предлогу грађана и то: 1.800.000,00 динара из извора 01 , затим 1.200.000,00 

динара из извора 06  (конто 511200 и 2.000.000,00 динара из извора 13  (конто511200), 

затим  650.000,00 динара из извора 06 (конто 511300) 

 

 

ПРОГРАМ 6,ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У оквиру програма 6, функција 560, планирана су средства у укупном износу од 

20.700.000,00 динара, и распоређени су на  програмске активности, за следеће намене: 

 Пројекат 0401-50001-ППОВ Доње Насеље 

 

80.-511- зграде и грађевински објекти-укупно планирано је 2.500.000,00 динара, 

из извора 13 (конто 511200 ) 

 

Пројекат 0401-50002-изградња канализационе мреже у Сакару 



81.-511-зграде и грађевински објекти -планирано је 3.800.000,00 динара  из 

извора 01 (конто 511200) 

 

Програмска активност 1102-0003, функција 560  

У оквиру програмске активности,1102-0003, укупно је планирано 14.400.000,00 

динара и то: 

82.--421-стални трошкови-укупно је планирано 12.400.000,00 динара, и то за 

одржавање јавних површина 12.200.000,00 динара,  и за дератизацију 200.000,00 динара 

(конто 421300)  све из извора 01 

83.-423-услуге по уговору-планирано је 2.000.000,00 динара за збрињавање паса 

луталица, (конто 423900) 

 

 

 

ПРОГРАМ 1, СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ  

 

Програмска активност 1101-0001, функција 620: 

У оквиру програмске активности, 1101-0001, укупно је планирано 31.100.000,00 

динара и то: 

84.-423-услуге по уговору-укупно планирана средства су 400.000,00 динара, за 

таксе за службу урбанизам, накнаде за ЦЕОП и др...(конто 423900) 

85.-424-специјализоване услуге-укупно планирана средства су 11.500.000,00 

динара . Од тога из буџета 1.000.000,00 динара  планирано је за одржавање паркова и 

јавних површина из извора 01 (конто 424500), а за геодетске услуге планирано је 

8.100.000,00 динара из извора 01, а из извора 13 за геодетске услуге планирано је 

2.400.000,00 динара (конто 424600) 

86.-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 17.200.000,00 динара, 

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

(конто 511200, извор 01), а 7.200.000,00динара  за пројектовање  (конто 511400, извор 

01) 

87.-541-земљиште-укупно је планирано 2.000.000,00 динара, за куповину 

земљишта, (конто 541100) из извора 01 

 

 

ПРОГРАМ 2, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У оквиру програма 2, планирана су средства у износу од 15.300.000,00 динара за 

следеће намене: 

 

Програмска активност 1102-0008, функција 630: 

 

У оквиру програмске активности, 1102-0008, укупно је планирано 5.300.000,00 

динара 

88.-451-субвенције-планирана је субвенција за пијаћу воду 2.000.000,00 динара  

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

 

89.-511-зграде и грађевински објекти-укупно је планирано 10.000.000,00 динара, 

из извора 13, (конто 511200) 

 

Програмска активност 1102-0001, функција 640: 

 

У оквиру програмске активности,1102-0001, укупно је планирано 46.000.000,00 

динара и то: 

90.-421-стални трошкови- улична расвета-потрошња ел.енергије, укупно је 

планирано 7.000.000,00 динара (конто 421200) 



91.-425-текуће поправке и одржавање-за одржавање уличне расвете планирано је 

1.000.000,00 динара , (конто 425100) 

92.-511-зграде и грађевински објекти - планирано је 35.000.000,00 динара за 

реконструкцију јавног осветљења на територији општине Мали Зворник  (конто 

511200) 

 

 

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

У оквиру програма 12, планирана су средства у укупном износу од 7.500.000 

динара, и распоређени су на две програмске активности,  за следеће намене: 

Програмска активност 1801-0001, функција 760: 

У оквиру програмске активности 1801-0001 укупно је планирано 7.200.000,00 

динара 

93.-464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање- планирано је 

7.200.000,00 динара за Дом здравља Мали Зворник за ангажовање специјалиста 

конултаната, трошкови стручног усавршавања запослених, набавка медицинске и 

административне опреме,ангажовање медицинске сестре –техничара,  набавка опреме и 

др.. Све наведено регулисаће се уговором (конто 464100), а расходи су исказани у 

финансијском плану Дома здравља који је саставни део ове одлуке 

 

Програмска активност 1801-0002 функција 760: 

У оквиру програмске активности 1801-0002 укупно је планирано 300.000,00 

динара 

94.-424-специјализоване услуге –укупно је планирано 300.000,00 динара, за 

мртвозорца (конто 424310) 

 

ПРОГРАМ 14, РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

У оквиру програма 14,функција 810, планирана су средства у укупном износу од 

12.000.000,00 динара, и распоређени су на програмску активност,  за следеће намене: 

 

Програмска активност 1301-0001, функција 810: 

 

У оквиру програмске активности 1301-0001 укупно је планирано 12.000.000,00 

динара 

95.-481-дотације невладиним организацијама-укупно је планирано 12.000.000,00 

динара за спортске клубове. Расподела ових средстава вршиће се у складу са усвојеним 

правилником, а на основу расписаног конкурса (конто 481900).  

 

ПРОГРАМ 9, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

У оквиру програма 9, функција 912, планирана су средства у укупном износу 

41.322.000,00 динара, и распоређени су на програмску активност,  за следеће намене: 

 

Програмска активност 2002-0001, функција 912: 

 

У оквиру програмске активности 2002-0001 укупно је планирано 41.322.000,00 

динара 

96.-463-трансфери осталим нивоима власти –укупно је планирано 41.322.000,00 

динара, (конто 463100) и то по школама: 

-5.00.01-ОШ Никола Тесла В.Река, планирано је 6.445.000,00 динара   

-5.00.02-ОШ Милош Гајић Амајић, планирано је 4.100.000,00 динара   

-5.00.03-ОШ Бранко Радичевић М.Зворник, планирано је 15.765.000,00 динара   

-5.00.04-ОШ Стеван Филиповић Радаљ, планирано је 5.687.000,00 динара 

-5.00.05-ОШ Браћа Рибар Д.Борина, планирано је 9.325.000,00 динара 

Преглед расхода по школама  дат је у финансијском плану основних  школа, који 

су саставни део ове одлуке. 



 

ПРОГРАМ 10, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

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

од 10.120.000,00 динара (конто 463110), и распоређени су на програмску активност,  за 

следеће намене: 

 

Програмска активност 2003-0001, функција 920: 

 

У оквиру програмске активности 2003-0001 укупно је планирано 10.120.000,00 

динара 

97.-463-трансфери осталим нивоима власти –укупно је планирано 10.120,00 

динара и то : 

     -5.00.06-Средња школа 10.120.000,00 динара 

Преглед расхода Средње школе дат је у финансијском плану школе, који је 

саставни део ове одлуке. 

 

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 

 

5.01- БИБЛИОТЕКА 17. СЕПТЕМБАР МАЛИ ЗВОРНИК 

У оквиру програма 13,развој културе, функција 820, планирана су средства у 

укупном износу од 20.000.000,00 динара, и распоређени су на програмску активност,  за 

следеће намене: 

Програмска активност 1201-0001, функција 820: 

У оквиру програмске активности 1201-0001 укупно је планирано 20.000.000,00 

динара, и то:  

98.-411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-планирана средства износе 

5.630.000,00 динара  

99.-412- социјални доприноси на терет послодавца – планирана средства износе 

835.000,00 динара  

100.-413-накнаде у натури-планирано је 20.000,00 динара 

101.-414-социјална давања запосленима-планирана средства су 230.000,00 

динара 

102.-415-накнаде трошкова за запослене- трошкови  превоза,  планирани 

средства износе 200.000,00 динара  (конто 415110) 

103.-416-накнаде запосленима и остали посебни расходи- планирана средства су 

50.000,00 динара, за јубиларне награде запосленима  (конто 416110) 

104.-421-стални трошкови-укупно планирана средства су 2.160.000,00 динара 

105.-422-трошкови путовања-укупно планирана средства су 675.000,00 динара 

106.-423-услуге по уговору-укупно планирана средства 6.240.000,00 динара 

107.-425-текуће поправке и одржавање-укупно планирана средства су 760.000,00 

динараза  

108.-426-материјал-укупно планирана средства су 2.040.000,00 динара 

109.-482-порези, обавезне таксе, казне и пенали, укупно је планирано 70.000,00 

динара 

110.-511- Зграде и грађевински објекти-планирано је 10.000,00 динара 

111.-512-машине и опрема-укупно је планирано 460.000,00 динара 

112.-515-нематеријална имовина-укупно је планирано 600.000,00 динара, за 

књиге 500.000,00 динара 

Преглед расхода Библиотеке 17. Септеммбар Мали Зворник,  дат је у 

финансијском плану , који је саставни део ове одлуке. 

 

5.2 - ПУ ЦРВЕНКАПА МАЛИ ЗВОРНИК 

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

средства у укупном износу од 49.000.000,00 динара, и распоређени су на програмску 

активност,  за следеће намене: 



Програмска активност 2001-0001, функција 911: 

У оквиру програмске активности 1201-0001 укупно је планирано 43.835.000,00 

динара, и то: 

113.-411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-планирана средства износе 

28.370.000,00 динара  

114.-412- социјални доприноси на терет послодавца – планирана средства износе 

4.725.000,00 динара 

115.-413-накнаде у натури-планирано је 240.000,00 динара 

116.-414-социјална давања запосленимаа-планирано је у износу од 450.000,00 

динара 

117.-415-накнаде трошкова за запослене- трошкови  превоза,  планирани 

средства износе 700.000,00 динара   

118.-416-накнаде запосленима и остали посебни расходи- планирана средства су 

220.000,00 динарао  

119.-421-стални трошкови-укупно планирана средства су 3.630.000,00 динара 

120.-422-трошкови путовања-укупно планирана средства су 370.000,00 динара 

121.-423-услуге по уговору-укупно планирана средства 2.745.000,00 динара 

122.-424-специјализоване услуге-планирано је 500.000,00 динара 

123.-425-текуће поправке и одржавање - укупно планирана средства су 

1.094.000,00 динараза  

124.-426-материјал-укупно планирана средства су 5.495.000,00 динара 

125.-441-отплата домаћих камата-планира се у износу од 1.000,00 динара  

126.-482-порези, обавезне таксе, казне и пенали, укупно је планирано 160.000,00 

динара 

127.-512-машине и опрема –планирано је 300.000,00 динара 

Преглед расхода ПУ Црвенкапа  Мали Зворник,  дат је у финансијском плану , 

који је саставни део ове одлуке. 

 

5.03- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

У оквиру програма 15,опште услуге локалне самопураве, планирана су средства 

у укупном износу од 535.000,00 динара, и распоређени су на програмску активност,  за 

следеће намене: 

Програмска активност 0602-0002, функција 160: 

У оквиру програмске активности 0602-0002 укупно је планирано 535.000,00 

динара 

128.-421-стални трошкови- укупно по месним заједницама: 550.000,00 динара  

Преглед расхода месних заједница, дат је у финансијском плану , који је 

саставни део ове одлуке. 

 

                                                                             

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                            Милош Радојчић, дипл.правник 


