
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету садржан 
је у члану 47. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/09, 73/10,101/10, 
101/11, 93/12,   108/13, 142/14, 103/15, 99/2016,113/17,95/118,31/19, 72/19 , 149/20 
и 118/21) и члану 40. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине М.Зворник'', 
бр. 21/18 и 4/21). 
 Ребаланс буџета врши се у току фискалне године ако се донесе закон или 
други пропис који за резултат има повећање или смањење планираних прихода или 
повећање планираних расхода, ако дође до повећања прихода  или расхода, а које за 
резултат имају веће одступање како на страни прихода, тако и на страни расхода 
буџета. 

Овај Ребаланс буџета ради се због промена у структури, како у оквиру прихода 
и примања буџета, тако и у структури расхода и издатака буџета.  
 

Образложење приходне стране буџета садржи само приказ измена до којих је 
дошло овим ребалансом. 
  
Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2022. годину и пренета 
неутрошена средства  из предходних година  овом Одлуком се планирају у износу од 
800.247.000,00  динара и већи су за   8.000.000,00  динарa  у односу на предходни план. 
  
У наставку дајемо приказ измена до којих је дошло овим ребалансом; 
 

733154- Наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина планирају 
се у износу од 14.900.000,00 динара и већи су у односу на предходни план за 
8.000.000,00 динара.Основ за увећање овог прихода је очекивани трансфер  од 
Министра без портфеља задуженог за унапређењеразвоја недовољно развијених 
општина. 

 

На основу новог плана прихода и примања буџета за 2022. годину, планирани су и 

расходи и издаци буџета. 

Образложење расходне стране буџета садржи приказ измена до којих је дошло овим 

ребалансом a односи се на. 

 

 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

ПРОГРАМ  11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 

Програмска активност 0901-0020, функција 060: 

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

4.600.000,00 динара, за куповину кућа за младе брачне парове  2.000.000,00 динара извор 

01, а за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског 

материјала 2.600.000, 00 динара, извор 13. (конто 472900). У односу на предходни план 

средства су увећана за 2.600.000,00 динара.  

 

 

 



 

ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

38.-426-материјал-укупно планирана средства су 7.300.000,00 динара- у односу на 

предходни план средства су увећана за 500.000,00 динара.Средства су увећана за материјал 

за потребе ОУ – израда елекронских печата и др. -(конто 426900) 

39.-463-трансфери осталим нивоима власти-укупно планирана средства су 

5.200.000,00 динара,за поврат неутрошених средстава по уговору са  Комесаријатом за 

избеглицеи миграције и Министарством енергетике. (конто 463100). Средства су увећана 

за 4.400.000,00 динара у односу  на предходни план. 

 

ПРОГРАМ 2, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

59.-451-субвенције - планирано је 43.300.000,00 динара ,од тога за текуће 

субвенције ЈКП Дрина Мали Зворник планирано 5.300.000,00 динара ( 300.000,00 динара 

за субвенционисање цена комуналних услуга породицама са тешко оболелим чланом 

породице), за набавку контејнера планирано 1.500.000,00 динара (451100), за набавку 

камиона за превоз кабастог отпада и потребе грађевинске групе износ 5.000.000,00 

динара,а за капиталне субвенције - за набавку комбиноване цистерне за потребе 

одглушења фекалних колектора и црпљење депозиа из фекалних шахти и колектора износ 

15.500.000,00 динара и набавку камиона за чишћење улица износ 16.000.000,00 динара 

(конто 451200 , извор 01 35.300.000,00 динара, а из извор 07, укупно 8.000.000,00 динара ). 

У односу на предходни план средства су умањена за 300.000,00 динара. 

 

 

5.01- БИБЛИОТЕКА 17. СЕПТЕМБАР МАЛИ ЗВОРНИК 

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

укупном износу од 25.408.000,00 динара, и распоређени су на програмску активност 

 

Програмска активност 1201-0001, функција 920: 

91-106. У оквиру програмске активности 1201-0001 укупно је планирано 

25.408.000,00 динара што је за 800.000,00 динара више у односу на предходни 

план.Средства су увећана за јубиларне награде.  

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

плану , који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 


