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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел/факс: 056/232-203, 232-268  
www.gradzvornik.org  

 

 7. децембар 2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 14/2018  

 

 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
97/16) и чл. 27. и 46. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
дана 6. децембра 2018 године, доноси 

 
ОДЛУКУ      

о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 
2018. годину 

 
I 

Усваја се Ребаланс буџетa града Зворник за 2018. 
годину у износу од 27.350.000 КМ. 
 

II 
Усвојени Буџет извршаваће се према следећем; 
 

- Расходи буџета                    27.042.768 КМ 
- Остала буџетска потрошња         307.232 КМ 

 
III 

Састaвни дио oдлуке је Ребаланс буџета града 
Зворник за 2018. годину. 

 
IV 

Ова oдлука ступа на снагу  наредног дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-123/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 
2018. ГОДИНУ 

 
Могућност израде ребаланса буџета предвиђена је 
Законом о буџетском систему Републике Српске 
како би се планска средства ускладила са реалним 
оквирима прихода, расхода и одлива. 

Разлози који су довели до потребе за ребалансом 
су промјена у структури издатака односно расхода 
и повећање срдстава од 900.000 КМ обезбеђених  
путем трансфера  од ентитета вишег нивоа. 
Укупна буџетска средства, примици и 
неискориштена средства по основу кредита  
ребалансом буџета за 2018. годину су планирана у 
износу 27.350.000 КМ, што је веће у односу на 
првобитни план за 900.000 КМ. 

 
У наставку образложићемо разлоге који су довели 
до потребе за ребалансом буџета.  

 
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 
Порески приходи ребалансом буџета за 2018. 
годину планирају се у износу од 15.857.780 КМ и за 
406.000 КМ су већи од усвојеног плана за 2018. 
годину. Основ за повећање је извршење за првих 
девет мјесеци 2018. године које је износило 
11.985.733 КМ. 

 
Структура пореских прихода:  
 

Рб Врста прихода 
План за 
2018. 
годину 

Ребаланс 
за 2018. 
годину 

1. Порез на 
доходак 

300 300 

2. Порез на лична 
примања 

1.890.550 1.890.550 

3. Порез на 
имовину 

854.000 854.000 

4. Порез на 
наслеђе и 
поклоне 

40 40 

5. Порез на 
финансијске и 
капиталне 
трансакције 

1.500 1.500 

http://www.gradzvornik.org
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4. Порез на промет 
производа 3.880 

3.880 

5. Порез на промет 
услуга 

1.500 1.500 

6. Индиректни 
порези 
дозначени од 
УИО 

 
12.700.000 

 
13.100.000 

8. Акцизе на 
деривате нафте 

10 10 
 

9. Остали порези 0 6.000 
УКУПНО ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

15.451.780 15.857.780 

 
Порез на доходак (711100) 
 

Порез на доходак  ребалансом буџета за 2018. 
годину планира се у износу од 300 КМ. Извршење 
ове врсте прихода за првих девет мјесеци 2018. 
године било је 45 КМ.  Ријеч је о врсти пореза која 
је укинута а јавља се приликом прометовања 
пољопривредног земљишта и чије извршење или 
не извршење нема никакав утицај на укупно 
остварење буџета.  
 
Порез на лична примања  и приходе од 
самосталне дјелатности (713100) 
 

Ова врста прихода планира се ребалансом буџета 
за 2018. годину у износу од 1.890.550 КМ  што је 
идентично са усвојеним планом за 2018. годину. 
Основ за овакво планирање је остварење за првих 
девет мјесеци 2018. године које је износило 
1.412.844 КМ, као и очекиваног остварења до краја 
2018. године. Последњих година пракса је 
показала да у трећем и четвртом кварталу, бар 
када су у питању ове врсте прихода, долази до 
већег извршења него у првој половини године па 
нам то даје претпоставку да ће планирана 
средства бити остварена. Основ остварења ове 
врсте прихода је порез на лична примања који се 
планира у износу од 1.640.000 КМ, што је 
ребалансом за 2018. годину мање у односу на 
план за 60.000 КМ из разлога што је дошло до 
промјене Закона у овом дијелу гдје су свим 
радницим повећане плате за 30 КМ на терет овог 
пореза па ће општине и градови приходовати 
мање средстава по основу овог пореза . Извршење 
пореза на лична примања за првих девет мјесеци 
2018. године износи 1.235.467 КМ. Остале врсте 
овог прихода су значајно мање и планирају се у 
износима: порез на приходе од самосталних 
дјелатности 250.000 КМ који је већи за 60.000 КМ у 
односу на првобитни план а разлог повећања ове 
врсте прихода је извршење за првих девет мјесеци 
текуће године које износи 236.204 КМ, порез на 
приходе од самосталних дјелатности у паушалном 
износу од 500 КМ и порез на лична примања лица 
која самостално обављају привредну и 
професионалну дјелатност у износу 50 КМ. 

 
Порез на имовину (714100)  
 
Порез на имовину ребалансом буџетом се планира  
у износу од 854.000 КМ, што је идентично са 

усвојеноим планом за 2018. годину. Остварење за 
првих девет мјесеци је на задовољавајућем нивоу 
када се посматра ниво остварења ове врсте 
прихода у односу на план, а ако се зна да је 
значајан део овогодишњег остварења ове врсте 
прихода се односи на обавезу из прошле године 
онда се може закључити да још увјек постоје 
проблеми у примјени Закона о порезу на 
непокретности ( касна достава пореских рачуна 
пореским обвезницима, нетачне и непотпуне 
адресе пореских обвезника па је постојао проблем 
доставе пореских рачуна као и значајан број 
пореских рачуна на које је уложен приговор од 
стране пореских обвезника). 
Остварење на овој врсти прихода за девет мјесеци 
текуће године од 563.542 КМ, и због ових 
претходно побројаних разлога даје нам за право 
да је за очекивати да ова врста прихода буде 
остварена у складу са ребалансом планираним 
средствима. 
 
Порез на наслеђе и поклоне (714200)  
 
Ребалансом буџета за 2018. годину ова врста 
прихода планира се у износу од 40 КМ. што је 
идентично плану  буџета за 2018. годину. 
Извршење за првих девет мјесеци 2018. године 
износило је 93 КМ а  ријеч је о заосталим уплатама 
по основу потписаних уговора из ранијих година. 
Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име 
и за рачун града. 
 
Порез на финансијске и капиталне 
трансакције (714300)  
 
Ребалансом буџета за за 2018. годину ова врста 
прихода планира се у износу од 1.500 КМ.  што је 
идентично са планом за 2018. годину . Остварења 
за првих девет мјесеци 2018. године није било, а 
ријеч је о заосталим уплатама по основу 
потписаних уговора из ранијих година. Разлог за 
овакво планирање је и пракса из ранијих година 
гдје остварење ове врсте пореза буде у складу са 
планом. Ову врсту пореза наплаћује пореска 
управа у име и за рачун града. 

 
Порез на промет производа  (715100) 
 
Приход од пореза на промет производа 
ребалансом буџета за 2018. годину се планирају у 
износу од 3.880 КМ и идентично је са првобитним 
планом. Разлог за овакво планирање је извршење 
за првих девет мјесеци а износило је 1.651 КМ. 
Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на 
основу закључених уговора о репрограму тако да 
град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту 
прихода као и динамику њеног остварења. 
 

 Порез на промет услуга (715200)  
 
Ова врста прихода ребалансом планира се у 
износу од 1.500 КМ што је идентично са планом за 
2018. годину. Извршење за девет мјесеци 2018. 
године је износило 381 КМ. Ову врсту пореза 
наплаћује Пореска управа на основу закључених 
уговора о репрограму тако да град Зворник нема 
никаквог утицаја на остварење ове врсте прихода. 
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Акцизе на деривате нафте (715300) 
 
Ова врста прихода незнатно је била планирана 
буџетом града Зворник за 2018. годину, јер 
градови и општине нису учествовале у расподјели 
ове врсте прихода. Остварење ове врсте прихода 
за првих девет мјесеци 2018. године није било и 
ова врста прихода ребалансом буџета за 2018. 
годину планира се у износу од 10 КМ. 
 
Индиректни порези дозначени од УИО (717100)  
 
Приходи од индиректног опорезивања за 2018. 
годину планирани су у износу од 12.700.000 КМ, а 
ребалансом се планирају у  износу од 13.100.000 
КМ . Основ за овакво планирање је остварење за 
првих девет мјесеци које износи 10.001.170 КМ а 
праксе је показала да је веће извршење по основу 
прихода од Пдв-а у другој половини године, па 
тако да очекујемо да ће до краја године доћи до 
планираног извршења прихода од Пдв-а. јер ова 
врста прихода константно бележи раст у 
претходних неколико година. 
  
Остали порези (719100) 
 
Ова група прихода није била планирана буџетом 
за 2018. годину а ребалансом се планирају у 
износу од 6.000 КМ . што је идентично и са 
извршењем ових пореза за девет мјесеци 2018. 
године а ријеч је о врсти прихода чије извршење 
нема значајно учешће у остварење буџетских 
планираних средстава. 

                                       
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 
Структура непореских прихода: 
 

  Рб Врста прихода 
План за 
2018. 
годину 

Ребаланс 
за 2018. 
годину 

1. Приходи од 
закупа и ренте 

61.000 61.000 

2. Приходи од 
камата на 
готовину и 
готовинске 
еквиваленте 

 
14.000 

                                    
14.000 

3. 
Административн
е таксе 326.000 326.000 

4. Комуналне таксе 825.600 825.600 
5. Накнаде по 

разним основама 
1.791.120 1.385.120 

6. 
Приходи од 
пружања јавних 
Услуга 497.000 497.000 

7. Новчане казне 6.000 6.000 
8. Остали  

непорески 
приходи 

100.000 100.000 

УКУПНИ НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

3.620.720 3.214.720 

 
Приходи од закупа и ренте (721200) 
 
Приходи по овој основи ребалансом буџета за 
2018. годину планирани су у износу од 61.000 КМ. 

што је идентично са усвојеним планом. Остварење 
ове врсте прихода за првих девет мјесеци 2018. 
године износило је 27.520 КМ а основ остварења 
ове врсте прихода је закуп које фирме плаћају у 
пословној зони Јадар. 
 
Приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте (721300)   
 
Ребалансом буџета за 2018. годину ова средства 
планирају се у износу од 14.000 КМ и идентична су 
са  планом за 2018. годину а односе се на камату 
на депозите које се  налазе код пословних банака. 
 
Административна такса (722100) 
 
Ребалансом буџета  ова врста прихода планира се 
у износу од 326.000 КМ што је идентично са 
планом за 2018. годину. Остварење за првих девет 
мјесеци 2018. године које износи 144.355 КМ. Код 
градских административних такси последњих 
година  долази до константног пада прихода по 
овом основу, а један од разлога је и чињеница да 
лични документи имају трајну вриједност, тако да 
је дошло до смањења захтјева за издавање 
личних докумената а између осталог  и прихода 
који се остварују по овом основу па смо 
руководећи се начелом опрезности планирали 
остварење ове врсте прихода на  реално 
оствариву суму. 
 

Комунална такса (722300) 
 

Комуналне таксе ребалансом буџетом за 2018. 
годину се планирају у износу од 825.600 КМ и 
идентична су са првобитним планом за 2018. 
годину. Основ за овакво планирање је извршење 
за првих девет мјесеци 2018. године које је 
износило 688.117 КМ. У ову групу прихода спадају 
комуналне таксе на фирму а планиране су у износу 
од 600.000 КМ а остварење за првих девет мјесеци 
је 555.302 КМ. Комуналне таксе за коришћење 
простора на јавним површинама ребалансом 
увећане са 70.000 КМ на 90.000 КМ, на бази 
остварења за 9 мјесеци. Комуналне таксе за 
кориштење рекламиних паноа планирају се у 
истом износу од 35.000 КМ а комуналне таксе на 
остале предмете таксирања остају такође на истом 
нивоу у износу од  10.000 КМ . Комуналне таксе за 
коришћење простора за паркирање возила 
ребалансом смањене са 100.000 КМ  на 80.000 КМ.  
 
Накнаде по разним основама (722400) 

 

Ова врста прихода ребалансом буџета  је 
планирана у износу од 1.385.120 КМ што је за 
406.000 КМ мање него што је првобитно планирано 
буџетом за 2018. годину. За првих девет мјесеци 
2018. године остварење ових накнада износи 
631.259 КМ. Основ остварења ове врсте прихода 
чине накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта, накнада за коришћење  грађевинског 
земљишта, накнада за коришћење минералних 
сировина, накнада за испуштање отпадних вода, 
накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта, накнада за коришћење шума и шумског 
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земљишта као и средства за финансирање 
посебних мјера заштите од пожара. 
Ребалансом буџета накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта је планирана мање од 
првобитног плана у износу 300.000 КМ а првобитни 
план је износио 500.000 КМ а извршење за првих 
девет мјесеци износило 94.897 КМ.  Накнада за 
коришћење грађевинског земљишта је смањена са 
520.000 КМ на 314.000 КМ. Разлози за смањење 
ових накнада је што су инвеститори који су 
планирали изградњу објеката и плаћање ових 
накнада тражили одгоду плаћања на рате гдје им 
је Градска управа изашла у сусрет и одобрила 
плаћање на рате па ће већи дио ових 
потраживања бити наплаћен у следећој години.  
Накнада за коришћење минералних сировина 
ребалансом се планира идентично као са планом у 
износу 100.000 КМ. Накнада за испуштање 
отпадних вода ребалансом се увећавају за 30.000 
КМ на 100.000 КМ на бази остварења за 9 мјесеци.  
Накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта је идентична са планом у износу од 
70.000 КМ. Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта ребалансом се смањују са  120.000 на  
90.000 КМ, а средства за финансирање посебних 
мјера заштите од пожара такође се ребалансом 
планира идентично као и са планом у износу 
210.000 КМ. Остале врсте накнада нешто мање 
утичу на буџет па су и планиране у складу са 
извршењем за првих девет мјесеци 2018. године. 
 
Приходи од пружања јавних услуга (722500) 
 
Ова средства ребалансом буџета за 2018. годину 
се планирају у износу од 497.000 КМ и идентично 
је са планом за 2018. годину. За првих девет 
мјесеци остварење ове групе прихода износи 
345.972 КМ. 
У ову групу прихода спадају приходи од  дјечијег 
вртића ''Наша радост'' приходи од ''Центра за 
социјални рад''  као и приходи школских установа 
Гимназије и ССШ Петар Кочић и Техничко 
школског центара. 
 
Новчане казне (723100) 
 
Ова средства су ребалансом буџета за 2018. 
годину планирана у износу од 6.000 КМ и 
идентична су са планом  за 2018. годину. За првих 
девет мјесеци 2018. године остварење ове групе 
прихода је износило 8.745 КМ. 
 
Остали  непорески приходи (729100)   

 
Приходи по овој основи се ребалансом планирају у 
износу од 100.000 КМ и као и већина ових прихода 
КМ су идентични са  планом за 2018. годину. То су 
приходи који се односе на разне рефундације, 
откуп општинске документације у процесу 
инвестирања, капиталних улагања и текућег 
одржавања. Основ за ово остварење је по основу 
рефундација (приправници, боловања и сл.) као и 
откупа тендерских документација, а остварење ове 
групе прихода за првих девет мјесеци је износило 
35.952 КМ. 
 

ГРАНТОВИ (текуће помоћи 731000) 
 
Грантови су бесповратна новчана средства која се 
троше намјенски у складу са одлуком или уговором 
о одобравању грант средстава дозначених од 
влада, министарстава, правних лица и 
организација . Ова врста прихода првобитно је 
била планирана са 185.000 КМ а ребалансом се 
такође планирају у истом износу. Извршења није 
било за првих девет мјесеци текуће године, а у 
десетом мјесецу текуће године имали смо приливе 
по основу грантова у износу од 86.000 КМ тако да 
до краја године се очекује извршење ове групе 
прилива ако не идентично са планом онда бар 
приближно са планираним средствима. 
 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 
             
Ребалансом буџета за 2018. годину трансфери су 
планирани у износу од 770.000 КМ. и идентична су 
са првобитним планом, а односе се на трансфери 
јединицама локалне самоуправе  за пројекте и 
активности у области здравствене и социјалне 
заштите а то су средства која се дозначавају 
буџету града Зворник намјенски за финансирање 
социјалне заштите корисника Центра за социјални 
рад (социјала и туђа њега). Основ за овакав план 
је извршење за првих девет мјесеци а износи 
583.634 КМ.   
Трансфери за улагања у производну сталну 
имовину нису првобитно била планирана буџетом 
за 2018. годину. Током 2018. године  Влада 
Републике Српске донијела је Одлуке о 
финансирање одређених пројеката на територији 
града Зворник у износу од 900.000 КМ. Те одлуке 
се односе на Програм финансирања јавних 
инвестиција Републике Српске. Конкретно програм 
финансирања јавних инвестиција односе се за 
асфалтирање регионалног пута Зворник-Снагово у 
износу од 500.000 КМ, Локална пута 
инфраструктура у граду Зворник у износу од 
400.000 КМ што је објављено у Службеном 
Гласнику Републике Српске број 84/18. У 
наведеним Одлукама наведено је да 
Министарство Финансија из одобрених средстава 
врши плаћања директно добављачима а на основу 
писмених захтјева корисника односно носиоца 
пројекта у овом случају град Зворник, као и на 
основу потписаних и достављених оригиналних 
докумената, тако да ова група тренсфера 
Ребалансом буџета износи 1.670.000 КМ. 
 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

Примици за непроизводну сталну имовину 
(813100) 
 

Ребалансом буџетом за 2018. годину се планирају 
у износу од 1.100.000. КМ и идентични су са 
планом за ову годину, а ријеч је о продаји 
земљишта приликом легализације бесправно 
изграђених објеката. Извршење на овој групи 
прихода за првих девет мјесеци износило је 19.045 
КМ. Основ за овакво планирање односи се на 
продају Инжењеринга  потенцијалним купцима које 
би дијелом требало бити реализовано до краја 
2018. године. 
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ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

Примици од наплате датих зајмова (911400) 
  

Ребалансом буџета за 2018. годину  ова средства 
се планирају у износу од 90.000 КМ. и идентична су 
са планом за 2018. годину  а ријеч је о враћању 
аконтација и позајмица од радника добијених у 
претходном периоду. Извршење ове врсте прихода 
за девет мјесеци 2018. године износило је 71.222 
КМ. 
 
ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА 
 
 Примици од узетих зајмова (921200) 
 
Ребалансом буџета за 2018. годину ова средства 
се планирају у износу од 4.854.000 КМ и такође су 
у истом износу као и првобитни план а ријеч је о 
средствима по основу кредитног задужења града 
Зворник код пословних банака за које је Скупштина 
града већ донијела одлукe. Извршење ове групе 
примитака за првих девет мјесеци 2018. године 
износило је 1.508.112 КМ. Већи дио ових 
средстава утрошен је на изградњу водоводне и 
канализационе мреже у граду Зворник а остали 
дио и за асвалтирање градских улица па унапријед 
усвојеним Одлукама. 
 
Остали примици 
 
Примици по основу разлике улазног и 
излалзног ПДВ-а  (931110) 
 
Ребалансом буџета  планирају се у износу од 
50.000 КМ и идентична су са планом за 2018. 
годину  а ријеч је о приходима који су условљени 
реализацијом пре свега Фиш пројекта (поврат 
плаћеног Пдв-а за инвестиције финансиране од 
стране ЕИБ). Извршење ових примитака за првих 
девет мјесеци 2018. године износи 56.494 КМ. 
 
Неискориштена средства по основу 
обвезница из претходне године (378800) 
 
Средства  од емисије обвезница ребалансом 
буџета за 2018. годину планирају се у износу од 
298.000 КМ и иста су као и првобитни план а ријеч 
је о износу средстава која се планирају утрошити 
за пројекте за које је већ постоје донијете Одлуке 
од Скупштине града. Извршење ових група 
примитака за првих девет мјесеци износило је 
207.000 КМ а односи се на асвалтирање Градских 
улица по већ донесеним Скупштинским Одлукама. 
 

РАСХОДИ 
 

Буџетски издаци (буџетски расходи, издаци за 
нефинансијску имовину, издаци за финансијску 
имовину и отплату дугова) за 2018. годину 
планирани су у износу од 26.450.000 КМ, а 
ребалансом су увећани за 900.000 КМ на 
27.350.000 КМ. Ребалансом су планирани текући 
расходи (400000) у износу од  17.449.156 KM, за 
789.269 КМ више од плана, издаци  за 
нефинансијску имовину (510000) 7.765.549 КМ за 
340.549 КМ више од плана, издаци за финансијску 
имовину (610000) 78.800 КМ, за 23.800 КМ више од 
плана, издаци за отплату дугова (620000) 

1.106.963 КМ, што је за 262.150 КМ мање  од 
плана, остали издаци (630000) 642.300 КМ за 
46.300 КМ више од плана и буџетска резерва 
307.232 КМ. 
Ребалансом је предвиђенo промјене у структури 
издатака. Материјални трошкови и капитални 
издаци одступају у стварности у односу на план, те 
је потребно ускладити план са стварним 
извршењем, у ребаланс уврстити потребе до краја 
године, одобрене реалокације за утрошена 
средства,  смањити обавезе за отплату дугова, 
смањене трошкове и издатке уврстити у ребаланс 
и употребити за друге намјене. Потребно је 
повећати издатке за непроизводну сталну имовину 
по осниву  обезбеђених средстава  путем 
трансфера од виших ентитета. 
До планираних издатака дошло се на основу: 

- смјерница утврђених Ревидирани 
Документом оквирног 

      буџета за период 2018-2020. годину, 
- захтјева буџетских корисника за средства у 

2018. години, 
- остварених расхода за девет мјесеци у 

2018. години, 
- уговорених обавеза у 2018. години, 
- захтјева и програма рада појединаца и 

непрофитних организација,  
- потреба за комуналном инфраструктуром 

Града,  
- накнадних захтјева за повећана улагања у 

санацију инфраструктурних објеката, 
- Одлуке о измјени одлуке о одређивању 

приоритетних пројеката из програма јавних 
инвестиција Републике Српске за 
финансирање из буџета у 2018. години са 
расподјелом средстава („Службени гласник 
Републике Српске“број 84/18) за пројекте у 
вриједности од 900.000 КМ. 

Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева 
њихово ефикасно и рационално коришћење за 
постизање циљева економске политике у свим 
сегментима јавне потрошње. У овом контексту, 
оквир расхода за 2018. годину захтјева, већа 
издвајања за лична примања како би се ускладио 
раст трошкова живота са личним примањима, већа 
издвајања за материјалне трошкове за рад  
Градске управе и одржавање имовине у 
функционалном стању као и пружање помоћи 
грађанима, јавним установама и социјално 
угроженим грађанима. 
 

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
 

Структура расхода буџета Града по економској 
класификацији: 
 
- Расходи за лична примања 6.271.620 КМ 
- Расход по основу коришћења 
роба и услуга 4.377.060 КМ

- Расходи финансирања и други 
фин.  трошкови 527.137 КМ

- Субвенције 1.058.980 КМ
- Грантови 2.294.870 КМ
- Дознаке грађанима 2.756.719 КМ
- Расходи по судским рјешењима 125.000 КМ
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- Трансфери између различитих 
једин. власти 37.770 КМ

- Издаци за произведену сталну 
имовину 6.965.049 КМ

- Издаци за непроизведену 
сталну имовину    787.700 КМ

- Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара 12.800 КМ

- Издаци за финансијску имовину 78.800 КМ
- Издаци за отплату дугова 1.106.963 КМ
- Остали издаци 642.300 КМ
- Буџетска резерва 307.232 КМ

УКУПНО : 27.350.000 КМ 
 
БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ 
Преглед расхода по корисницима: 
 

- Градска управа 23.550.580 КМ
- Центар за социјални рад 2.430.780 КМ
- Дјечији вртић ,,Наша радост“ 928.390 КМ
- ЈУ Средњошколски центар 

„Петар Кочић’’ 
201.500 КМ

- Технички школски центар 194.700 КМ
- Народна библиотека и Музејска 
збирка 

44.050 КМ

 
Преглед расхода по одјељењима и службама за  
Градску управу  
 
Стручна служба Скупштине града 537.769 КМ 
Кабинет Градоначелника 1.046.232 КМ 
Одјељење за финансије 7.761.350 КМ 
Одељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

3.769.759 КМ 

Одељење за просторно 
планирање 

122.000 КМ 

Одељење за стамбено комуналне 
послове 

8.706.319 КМ 

Одељење за борачко инвалидску 
заштиту 

227.500 КМ 

Одељење за инспекцију 9.000 КМ 
Комунална полиција 1.000 KM 
Служба за  заједничке послове и 
управљање људским ресурсима 

751.731 КМ 

Служба цивилне заштите  350.920 КМ 
Професионална ватрогасна 
јединица 

267.000 KM 

  
УКУПНО 23.550.580 КМ 

 
РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
 

Расходи за лична примања (411000) 
 

Расходи за лична примања буџетом за 2018. 
годину планирани су у износу 6.124.500 КМ, 
ребалансом су кориговани након препорука 
министарства финансија  за 147.120 КМ или за 3% 
(повећане бруто плате за 144.300 КМ, накнаде 
трошкова запослених смањене за 5.880 КМ,  
расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада  повећане за 3.000 КМ и расходи за 
отпремнине и једнократне помоћи за 5.700 КМ). 
Расходи за лична примања за 9 мјесеци извршни 

су са 4.734.747 КМ. Ови расходи односе се на 
бруто плате и накнаде запослених у Градској 
управи, Центру за социјални рад и Дјечијем вртићу 
''Наша радост'' као и накнаде за Гимназију и 
средњу стручну школу ''Петар Кочић'' и Технички 
школски центар Каракај.  
Планиране издатке (5.022.600 KM) за бруто плате 
и накнаде запослених у Градској  управи заједно 
са  радницима  Професионалне ватрогасне 
јединице, увећали смо ребалансом за 125.000 КМ, 
односно за 2% (бруто плате за  123.000 КМ и 2.000 
КМ за све остале накнаде. Бруто плате у Плану 
утвредили смо  примјењујући најнижу цијену рада 
од 100,00 КМ на већ утврђене укупне коефицијенте 
према Правилнику о систематизацији радних 
послова и задатака за 221 запослених радника са 
функционерима.  Ребалансом бруто плате 
утврђене  су примјењујући коефицијенте из новог 
Правилника о систематизацији радних мјеста на 
цијену рада 100 КМ за 232 радника, гдје је 
уврштено  10 нових радника  примљених на 
почетку године за проширени обим послова 
Градске управе,  и  9 приправника  за 2 мјесеца 
(дјеца погинулих бораца ВРС које финансира 
Завод за запошљавање РС). Новим правилником о 
систематизацији радних мјеста усклађени су 
коефицијенти са Појединачним колективним 
уговором за радна мјеста са повећаним ризиком у 
Ватрогасној јединици, тако да су ватрогасцима 
увећани коефицијенти за 15%. Сви наведени 
разлози условили су повећање бруто личних 
доходака за 123.000 КМ. 
У ову категорију буџетског расхода  укључене су и 
накнаде за запослене, обрачунате у складу са 
Посебним колективним уговором за запослене у 
области локалне самоуправе  Републике Српске и 
то накнада за топли оброк, превоз, минимална 
средства за помоћ у случају болести и смрти ужег 
члана породице радника као и отпремнине за 
одлазак радника у пензију 
Планирани расходи за лична примања осталих 
буџетских корисника за 2018. годину износе 
1.101.900 КМ, ребалансом су увећани за 22.120 КМ 
на 1.124.020 КМ, односно за 2%. Односе се на 
бруто плате и накнаде Центра за социјални рад у 
износу од 331.540 КМ за 14 радника, на лична 
примања  Дјечијег вртића ''Наша радост“ у износу 
од 718.480 КМ за 47 радника,   као и накнаде за 
превоз радника ЈУ Средњошколски центар „Петар 
Кочић“ у износу од 34.000 КМ и Технички школски 
центар у износу од 40.000 КМ. 
Ребалансом су повећане плате Дјечијег вртића за 
21.300 КМ,  повећањем коефицијента за 34 
радника високе стручне спреме за 1, односно са 8 
на 9. и на тај начин и плата.         
 

Расходи по основу коришћења роба и услуга 
(412000) 
 
Овом групом расхода су обухваћени  расходи за 
закуп имовине,  за енергију, расходи комуналних и 
комуникационих услуга, набавка материјала, 
расходи за службена путовања, расходи за гориво, 
расходи текућег одржавања, расходи осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног промета и 
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уговорене услуге, расходи за одржавање јавних 
површина и заштиту животне средине и остале 
непоменуте расходе. 
Расходи по основу коришћења роба и услуга 
буџетом за 2018. годину планирани су у износу од 
3.842.920 КМ и ребалансом су увећани за 534.140 
КМ на 4.377.060 КМ на бази извршења за 9 
мјесеци од 2.714.677 КМ и неопходних потреба до 
краја године. Дотрајала инфраструктура, повећани 
трошкови одржавања опреме, трошкови медијских 
услуга и других стручних услуга  условили су 
повећање од 14%. Повећања су предвиђена 
значајније за расходе закупа за 34%, расходе за 
комуналне и комуникационе услуге за 10%, 
расходе текућег одржавања 33%, расходе за 
стручне услуге 22% и за остале расходе за бруто 
накнаде и репрезентацију 20%. 
Расходи по основу закупа (412100) увећани су за 
15.650 КМ за потребе Зворничког културног љета. 
Повећање расходе за енергију, комуналне и 
комуникационе услуге (412200) за 10%, односно за 
21.630 КМ резултат је раста трошкова поштанских 
услуга , телефона и интернета (16.550 у Служби за 
љуске ресурсе и 6.500 КМ у Центру за социјални 
рад, а код осталих корисника смањили за 1.420 
КМ). Расходи за  текуће одржавање (412500) 
повећани су за 233.831 КМ у цјелости у Градској 
управи (одржавање возила и опреме 17.951 КМ, 
одржавање путева у мјесним заједницама 200.300 
КМ и санирање клизишта 14.980 КМ). Расходи за 
стручне услуге на нивоу групе (412700) увећани су  
за 93.320 КМ, забиљежено је повећање код 
банкарских услуга, информисања и медија, 
расхода за стручне услуге за Зворничко културно 
љето, уговорених услуга за инфраструктуру и за 
збрињавање паса луталица, док су остале услуге 
смањене или остали на истом нивоу. Расходи за 
услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине (412800) увећани су на нивоу 
групе за 12,900 КМ, јер су потребна додатна 
средсва за зимско одржавање путева и то у већем 
нивоу него што су смањени остали трошкови на 
нивоу групе. Остали непоменути расходи (412900) 
на нивоу групе увећани су  за 191.259 КМ   и то за  
потребе Градске управе 178.219 КМ за  бруто 
накнаде, репрезентацију, накнаде за Изборну 
комисију и за Комисију за технички пријем 
објеката, а код  осталих буџетских корисника 
Центру су потребна додатна средства од 8,600 КМ, 
Гимназији 6.000 КМ и Библиотеци 5.440 КМ.  
 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови (413000) 
            

У  Плану  за 2018. годину расходи финансирања су 
619.637 КМ, а ребалансом су смањени за 92.500 
КМ, јер кредит и  НЛБ банке  од 3.100.000 КМ и 
Интеза  Сан Паоло банке од 4.500.000 КМ нису 
искоришћени у 2018. години, па су мање камате на 
кредите, а самим тим и обавезе за камате. За 9 
мјесеци расходи су извршени са 338.933 КМ. 
Расходи за финансирање односе се на  укупне  
камате за примљене кредите и прикупљена 
средства по основу емисије обвезница из којих су 
финансирани намјенски пројекти. 

Субвенције (414000) 
 
Расходи за субвенције  планом су пројектоване у 
нивоу од 1.142.000 КМ, а   ребалансом у износу од 
1.058.980 КМ, што је за 83.020 КМ мање  од плана. 
За девет мјесеци субвенције су извршене у нивоу 
од 620.807 КМ. У оквиру групе неке субвенције су 
смањене а неке повећане. Повећане су субвенције 
за   рад Туристичке организације за 12.000 КМ, а 
смањене су субвенције за развој пољопривреде, 
субвеције за музејску збирку, за пословну зону 
Јадар, субвенције за запошљавање и 
самозапошљавање,  и субвенције за локалну 
депонију,  а остале  сувенције  су остале исте, тако 
да је резултат свих корекција смањење субвенција 
на нивоу групе за 83.020 КМ.   Субвенције се 
дозначавају са циљем смањења цијене 
произвођачких услуга, развој пољопривреде, 
подстицај запошљавања као и субвенционисање 
јавних предузећа и установа од општег интереса 
на подручју Града Зворник. 
 
Грантови (415000) 
 
Расходи за грантове за 2018. годину планирани су 
у износу од 2.288.250 КМ, а ребалансом су 
повећани за 6.020 КМ на  2.294.870 КМ. За 9 
мјесеци извршени су у нивоу од 1.592.599 КМ. 
Повећани грантови су: грант за Српску 
православну цркву Зворник за 100 КМ,  
суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности за  10.000  KM,  грант за 
финансирање НВО и удружења за 14.600 KM, 
грант за финансирање спортских организација за 
116.100 KM за клубове приказане у помоћној 
табели уз Нацрт „Ребаланс спорта и извршење 
01.01-30.09.2018.“, грант за финансирање КУД-,а 
Свети Саво за 800 КМ , грант за финансирање 
Буџета за младе  за 3.720 КМ, грант за удружење 
родитеља са 4 дјеце  за 600 КМ, грант МЗ-текуће 
одржавање за 4.520 КМ, грант за финансирање 
ОО Заробљених и несталих лица за 5.000,  Поред 
наведених повећања, ребалансом су уврштена и 
смањења на грантовима, тако да збир корекција на 
нивоу групе је  повећање гранта за  6.020 КМ.  
Грант представља бесповратну дознаку која има 
за циљ да помогне у обављању редовних 
активности или специфичне групе активности 
(пројекти) примаоцу гранта. 
 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града (416000) 
 
Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града за 9 мјесеци остварене су у нивоу од 
2.009.091 КМ. Планиране дознаке у  2018. години 
износе 2.460.780 КМ, а ребалансом су повећане  
за 295.939 КМ и то у Градској управи 241.659 КМ и 
Центру за социјални рад 54.280 КМ. Повећане су  
једнократне помоћи појединцима  и трошкови за 
сахрану незбринутих лица  за 128.200 KM, текуће 
помоћи за стипендије студената за 51.000 КМ, 
награде за Вуковце и успјешне ученике за 9.100 
КМ,  за трећерођено и четврторођено дијете 7.100 
КМ,  за партиципацију за превоз ученика 23.259 
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КМ, текуће помоћи за инвалиде и рањене 8.000 КМ  
и текуће помоћи за финансирање збрињавање 
најугроженијих породица за 15.000 КМ. 
Једнократне помоћи највећим дијелом су повећане 
реалокацијама из буџетске резерве током првих 9 
мјесеци. Преглед реалокација и преглед 
утрошених средстава из буџетске резерве дат је у 
прилогу извјештаја. У Центру за соцјални рад за 
финансирање социјалних потреба и социјалне 
заштите  фале средства до краја године у износу 
од 91.900 КМ, али зато има вишак  и коригован је 
на ниже на  средствима за ванредне помоћи и  
трошковима смјештаја социјално угрожених и 
незбринутих лица за 37.620 КМ.  
Дознаке на име социјалне заштите представљају 
бесповратне дознаке у новцу или натури с циљем 
заштите цијелог становништва или посебне групе 
грађана од одређених социјалних ризика. Намјена 
ових средстава је за: једнократне новчане помоћи 
појединцима и сахране за незбринута лица, 
стипендије, награде, партиципације, фонд за треће 
и четврто дијете, за забрињавање најугроженијих 
лица, борачко инвалидску заштиту и социјалну 
заштиту. 
 

Средства за издатке за произведену сталну 
имовину (511000) 
 

Издаци за ову имовину буџетом за 2018 годину 
планирани су у нивоу од  6.602.500 КМ, 
ребалансом повећавају за 362.549 КМ на 6.965.049 
КМ. За 9 мјесеци извршење је 2.721.955 КМ и до 
краја године велики дио планираних инвестиција 
неће реализовати те су средства преусмјерена за 
друге потребе града. Обухватају издатке за 
набавку сталних средстава трајног карактера,  
првенствено зграда и инфраструктурних објеката, 
набавка опреме, инвестиционо одржавање и 
реконструкцију постојећих објеката. У 2018. години  
планом су предвиђена улагања из сопствених  и 
кредитних средстава. Ребалансом су предвиђена 
улагања из трансфера из буџета Републике 
Српске у иносу од 900.000 КМ. 
 Улагања из кредитних средстава за производну 
сталну имовину (511000) планирана су у износу од 
4.854.000 КМ и ребалансом су остала на истом 
нивоу.  
Из властитих средстава улагања за одређене 
пројекте су увећана у Градској управи  и то за : 
издатке за градњу школски објеката за 15.000 КМ, 
издатке за грађевинске објекте у граду за улице 
Браће Југовића и Симе Перића  за 23.000 КМ, 
издаци за санацију домова омладине и читаоница 
за 18.300 КМ, издаци за набавку опреме за Службу 
за људске ресурсе за 7.000 КМ, издаци за набавку 
опреме за Стамбено комунално одјељење за 2.200 
КМ  и   издаци за осталу нематеријалну производ-
ну имовину-шумско привредна основа за приватне 
шуме 9.200 КМ. Код буџетских корисника  
повећане су средства за Центар за социјални рад 
за инвестиционо одржавање и реконструкцију 
објеката за 12.600 КМ, код Дјечијег вртића опрема 
за 5.600 КМ, код Народне библиотеке опрема за 
1.000 КМ и код школе Петар кочић опрема за 900 
КМ.  

Улагања из властитих средстава за неке позиције 
су значајно  смањена јер нису реализовани 
пројекти, одложени су за наредну годину па су 
средства искоришћена реалокацијом  за указане 
потребе. 
Улагања из трансфера из буџета Републике 
Српске у иносу од 900.000 КМ  по Одлуци о 
измјени одлуке о одређивању приоритетних 
пројеката из програма јавних инвестиција 
Републике Српске за финансирање из буџета у 
2018. години са расподјелом средстава 
(„Службени гласник Републике Српске“број 84/18). 
Улагања се врше за следећу намјену: 

- Асфалтирање регионалног пута Зворник –
Снагово у вриједности од 500.000 КМ, 

- Локална путна инфраструктура у граду 
Зворнику у вриједности од 400.000 КМ,       

            
У цјелини нека улагања су повећана а нека 
смањена без обзира из којих се извора обезбеђују, 
па је укупно повећање за производну сталу 
имовину 362.549 КМ.  
Преглед извршених улагања по мјесним 
заједницама дат је у прилогу Нацрта. 
  
 Издаци за непроизведену сталну имовину 
(513000) 
          
Издаци за ову врсту расхода обухватају издатке за 
набавку земљишта. Планом за 2018. годину 
предвиђено је  810.000 КМ, ребалансом су 
смањени  за 22.300 КМ јер нису експропријацијом 
рјешавани имовинско правни односи и неће бити 
решавани до краја године. За 9 мјесеци извршење 
је 3.726 КМ. 
  
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже (516100) 
 
Издаци за ове намјене планирани су у износу од 
12.000 КМ  за потребе набавке ситног инвентара, 
гума и робе која има дужи вијек трајања од 1. 
године, ребалансом су повећани  за 300 КМ, а 
извршени су  за 9 мјесеци у износу од 6.511 КМ. 
 
Издаци за финансијску имовину (611000) 
 
Издаци за финансијску имовину, односно издаци 
за акције и учешће у капиталу и издаци за зајмове 
дате радницима планирани су у износу од 55.000 
КМ а ребалансом увећани на 78.000 КМ, а 
извршено је 68.800 КМ за 9 мјесеци. 
 
 Издаци за отплату дугова (621000) 
 
Издаци за отплату дугова у плану за 2018. годину 
износе 1.369.113 КМ, а ребалансом је пројектовано  
смањење  за 262.300 КМ на 1.106.313 КМ. 
Смањени издаци за отплату главнице по кредиту 
према НЛБ-Развојној банци  297.400 КМ, јер је 
продужен грејс период до јануара 2019. године и 
од тада почиње отплата главнице. Повећани су  
издаци за отплату потенцијалних и накнадно 
приспјелих обавеза за 35.250 КМ (37.100 КМ 
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повећани на Градској управи а 1.850 КМ смањење 
код буџетских корисника) тако да је збир 
позитивних и негатиних кореција смањење од 
262.300 КМ. Издаци за 9 мјесеци су извршени у 
нивоу од 680.191 КМ. 
Планом и ребалансом је предвиђена отплата  
главнице по основу подигнутих кредита и отплате 
дугова  према повјериоцима старијих од годину 
дана. Отплата кредита се врши по утврђеном 
амортизационом плану одобрених кредита и 
емисије обвезница. 
 

          Остали издаци (631000) 
   

Остали издаци предвиђени су за Издатке по 
основу пореза на додатну вриједност, издатке за 
авансе и обавезе по издатим гаранцијама и за 
накнаде плата за породиљско одсуство 
Остали издаци планом су предвиђени у износу од 
596.000 КМ, ребалансом су повећани за 46.300 КМ 
на 642.300 КМ. Предвиђено је повећање издатака 
по основу разлике улазног и излазног пореза на 
додатну вриједност за 12.500 КМ и издаци за 
накнаде плата за породиљско одсуство у износу од 
33.800 КМ. 
За 9 мјесеци остали издаци су извршени у износу 
од 502.791 КМ а најзначајније је извршење за 
издатке за отплату дугова из претходних година за 
санирање дефицита у износу од 401.279 КМ. 
 
Буџетска резерва 
        
За буџетску резерву у плану је предвиђено 346.000 
КМ. Средства су реалокацијама трошена, али за 
непредвиђене потребе до краја године потребнa су 
средства и предвиђена су у нивоу од 307.232 КМ. 
   
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА 

ПО ПРИПАДНОСТИ ТРОШКОВА 
ОДГОВАРАЈУЋОЈ ГРУПИ КОНТА 

 
1. ГРАДСКА УПРАВА (ГУ) 
 

01190110-СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА   

412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга  
412100-Расходи се односе на финансирање: 
закупа за изборе за органе мјесних заједница. 
412300-Расходи за набавку режијског материјала  
за потребе скупштине града, 
412900-Расходи за накнаде скупштинским 
одборницима, градској изборној комисији, 
скупштинским комисијама, обуку и рад бирачких 
одбора, репрезентације скупштинске службе, 
обиљежавање значајних датума током године као 
и расходе за потребе комисије за повратак, развој 
и интеграције.  
 
01190120-КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

412000 Расходи по основу коришћења роба: 
412100-Расходи по основу закупа ( закуп бине за 
Зворничко љето и др.) 
412700-Расходи за услуге информисања, медија, 
стручних услуга за Зворничко љето као и 
обиљежавање значајних датума током године, 

412900-Расходи за Зворничко љето, 
обиљежавање значајних датума, расходе за 
набавку пропагандног материјала града, 
нематеријалних расхода као и расходе 
репрезентације. 
415000-Грантови односе се на грантове за СПЦ, 
ИВЗ, изградњу Саборне цркве, изградњу ИВЗ 
објеката, реконструкцију моста Краља   
Александра Карађорђевића, суфинансирање 
заједничких пројеката за имовину  која није градска 
као и за презентацију града Зворник у свим 
сегментима  друштвеног живота. 
Буџетска резерва користи се за непланиране и 
недовољно планиране текуће расходе и издатке у 
складу са Законом о буџетском систему. 
 

01190240-СЛУЖБА ЗА  ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
 

412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412100-Расходи по основу закупа локала за 
потребе Градске управе и Ватрогасне јединице 
Зворник, 
412200-Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних и комуникационих услуга   (рачуни за 
струју, гријање, комуналије и сл) за потребе 
Градске управе, 
412300-Расходи за режијски материјал-набавку 
потрошног, канцеларијског материјала,  хигијене за 
потребе Градске управе и Ватрогасне јединице 
Зворник, 
412400-Расходи за материјал за посебне намјене-
специјални материјал (нпр униформе) за потребе 
Градске управе, 
412500-Расходи текућег одржавања зграде за 
потребе Градске управе, 
412600-Расходи за гориво и дневнице возача, 
412700-Расходи за услуге платног промета, 
банкарске услуге, правне, осигурања Градске 
управе и Ватрогасне јединице Зворник, 
412900-Расходи стручног усавршавања, накнаде 
ван радног времена, пореска Рјешења Градска 
управе и Ватрогасне јединице Зворник, 
511000 Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци  за изградњу и прибављање зграда 
и објеката за потребе Градске управе, 
511200-Издаци за реконструкцију постојећих 
објеката Градске управе, 
511300-Издаци за набавку опреме за потребе 
Градске управе 
511700-Издаци за набавку нематеријалне 
финансијске имовине  
516000 Издаци за залихе материјала, роба  
ситног инвентара,амбалаже и слично: 
516100 Издаци за залихе материјала, роба  ситног 
инвентара,амбалаже и слично   
   

01190140-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

411000-Расходи за лична примања: 
411100-Расходи за бруто плате запослених у 
Градској управи заједно са Ватрогасном јединицом  
која  је од 2014. године саставни дио Градске 
управе. 
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411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених 
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених – топли оброк, превоз, отпремнина, за 
случај лијечења, смрти и др за Градску управу 
Зворник и Ватрогасну       јединицу која је од 2014. 
године саставни дио Градске управе 
411300-Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и          
осталих накнада плате 
411400- Расходи за отпремнине и јубиларне 
помоћи 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412700-Расходи по уговору са Савезом општина 
412900-Расходи за плаћање изгубљених судских 
спорова и бруто накнаде  предсједницима мјесних 
заједница 
413000-Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови: 
413300-Расходи за камате на узете кредите 
Градске управе и средства емисије обвезница као 
и  расходи затезних камата 
415000-Текући грантови 
415200-Грант за финансирање побољшања рада 
одборничких клубова Скупштине    града Зворник 
419000-Расходи по судским решењима  
419100-Расходи по судским решењима  
517000-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност у 2016.години  
517100-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 
611000-Издаци за финансијску имовину 
611200-Издаци за акције и учешће у капиталу-
оснивачки улог 
621000-Издаци за отплату дугова 
621300-Издаци за отплату главнице за узете 
кредите и средства емисије обвезница, 
621600-Издаци за отплату зајмова који се 
рефундирају, 
621900-Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно 
приспјеле   обавезе, 
631100-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност у 2017 години  
631100- Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 
631300-Издаци за авансе 
631900-Остали издаци 
638100-Остали издаци из трасакија са другим 
јединицама власти 
638100-Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство 
 
01190150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ПОЉОПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412700-Расходи за рад противградне станице, 
дератизацију објеката, установа,  паркова, 
гробаља на подручју града Зворник као и комисије 
и савјета за  саобраћај. 
412900-Расходи за рад израде Енциклопедије РС 

414000-Субвенције: 
414100-Субвенције за установе од значаја за град 
Зворник као и за подстицај запошљавања и 
пољопривреде. 
415000-Текући грантови 
415200- Грант средства установама, 
организацијама и удружењима неопходна за  
њихово функционисање и за реализацију 
планираних пројеката  
416000-Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града: 
416100-Расходи за додјелу стипендија студентима, 
награде Вуковцима и успјешним  ученицима, 
помоћи за трећерођено дијете и више, за 
вантјелесну оплодњу, превоз ученика и 
финансирање непотпуних аутобуских линија. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци за изградњу школских објеката 
511700-Издаци по основу улагања у стратегију 
развоја. 
 
01190160-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412900-Расходи за рад комисије за технички 
пријем 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511700-Издаци неопходни за израду просторно 
планске документације. 
 
01190170-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ 
САОБРАЋАЈА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412500-Расходи за текуће одржавање у граду, 
мјесним заједницама као и одржавању уличне 
расвјете (крпљење ударних рупа, хоризонтална и 
вертикална сигнализација, насипање, санирање 
локалних и некатегорисаних путева, отклањање 
квара на расвјети и замјена сијалица и друге хитне 
интервенције). 
412700-Расходи за уговорене услуге, процјену 
вриједности имовине, пројектне документације као 
и збрињавање паса луталица. 
412800-Расходи за потребе плаћања уличне 
расвјете, чишћење улица, тротоара и асфалтних 
површина, чишћење снијега са улица и тротоара, 
посипање соли и фракција по путевима, чишћење 
депоније и др. 
412900-Расходи за услуге мртвозорства и услуге 
физичких лица по уговорима. 
415000-Грантови: 
415100-Грант за суфинансирање заједничких 
пројеката 
415200-Грант за помоћ мјесним заједницама. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци су намјењени за улагање у граду и 
мјесне заједнице у  објекте, путеве, водоводе, 
уличне расвјете и др.  
511200-Издаци за реконструкцију у граду и мјесним 
заједницама објеката, путева, водовода и др. 
511300-Издаци за набавку опреме 
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513000-Издаци за набавку земље за зону 
санитарне заштите и остале намјене као     и 
рјешавање имовинско правних односа: 
513100-Издаци за набавку земље за зону 
санитарне заштите и остале намјене као     и 
рјешавање имовинско правних односа. 
631100-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност  
631100- Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 
 
01190180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО 
ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 
415000 Грантови: 
415200-Грант средства за општинске организације 
борачке, породица заробљених и несталих и 
удружење ратних војних инвалида, 
416000-Дознаке које се исплаћују из буџета 
града 
416100-Текуће помоћи збрињавања најугроженијих 
породица, здравствену заштиту, трошкове набавке 
лијекова, погребна опрема, новчана помоћ и др. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци за прибављање станова за 
породице погинулих бораца и ратних војних 
инвалида. 
511200-Средства за заштиту, одржавање и 
изградњу споменика и спомен обележја. 
 
01190220-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412700-Расходи потребни за рад инспекцијских 
служби (преглед инспекцијских узорака као и хитне 
интервенције) 
 
01190230-КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 
412400-Средства потребна за набавку материјала, 
412900-Средства потребна за хитне интервенције 
(уклањање предмета и ствари са јавних површина) 
 
01190260-СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412300-Расходи за материјал, 
412400-Расходи за материјал за посебне намјене, 
412500-Расходи за хитне интервенције (клизишта, 
снијежни наноси, пожари, поплаве и сличним 
елементарним непогодама), уређење водотока и 
каналске мреже. 
412600-Расходи за гориво 
412700-Расходи за деминирање и обука јединица 
цивилне заштите. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511300-Набавка опреме за рад јединица цивилне 
заштите. 
 

01190600 ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга, 
412500-Расходи текућег одржавања зграде, 
412600-Расходи за гориво, 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме за потребе ПВЈ. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
 
2. БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ 
 
01190300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411100-Расходи за бруто плате запослених 
411200-Расходи за бруто накнаде запослених 
(топли оброк, превоз, лијечење и сл) 
411300-Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и        
осталих накнада плате 
411400- Расходи за отпремнине и јубиларне 
помоћи 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга. 
412300-Расходи за набавку канцеларијског 
материјала. 
412400-Расходи за набавку режијског материјала -
посебног материјала 
412500-Расходи за потребе текућег одржавања: 
поправке аута, поправке апарата, кречења зграде, 
и сл. 
412600-Расходи за путни трошак приликом 
смјештаја дјеце у домове и расходи за гориво. 
412700-Расходи осигурања, компјутерске и стручне 
услуге и сл. 
412900-Расходи за стручно усавршавање, бруто 
накнаде чланова Управног одбора, судска и 
пореска рјешења и др. 
416000-Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града: 
416100-Расходи за социјалу, туђу његу, домове за 
смјештај дјеце, помоћи социјално угроженим. 
419000-Расходи по судским решењима  
419100-Расходи по судским решењима  
487000-Трансфери између различитих јединица 
власти 
487000-Трансфери између различитих јединица 
власти 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511300-Издаци за набавку опреме. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
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516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 
638100-Остали издаци из трасакија са другим 
јединицама власти 
638100-Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство 
 
01190400 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ НАША РАДОСТ 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411100-Расходи за бруто плате запослених 
411200-Расходи за бруто накнаде запослених  
411300-Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и        
осталих накнада плате 
411400- Расходи за отпремнине и јубиларне 
помоћи 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга. 
412300-Расходи за набавку канцеларијског, 
хемијског и осталог материјала, одржавање 
чистоће, службена гласила и сл. 
412400-Расходи за режијски материјал-посебних 
намјена( набавка хране за дјецу и запослене, 
набавка медицинског материјала, материјала за 
образовни процес, културне, спортске и 
рекреативне активности) 
412500-Расходи за потребе текућег одржавања: 
поправке аута, поправке апарата, кречења зграде, 
и сл. 
412600-Расходи по основу утрошка горива 
412700-Расходи осигурања дјеце и запослених 
радника,санитарни преглед, узимање узорака 
хране на анализу, огласи, компјутерске  и стручне 
услуге и сл. 
412900-Расходи за стручно усавршавање, бруто 
накнаде чланова Управног одбора, рјешења, 
репрезентације и др. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 
638100-Остали издаци из трасакија са другим 
јединицама власти 
638100-Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство 
 
0818021 ЈУ НАРОДНА БИБЛОТЕКА И МУЗЕЈСКА 
ЗБИРКА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга. 

412300-Расходи за набавку канцеларијског и 
осталог материјала и сл. 
412500-Расходи текућег одржавања зграде 
412600-Расходи по основу путних трошкова за рад 
у оквиру Друштва библиотекара. 
412700-Расходи осигурања, стручне услуге и др. 
412900-Расходи стручног усавршавања, бруто 
накнаде ван радног времена и др. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511300-Издаци за набавку опреме (компјутера 
неопходних за електронску обраду библиотекарске 
грађе) и сл. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
 
0815062 ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИЦЕНТАР ''ПЕТАР 
КОЧИЋ'' 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411200-Расходи за  накнаде запослених ( превоз 
радника) 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга 
412300-Расходи за набавку канцеларијског и 
осталог материјала, одржавање чистоће, службена 
гласила, стручне литературе,услуге 
информисања,и сл. 
412500-Расходи текућег одржавања зграде и 
опреме. 
412600-Расходи по основу путних трошкова 
личним возилом у службене сврхе 
412700-Расходи за осигурање запослених, 
одржавања рачунара, едукативне услуге и сл. 
412900-Расходи за стручно усавршавање, 
ванредне испите, котизације, и сл. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме (опремање 
кабинета за медицинску струку) као и набавку 
видео надзора и интерактивне табле). 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 
 
0815063 ТЕХНИЧКО ШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411200-Расходи за  накнаде запослених (превоз 
радника) 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга 
412300-Расходи за набавку канцеларијског и 
осталог материјала, одржавање чистоће, службена 
гласила и сл. 
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412500-Расходи текућег одржавања зграде и 
централног гријања 
412600-Расходи по основу путних трошкова 
личним возилом у службене сврхе 
412700-Расходи за осигурање запослених, 
одржавања рачунара, едукативне услуге,      
 412900-Расходи за стручно усавршавање, 
котизације, и сл. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 

511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме (столова, 
столица, катедри и сл.) 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 

 
ОПШТИ ДИО БУЏЕТА 

 РЕБАЛАНС ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ 

  
Екон. 
Код 

О п и с ПЛАН за 
2018 

Корекција 
2018  

 
Ребаланс 
за 2018 

Извршење 
1-9 2018 

Индекс 
  

1   2 3 4 5 6 7 
8=6/4*

100 
                  

      БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 20,207,500 900.000 20,927,500 14,447,742 104.49 

    71 А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 15,451,780 406.000 15,857,780 11,985,733 102.63 

  7E+05 711 
Приходи од пореза на доходак и 
добит  300 0 300 45 100.00 

1   711100 Порези на доходак 300 0 300 45 100.00 
                  

1.1   711113 
Порез на приходе од пољопривреде 
и шумарства 300   300 45 100.00 

                  

  7E+05 713 

Приходи на лична примања и 
приходи од самосталне 
дјелатности 1.890.550 0 1.890.550 1.412.844 100.00 

2   713100 

Порез на лична примања и 
приходе од 
самосталних дјелатности 1.890.550 0 1.890.550 1.412.844 100.00 

2.1   713111 
Порез на приходе од самосталних 
дјелатности 190.000 60.000 250.000 177.153 131.58 

2.2   713112 
Поред на приходе од самосталних 
дјелатности у паушалном износу 500   500 177 100.00 

2.3   713113 Порез на лична примања  1.700.000 -60.000 1.640.000 1.235.467 96,47 

2.4   713114 

Порез на лична примања лица која 
самостално обављају привредну и 
професионалну дјелатност 50   50 47 100.00 

                  
  7E+05 714 Порез на имовину 855.540 0 855.540 563.635 100.00 

3   714100 Порези на имовину 854.000 0 854.000 563.542 100.00 
3.1   714111 Порез на имовину 4.000   4.000 791 100.00 
3.2   714112 Порез на непокретности 850.000   850.000 562.751 100.00 

                

4   714200 Порез на наслеђе и поклон 40 0 40 93 100.00 
4.1   714211 Порез на наслеђе и поклон 40   40 93 100.00 

                

5   714300 
Порез на финансијске и 
капиталне трансакције 1.500 0 1.500 0 100.00 

5.1   714311 
Порез на пренос непокретности и 
права 1.500   1.500   100.00 

                

  7E+05 715 
Порез на промет производа и 
услуга  5.390 0 5.390 2.032 100.00 

6   715100 Порез на промет производа   3.880 0 3.880 1.651 100.00 

6.1   715111 
Општи порез на промет по општој 
стопи 1.600   1.600 902 100.00 
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6.2   715112 
Општи порез на промет по нижој 
стопи 10   10 467 100.00 

6.3   715113 
Општи порез на промет на деривате 
нафте 2.000   2.000 219 100.00 

6.4   715114 
Општи порез на промет на дуванске 
прерађевине 50   50 0 100.00 

6.5   715115 
Општи порез на промет алкохолних 
пића 150   150 46 100.00 

6.6   715116 Општи порез на промет кафе 50   50 16 100.00 
6.7   715117 Општи порез на промет лож уља 20   20 1 100.00 

                

7   715200 Порез на промет услуга 1.500 0 1.500 381 100.00 

7.1   715211 
Општи порез на промет услуга по 
општој стопи 1.500   1.500 381 100.00 

7.2   715212 

Општи порез на промет услуга у 
годишњем 
паушалном износу 0 0 0   ##### 

                
8   715300 Акцизе  на деривате нафте 10 0 10 0 100.00 

8.1   715311 Акцизе  на деривате нафте 10 0 10 0 100.00 
                  

  7E+05 717 
Индиректни порези дозначени од 
УИО 12,700,000 400.000 13,100,000 10,001,170 103.15 

9   717100 
Индиректни порези дозначени од 
УИО 12,700,000 400.000 13,100,000 10,001,170 103.15 

9.1   717111 
Индиректни порези дозначени од 
УИО 12,700,000 400.000 13,100,000 10,001,170 103.15 

                  
  7E+05 719 Остали порески порези 0 6.000 6.000 6.007 ##### 

10   719100 Остали порески порези 0 6.000 6.000 6.007 ##### 
10.1   719113 Порез на добитке од игара на срећу 0 6.000 6.000 6.007 ##### 
                  

    72 Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 3.620.720 -406.000 3.214.720 1.878.375 88,79 

  7E+05 721 

Приходи од финансијске имовине 
и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика  75.000 0 75.000 20.640 100.00 

11   721200 Приходи од закупа и ренти 61.000 0 61.000 20.640 100,00 

11.1   721222 

Приходи од давања у закуп објеката 
општине, града и установа-јавних 
служби који се финансирају из 
буџета општина 60.000 0 60.000 20.640 100,00 

11.2   721223 Приходи од земљишне ренте 1.000 0 1.000 0 100,00 
                

 

12   721300 
Приходи од камата на готовину 
и готовинске еквиваленте 14.000 0 14.000 0 100,00 

12.1   721311 

Приходи од камата на новчана 
средства на редовним трезорским 
рачунима  4.000 0 4.000 0 100,00 

12.2   721312 

Приход од камата на новчана 
средства на намјенским трезорском 
рачунима 10.000 0 10.000 0 100,00 

                  

  7E+05 722 
Накнаде,таксе и приходи од 
пружања јавних услуга 3.439.720 -406.000 3.033.720 1.813.038 88,20 

13   722100 
Административне накнаде и 
таксе 326.000 0 326.000 144.355 100,00 

    722118 Посебна републичка такса на нафту 6.000 0 6.000   100,00 
13.1   722121 Општинске администартивне таксе 20.000   20.000 11.609 100,00 

13   722131 Градске административне таксе  300.000   300.000 132.746 100,00 
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14   722300 Комуналне  накнаде и таксе 825.600 0 825.600 688.117 100,00 

14.1   722312 Комуналне таксе на фирму 600.000 0 600.000 555.302 100,00 

14.2   722313 

Комуналне таксе за држање 
моторних, друмских и прикључних 
возила 500 0 500 75 100,00 

14.3   722314 

Комуналне таксе за кориштење 
простора на јавним површинама или 
испред пословног простора у 
пословне сврхе 70.000 20.000 90.000 80.314 128.57 

14.4   722315 
Комуналне таксе за држање 
средстава за игру 100 0 100 0 100.00 

14.5   722316 

Комуналне таксе за приређивање 
музичког 
програма у угоститељским 
објектима 10.000 0 10.000 4.580 100.00 

14.6   722317 

Kомунална такса за коришћење 
витрина за излагање робе ван 
пословне просторије 0 0 0 0 ##### 

14.7   722318 
Комунална такса за кориштење 
рекламних паноа 35.000 5.000 40.000 34.425 114.29 

14.8   722319 

Комунална такса за кориштење 
простора за паркирање возила на 
мјестима које је за то одредила 
општина 100.000 -25.000 75.000 0 75,00 

14.9   722396 
Комуналне таксе на остале 
предмете таксирања 10.000 0 10.000 13.421 100.00 

                  

15   722400 Накнаде по разним основама 1.791.120 -406.000 1.385.120 634.594 77,33 

15.1   722411 
Накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта 500.000 -200.000 300.000 94.897 60,00 

15.2   722412 
Накнаде за коришћење 
грађевинскoг земљишта-рента 520.000 -206.000 314.000 103.304 60,38 

15.3   722424 
Накнада за коришћење минералних 
сировина 100.000   100.000 56.468 100.00 

15.4   722425 
Накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 70.000   70.000 22.335 100.00 

15.5   722435 

Накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта-средства за 
развој неразвијених дијелова 
општине остварена продајом 
шумских сортимената 120.000 -30.000 90.000 19.325 75,00 

15.6   722437 

Накнаде за обављене послове од 
општег интереса у шумама у 
приватној својини 15.000   15.000 14.407 100.00 

15.7   722442 
Накнада за воду за пиће у јавном 
водоснабдјевању 35.000   35.000 5.633 100.00 

15.8   722443 

Накнада за воду за друге намјене и 
друге случајеве намјене за људску 
употребу 30   30 317 100.00 

15.9   722444 Накнада за воду за наводњавање 0   0 6 ##### 

15.10   722445 
Накнада за воде и минералне воде 
које се користе за флаширање 30.000   30.000 20.656 100.00 

15.11   722446 

Накнаде за заштиту вода коју 
плаћају власници транспортних 
средстава која користе нафту или 
нафтне деривате 80.000   80.000 62.653 100.00 

15.12   722447 
Накнада за испуштање отпадних 
вода 70.000 30.000 100.000 83.498 142.86 

15.13   722448 

Накнада за производњу електричне 
енергије добијене коришћењем 
хидроенергије 90   90 6 100.00 

15.14   722463 
Накнада за извађени материјал из 
водотока 25.000   25.000 7.996 100.00 
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15.15   722465 

Накнаде за  воде за индустријске 
процесе, укључујући и термо 
електране 10.000   10.000 5.038 100.00 

15.16   722467 
Средства за финансирање посебних 
мјера заштите од пожара 210.000   210.000 137.123 100.00 

15.17   722469 
Остале надокнаде еколошке 
заштите 0   0 0 ##### 

15.18   722491 
Концесионе накнаде за коришћење 
природних и других добара 6.000   6.000 932 100.00 

                  

16   722500 
Приходи од пружања јавних 
услуга 497.000 0 497.000 345.972 100.00 

16.1   722521 Приходи општинских органа управе 50.000 -10.000 40.000 23.681 80,00 

16.2   722591 
Властити приходи буџетских 
корисника града 15.000 35.000 50.000 49.481 333.33 

16.3   722591 
Властити приходи буџетског 
корисника Наша Радост 350.000 -25.000 325.000 210.995 92,86 

16.4   722591 
Властити приходи буџетског 
корисника Народна библиотека 2.000 0 2.000 950 100.00 

16.5   722591 

Властити приходи буџетског 
корисника Гимназије и ССШ "Петар 
Кочић" 40.000   40.000 33.542 100.00 

16.6   722591 

Властити приходи буџетског 
корисника Техничког школског 
центра 30.000   30.000 22.704 100.00 

16.7   722591 

Властити приходи буџетског 
корисника Професионалне 
ватрогасне јединице 0   0   ##### 

16.8   722591 
Властити приходи буџетског 
корисника Центра за социјални рад 10.000 0 10.000 4.619 100.00 

                
  7E+05 723 Новчане казне 6.000 0 6.000 8.745 100.00 

17   723100 Новчане казне 6.000   6.000 8.745 100.00 

17.1   723121 

Новчане казне изречене у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине 
општине, као и одузета имовинска 
корист у том поступку 6.000   6.000 8.745 100.00 

                
  7E+05 729 Остали непорески приходи 100.000 0 100.000 35.952 100.00 

18   729100 Остали непорески приходи 100.000 0 100.000 35.952 100.00 
18.1   729124 Остали градски приходи 100.000   100.000 35.952 100.00 
                

    73 Ц. ГРАНТОВИ 185.000 0 185.000 0 100.00 

  7E+05 731 Грантови 185.000 0 185.000 0 100.00 

19   731000 Грантови  185.000 0 185.000 0 100.00 

19.1   731121 
Капитални грантови одстраних 
влада 0 0 0 0 ##### 

19.2   731211 
Текући грантови од правних лица у 
земљи 25.000 0 25.000 0 100.00 

19.3   731219 Остали текући грантови у земљи 150.000 0 150.000 0 100.00 

19.4   731221 
Капитални грантови од правних 
лица 10.000   10.000   100.00 

                  

    78 
Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР  ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 770.000 900.000 1.670.000 583.634 216.88 

  8E+05 787 
Трансфери између   различитих 
јединица власти 770.000 900.000 1.670.000 583.634 216.88 

20   787200 Трансфери од ентитета 770.000 900.000 1.670.000 583.634 216.88 
20.1   787200 Трансфери од ентитета 770.000 900.000 1.670.000 583.634 216.88 

                ##### 
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21   787 
Трансфери од осталих јединица 
власти 0 0 0 0 ##### 

21.1   787911 
Трансфери од осталих јединица 
власти 0   0 0 ##### 

                  

  8E+05 81 
Е. ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.100.500 0 1.100.500 33.358 100.00 

  8E+05 811 
Примици за произведену сталну 
имовину 500 0 500 14.313 100.00 

22   811100 Примици за зграде и објекте 500 0 500 14.313 100.00 

22.1   811100 
Примици за стамбене објекте и 
јединице 500   500 14.313 100.00 

22.2   811130 Примици за саобраћајне објекте 0 0 0 0 ##### 
                  

22 8E+05 813 
Примици за непроизведену 
сталну имовину 1.100.000 0 1.100.000 19.045 100.00 

22.1   813100 Примици за земљиште 1.100.000   1.100.000 19.045 100.00 
                  

23   817 
Примици по основу  пореза на 
додату вриједност 0 0 0 0 ##### 

23   817000 
Примици по основу  пореза на 
додату вриједност 0 0 0 0 ##### 

                  

      

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 21,128,000 900.000 22,028,000 14,481,100 104.26 

                  
      ФИНАНСИРАЊЕ 5.024.000 0 5.024.000 1.730.982 100.00 

    91 
ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  90.000 0 90.000 71.222 100.00 

  9E+05   
Примици од финансијске 
имовине 90.000 0 90.000 71.222 100.00 

    911000 
Примици од финансијске 
имовине 90.000 0 90.000 71.222 100.00 

24   911400 
Примици од наплате датих 
зајмова 90.000 0 90.000 71.222 100.00 

24   911420 

Примици од наплате зајмова датих 
домаћим јавним  финансијским 
субјектима 0 0 0 0 ##### 

24   911430 

Примици од наплате зајмова датих 
домаћим-јавним нефинансијским 
субјектима 50.000   50.000 30.000 100.00 

24   911480 
Примици од наплате зајмова датих 
радницима 40.000   40.000 41.222 100.00 

                  
  9E+05 92 Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 4.854.000 0 4.854.000 1.508.112 100.00 
  9E+05   Примици од задужења 4.854.000 0 4.854.000 1.508.112 100.00 

25   921200 Примици од узетих зајмова 4.854.000 0 4.854.000 1.508.112 100.00 

25.1   921240 
Примици од зајмова узетих од 
банака 4.854.000   4.854.000 1.508.112 100.00 

                  
26 9E+05 93 Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 80.000 0 80.000 151.648 100.00 

  9E+05 931 Остали примици 50.000 0 50.000 56.494 100.00 

26.1   931110 

Примици по основу разлике улазног 
и излазног пореза на додатну 
вриједност који се наплаћује од 
надлежне пореск институције 50.000   50.000 56.494 100.00 

26.2   938199 
Остали примици из трансакција 
размјене 30.000   30.000 95.154 100.00 

                  

27   375000 

Неискориштена средства по 
основу обвезница из предходне 
године 298.000 0 298.000 207.000 100.00 
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27.1   

Уњети на
пројекат 

- 
ННСР11

9, 
пренеше

на 
средства 
из 2017 у 

2018 
годину 

Неискориштена средства по основу 
кредита и гранта 298.000   298.000 207.000 100.00 

27.2     
Неискориштена средства по основу 
обвезница из предходне године 0 0 0 0 ##### 

                  

      

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , 
ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА 
СРЕДСТВА 26,450,000 900.000 27,350,000 16,419,082 103.40 

                  
 

    
ОПШТИ ДИО РЕБАЛАНСА 

  

                   ЗА 2018.ГОДИНУ   
   -ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ   
         

Редн
и 

број 

Економски код О  п  и  с  ПЛАН ЗА  
2018 

Корекц
ије 

Ребаланс 
за 2018 

Остварење 
1-9 2018  

Индекс 

1  2 3 4 5 6 7 7(5/4)*1
00 

   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 20.027.500 900.000 20.927.500 14.444.408 104 
1 710000   ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 15.451.780 406.000 15.857.780 11.985.734 103 
2  711000 Приходи од пореза на доходак и добит  300  300 46 100 

2.1  713000 Порези на лична примања и прихода 
од самосталне дјелатности 

1.890.550  1.890.550 1.412.844 100 

2.2  714000 Порез на имовину 855.540  855.540 563.635 100 
2.3  715000 Порез на промет производа и услуга  5.390  5.390 2.032 100 
2.4  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 12.700.000 400.000 13.100.000 10.001.170 103 
2.5  719000 Остали порески порези 0 6.000 6.000 6.007 ##### 
2.6         
3 720000   НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 3.620.720 -406.000 3.214.720 1.875.040 89 

3.1  721000 Приходи од финансијске имовине, 
нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика  

75.000  75.000 20.640 100 

3.2  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

3.439.720 -406.000 3.033.720 1.809.704 88 

3.3  723000 Новчане казне 6.000  6.000 8.745 100 
3.4  729000 Остали непорески приходи 100.000  100.000 35.951 100 
3.5      0   
4 730000  ГРАНТОВИ 185.000  185.000 0 100 

4.1  731000 Грантови 185.000  185.000 0 100 
         
5 780000  Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

ЈЕДИНИЦА 
770.000 900.000 1.670.000 583.634 217 

5.1  787000 Трансфери између буџетских јединица 
различитих нивоа власти 

770.000 900.000 1.670.000 583.634 217 

         
6   Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 16.659.887 789.269 17.449.156 12.127.124 105 
7 410000  Текући расходи 16.618.087 793.299 17.411.386 12.098.949 105 

7.1  411000 Расходи за лична примања 6.124.500 147.120 6.271.620 4.734.747 102 
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7.2  412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

3.842.920 534.140 4.377.060 2.714.677 114 

7.3  413000 Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

619.637 -92.500 527.137 338.933 85 

7.4  414000 Субвенције  1.142.000 -83.020 1.058.980 620.907 93 
7.5  415000 Грантови 2.288.250 6.620 2.294.870 1.592.599 100 
7.6  416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета општине на име социјалне 
заштите 

2.460.780 295.939 2.756.719 2.009.091 112 

7.7  419000 Расходи по судским рјешењима 140.000 -15.000 125.000 87.995 89 
         
8 487000 487000 Трансфери између различитих једин. 

власти 
41.800 -4.030 37.770 28.175 90 

         
9 .......  Буџетска резерва 345.000 -37.768 307.232 0 89 

10   В. БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 

3.022.613 148.499 3.171.112 2.317.284 105 

         
11   Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (I-II) 
-6.324.500 -340.549 -6.665.049 -2.699.463 105 

12 810000  I Примици за нефинансијску имовину 1.100.500  1.100.500 33.258 100 
12.1  811000 Примици за произведену сталну 

имовину 
500  500 14.213 100 

12.2  813000 Примици за непроизведену сталну 
имовину 

1.100.000  1.100.000 19.045 100 

12.3  817000 Примици по основу  пореза на додату 
вриједност 

0  0 0 ##### 

         
13 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 7.425.000 340.549 7.765.549 2.732.721 105 

13.1  511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

6.602.500 362.549 6.965.049 2.721.955 105 

13.2  513000 Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

810.000 -22.300 787.700 3.726 97 

13.3  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

12.500 300 12.800 7.040 102 

13.4  517000 Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

0 0 0 0 0 

14   Д.  БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -3.301.887  -3.493.937 -382.179 106 
         
         
   Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ  Е+Ж+И+Ј 3.301.887 282.050 3.493.937 686.299 106 

15   Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

35.000 66.200 11.200 2.422 32 

16 910000  Примици од финансијске имовине 90.000 90.000 90.000 71.222 100 
17  911100 Примици од финансијске имовине 90.000 90.000 90.000 71.222 100 

17.1  911400 Примици од наплате зајмова датих 
радницима 

90.000 90.000 90.000 71.222 100 

 610000  Издаци за финансијску имовину 55.000 23.800 78.800 68.800 143 
18 611000  Издаци за финансијску имовину 55.000 23.800 78.800 68.800 143 

18.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 55.000 23.800 78.800 68.800 143 
         
         
   Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ 3.484.887 262.150 3.747.037 827.921 108 

19 920000  Примици од задужења 4.854.000 0 4.854.000 1.508.112 100 
19. 921000  Примици од задужења 4.854.000 0 4.854.000 1.508.112 100 

19.1  921000 Примици од дугорочних задужења 4.854.000  4.854.000 1.508.112 100 
20 620000  Издаци за отплату дугова 1.369.113 -262.150 1.106.963 680.191 81 
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20.1  621300 Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 

1.245.613 -297.400 948.213 607.226 76 

20.2  621600 Издаци за отплату зајмова који се 
рефундирају 

10.000 0 10.000 0 100 

20.3  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно 
приспјеле   обавезе 

113.500 35.250 148.750 72.965 131 

       351.043  
   З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -516.000 -46.300 -562.300 -351.044 109 

21 930000  Остали примици 80.000 0 80.000 151.747 100 
21.1  931100 Примици по основу пореза на додату 

вриједност 
80.000  80.000 151.747 100 

22 630000  Остали издаци 596.000 46.300 642.300 502.791 108 
22.1  631100 Издаци по основу пореза на додту 

вриједност 
12.000 12.500 24.500 0 204 

22.3  631300 Издаци по основу аванса 50.000 0 50.000 45.000 100 
22.4  631900 Издаци за отплату дугова из претходних 

година,   
500.000 0 500.000 401.279 100 

22.5  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство који се рефундирају од фонда 

34.000 33.800 67.800 56.512 199 

         
   И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 
298.000  298.000 207.000 100 

23 375000  Неискоришћена средства по основу 
кредита и грантова из претходне 
године 

298.000  298.000 207.000 100 

   Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ 0  0 304.120  
         

II ПОСЕБАН ДИО 
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - 

A. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА     
         
 410000  А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 13.064.837 729.259 13.794.096 9.511.882 106 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 5.022.600 125.000 5.147.600 3.896.687 102 

1.1  411100 Расходи за бруто плате 4.069.600 123.000 4.192.600 3.215.943 103 
1.2  411100 Нето плате 2.540.000 63.000 2.603.000 1.971.965 102 
1.3  411100 Порези на плате 207.600 0 207.600 146.647 100 
1.4  411100 Доприноси на плате 1.322.000 60.000 1.382.000 1.097.331 105 

         
2  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
887.000 -2.000 885.000 628.384 100 

2.1  411200 Нето накнаде трошкова запослених  575.000 8.000 583.000 424.343 101 
2.2  411200 Порези и доприноси на остала лична 

примања 
312.000 -10.000 302.000 204.041 97 

         
3  411300 Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

31.000 0 31.000 21.275 100 

3.1  411300 Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плате- 

31.000 0 31.000 21.275 100 

         
  411400 Расходи за отпремнине и јубиларне 

помоћи 
35.000 4.000 39.000 31.085 111 

  411400 Расходи за отпремнине и јубиларне 
помоћи 

35.000 4.000 39.000 31.085 111 
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 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

3.201.350 531.500 3.732.850 2.313.379 117 

         
4  412100 Закуп имовине и опреме 46.000 15.650 61.650 13.868 134 

4.1  412100 Расходи за закуп - закуп за изборе 46.000 15.650 61.650 13.868 134 
         
5  412200 Расходи по основу утрошка енергије 330.000 16.550 346.550 228.137 105 

5.1  412200 Расходи по основу утрошка енергије-
Административна служба 

212.000 0 212.000 128.139 100 

5.2  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и 
комуникационих услуга-Административна 
служба 

118.000 16.550 134.550 99.998 114 

         
6  412300 Расходи за режијски материјал 98.000 -19.150 78.850 54.879 80 

6.1  412300 Расходи за режијски материјал 98.000 -19.150 78.850 54.879 80 
         
7  412400 Расходи за за материјал за посебне 

намјене 
11.500 0 11.500 7.232 100 

7.1  412400 Расходи  за материјал за посебне намјене 11.000 0 11.000 7.027 100 
7.2  412400 Набавка материјала - Комунална полиција 500 0 500 205 100 

         
8  412500 Расходи текућег одржавања 670.920 234.831 905.751 563.143 135 

8.1  412500 Расходи текућег одржавања 36.000 17.951 53.951 42.785 150 
8.2  412500 Расходи за санацију школских објеката  10.000 1.600 11.600 10.596 116 
8.3  412500 Расходи за инфраструктуру у граду 50.000 0 50.000 18.273 100 
8.4  412500 Расходи за инфраструктуру у Мјесним 

заједницама 
350.000 200.300 550.300 380.114 157 

8.5  412500 Расходи за санацију водопривредних 
објеката 

30.000 0 30.000 6.959 100 

8.6  412500 Расходи за одржавање шумских путева 25.000 0 25.000  100 
8.7  412500 Одржавање уличне расвјете 40.000 0 40.000 14.784 100 
8.8  412500 Средства за хитне интервенције - 

клизишта 
74.920 14.980 89.900 78.328 120 

8.7  412500 Средства за санацију и одржавање 
водопривредних објеката, склоништа , 
објеката цивилне заштите 

55.000 0 55.000 11.305 100 

         
9  412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
79.000 -3.000 76.000 47.593 96 

9.1  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 15.000 -3.000 12.000 5.305 80 
9.2  412600 Расходи по основу утрошка горива 64.000 0 64.000 42.288 100 

         
10  412700 Расходи за стручне услуге  402.000 95.500 497.500 309.557 124 

10.1  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских 
услуга и услуга платног промета 

37.000 10.500 47.500 30.763 128 

10.2  412700 Расходи за стручне услуге(информисања 
и медија, правне, ревизорске, 
компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација) 

35.000 2.500 37.500 34.682 107 

10.3  412700 Расходи за услуге информисања, медија 
и стратегије комуникације 

70.000 45.900 115.900 90.816 166 

10.4  412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко 
културно љето и обиљежавање значајних 
датума 

60.000 74.000 134.000 41.798 223 
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10.5  412700 Средства по уговору  (Еурорегион, Савез 
општина и градова, и друге) 

12.000 0 12.000 8.598 100 

10.6  412700 Расходи за пројекте Комисије за  
равноправност полова 

2.000 -500 1.500 840 75 

10.7  412700 Расходи за пројекте Савјета за саобраћај 2.000 -1.000 1.000 0 50 
10.8  412700 Расходи за обавезну систематску 

дератизацију 
30.000 0 30.000 26.368 100 

10.9  412700 Расходи за рад против градне заштите 35.000 -5.000 30.000 20.000 86 
10.10  412700 Средства за пројектну документацију за 

локални економски акциони план ЛЕАП 
10.000 -9.000 1.000 0  

10.11  412700 Уговорене услуге за инфраструктуру 30.000 23.800 53.800 40.182 179 
10.12  412700 Издаци за постављање кућних бројева 20.000 -19.500 500 0 3 
10.13  412700 Средства за процјену вредности имовина 15.000 -14.500 500 0 3 
10.14  412700 Расходи збрињавања паса луталица 6.000 11.300 17.300 10.874 288 
10.15  412700 Средства за прегледе инспекцијских 

узорака 
5.000 0 5.000 1.936 100 

10.16  412700 Административна извршења - хитне 
интервенције 

12.000 -8.000 4.000 0 33 

10.17  412700 Средства за деминирање и обуку 21.000 -15.000 6.000 2.700 29 
         

11  412800 Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине 

715.000 12.900 727.900 453.290 102 

11.1  412800 Расходи по основу утрошка енергије-
улична расвета 

250.000 0 250.000 173.280 100 

11.2  412800 Трошкови заједничке јавне комуналне 
потрошње 

315.000 0 315.000 157.136 100 

11.3  412800 Зимско одржавање путева 120.000 32.900 152.900 122.874 127 
11.4  412800 Средства за одржавање депоније 30.000 -20.000 10.000 0 33 

         
12  412900 Остали непоменути расходи 848.930 178.219 1.027.149 635.680 121 

12.1  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена,  репрезентација, прекњижавање 
пореза) 

50.000 13.480 63.480 49.637 127 

12.2  412900 Расходи по основу репрезентације 29.000 34.800 63.800 54.505 220 
12.3  412900 Расходи за нето накнаде скупштинских 

одборника 
180.000 -5.000 175.000 124.231 97 

12.4  412900 Порези и доприноси на накнаде 
скупштинских  
одборника 

118.000 -2.800 115.200 82.160 98 

12.5  412900 Расходи за бруто накнаде члановима 
комисија 

18.000 0 18.000 11.321 100 

12.6  412900 Расходи за организације пријема, 
манифестација и обиљежавање значајних 
датума 

10.000 11.300 21.300 11.253 213 

12.7  412900 Расходи за чланове Градске изборне 
комисије-ГИК 

75.230 24.920 100.150 74.220 133 

12.8  412900 Остали непоменути расходи - обука и рад 
чланова Бирачких одбора 

90.000 -5.181 84.819 66 94 

12.9  412900 Расходи за рад Комисије за повратак и 
интеграције 

5.000 -3.200 1.800 4.225 36 

12.10  412900 Расходи за пропагандни материјал Града 15.000 0 15.000 11.374 100 
12.11  412900 Остали нематеријални расходи за  

Зворничко културно љето и 
обиљежавање значајних датума 

20.000 3.200 23.200 16.900 116 
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12.12  412900 Остали нематеријални расходи за  
набавку сувенира 

500 0 500 0 100 

12.13  412900 Накнада предсједницима Мјесних 
заједница 

73.200 0 73.200 52.652 100 

12.14  412900 Расходи по судским решењима 0 0 0  ##### 
12.15  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног времена 
40.000 41.500 81.500 59.303 204 

12.16  412900 Расходи за рад одбора - Енциклопедија 
РС 

5.000 0 5.000 4.908 100 

12.17  412900 Ресходи за финансирање рада Центра за 
дјецу са посебним потребама  

15.000 0 15.000 10.737 100 

12.18  412900 Комисија за технички пријем објеката 16.000 92.700 108.700 42.493 679 
12.19  412900 Расходи по основу пореза 24.000 0 24.000 8.045 100 
12.20  412900 Расходи мртвозорства 40.000 -8.000 32.000 17.150 80 
12.21  412900 Накнада члановима Комисије за повратак, 

развој и интеграцију 
2.000 0 2.000 0 100 

12.22  412900 Издаци за попис градске имовине 1.000 0 1.000 0 100 
12.23  412900 Административна извршења - хитне 

интервенције, Комунална полиција 
2.000 -1.500 500 0 25 

12.24  412900 Средства за деминирање, обуку, 
ванредне прилике и накнаду штете  

20.000 -18.000 2.000 500 10 

         
 413000 413000 Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
619.637 -92.500 527.137 338.933 85 

13  413300 Расходи по основу камата за 
примљене зајмове у земљи 

609.637 -90.500 519.137 335.838 85 

13.1  413300 Камата на дугорочни  кредит за водовод  
"Брањево" 

0 0 0 0 ##### 

13.2  413300 Камате на кредитно задужење за 
финансирање пројеката  инфраструктуре 
за које Влада Републоке Српске врши 
суфинансирање (4.000.000 KM) 

148.142 0 148.142 113.405 100 

13.3  413300 Камате за обвезнице 92.000 0 92.000 48.672 100 
13.4  413300 Камата Новој банци за 

финан.инфраструктуре и пренесених 
обавеза 

85.000 0 85.000 64.788 100 

13.5  413300 Камате на  дугорочни  кредит Европској 
инвестиционој Банци за ФИШ 

100.000 -61.500 38.500 17.739 39 

13.6  413300 Камата на кредит за финансирање 
пренесених обавеза у 2015.годину и 
инвестициона улагања (кредит 3100.000) 

134.495 -15.000 119.495 81.374 89 

13.7  413300 Камате на кредит за капитална улагања  у 
износу од 4.350.000 КМ 

50.000 -14.000 36.000 9.860  

         
14  413900 Расходи по основу затезних камата 10.000 -2.000 8.000 3.095 80 

14.1  413900 Расходи по основу затезних камата 10.000 -2.000 8.000 3.095 80 
         

15 414000 414000 Субвенције  1.142.000 -83.020 1.058.980 620.907 93 
15.1  414100 Субвенције   за Дом здравља - субвенција 100.000 0 100.000 48.500 100 
15.2  414100 Субвенције за Дом омладине 75.000 0 75.000 62.487 100 
15.3  414100 Субвенције   за подстицај за развој 

пољопривреде 
320.000 -12.700 307.300 272.833 96 

15.4  414100 Субвенције за рад Туристичке 
организације 

65.000 12.000 77.000 67.000 118 

15.5  414100 Субвенције   за музејску збирку 20.000 -10.000 10.000 7.957 50 
15.6  414100 Субвенције  за Фондацију за пословни 

развој-Јадар 
6.000 -4.000 2.000 0 33 

15.7  414100 Субвенције за запошљавање и 
самозапошљавање незапослених 

450.000 -22.720 427.280 126.691 95 

15.8  414100 Субвенције за апотеку  6.000 -600 5.400 0 90 
15.9  414100 Субвенције за партиципацију непотпуних 

аутобуских линија 
50.000 0 50.000 35.285 100 

15.10  414100 Субвенције за локалну депонију 50.000 -45.000 5.000 154 10 
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 415000 415000 Грантови 2.288.250 6.620 2.294.870 1.592.599 100 
16  415200 Грантови у земљи 2.288.250 6.620 2.294.870 1.592.599 100 

16.1  415200 Грант за СПЦ Зворник 8.000 100 8.100 8.100 101 
16.2  415200 Грант за  Меџилис исламску заједницу 8.000 0 8.000 6.760 100 
16.3  415200 Грант за изградњу Саборне цркве у 

Зворнику 
150.000 0 150.000 132.000 100 

16.4  415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката 20.000 0 20.000 4.781 100 
16.5  415200 Грант за реконструкцију моста 

Александра Карађорђевића 
150.000 -138.300 11.700 4.707 8 

16.6  415200 Капитални грантови (суфинансирање 
заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности) 

150.000 10.000 160.000 116.813 107 

16.7  415200 Капитални грантови (суфинансирање 
заједничкoг пројеката реконструкција 
наше болнице) 

0 0 0 0 ##### 

16.8  415200 Грант за презентацију града Зворника 1.250 0 1.250 450 100 
16.9  415200 Грант за финансирање побољшања рада 

одборничких клубова у Скупштини града 
80.000 0 80.000 59.268 100 

16.10  415200 Грант за РСЦ Зворник 170.000 0 170.000 129.500 100 
16.11  415200 Грант за Зворник стан 300.000 0 300.000 75.000 100 
16.12  415200 Грант за учешће у финансирању 

примарне здравствене заштите 
140.000 0 140.000 90.000 100 

16.13  415200 Грант за ОО СУБНОР Зворник 2.000 0 2.000 1.500 100 
16.14  415200 Грант за финансирање НВО и удружења 25.000 14.600 39.600 36.330 158 
16.15  415200 Грант за  риболовачко удружење"Бистро" 2.000 0 2.000 1.900 100 
16.16  415200 Грант за Удружење за одрживи повратак 

Подриња 
5.000 0 5.000 4.000 100 

16.17  415200 Грант за финансирање спортских 
организација 

580.000 116.100 696.100 619.516 120 

16.18  415200 Грант за финансирање културних 
манифестација 

15.000 0 15.000 14.687 100 

16.19  415200 Грант за манифестацију Каимијини дани 9.000 0 9.000 8.000 100 
16.20  415200 Грант за финансирање пројеката Црвеног 

крста 
35.000 0 35.000 24.351 100 

16.21  415200 Грант за финансирање КУД Свети Сава 
Зворник 

9.000 800 9.800 9.755 109 

16.22  415200 Грант за финансирање БЗК Препород 
Зворник 

9.000 0 9.000 3.500 100 

16.23  415200 Грант за Удружење Савез слијепих 
Зворник 

9.000 0 9.000 6.500 100 

16.24  415200 Грант за Регионално удружење логораша 
Братунац 

1.500 0 1.500 1.000 100 

16.25  415200 Грант за регионално Удружење мултипле 
склерозе 

1.500 0 1.500 1.500 100 

16.26  415200 Грант за Удружење инвалида рада 
Зворник 

4.000 0 4.000 3.000 100 

16.27  415200 Грант за Драмско позориште Зворник 3.000 0 3.000 2.078 100 
16.28  415200 Грант за Коло српских сестара Зворник 1.000 0 1.000 500 100 
16.29  415200 Грант за Удружрње дијабетичара Зворник 3.000 0 3.000 2.000 100 
16.30  415200 Грант за Удружење пензионера Зворник 17.000 0 17.000 10.000 100 
16.31  415200 Грант за Студентски центар у Каракају 4.000 -1.000 3.000 1.000 75 
16.32  415200 Грант за Технолошки факултет 8.000 0 8.000 1.600 100 
16.33  415200 Грант за финансирање СПКД Просвета 

Зворник 
6.000 0 6.000 5.892 100 

16.34  415200 Грант за финансирање Буџета за младе 10.000 3.720 13.720 10.616 137 
16.35  415200 Грант за удружење родитеља са 4 дјеце 

"Наши анђели" 
4.000 600 4.600 4.099 115 

16.36  415200 Грант за развој амбуланти породичне 
медицине 

32.000 0 32.000 21.240 100 

16.37  415200 Грант за пословну зону Јадар 15.000 -5.000 10.000 6.850 67 
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16.38  415200 Грант за развој сеоског туризма 5.000 -4.500 500 0 10 
16.39  415200 Грант за Удружење доктора породичне 

медицине 
5.000 0 5.000 4.800 100 

16.40  415200 Грант за Удружење родитеља дјеце са 
посебним потребама 

2.000 0 2.000 0 100 

16.41  415200 Грант за Удружење грађана Ветерани РС 12.000 0 12.000 9.859 100 
16.42  415200 Грант за Удружење жена Напредак 1.500 0 1.500 0 100 
16.43  415200 Грант за суфинансирање заједничких 

пројеката 
0 0 0 0 ##### 

16.44  415200 Грант МЗ - текуће одржавање 58.000 4.500 62.500 59.171 108 
16.45  415200 Грант за суфинансирање заједничких 

пројеката 
115.000 0 115.000 11.176 100 

16.46  415200 Грант за финансирање Општинске 
борачке организације Зворник 

45.000 0 45.000 30.000 100 

16.47  415200 Грант за финансирање ОО Заробљених и 
несталих лица Зворник 

26.000 5.000 31.000 26.560 119 

16.48  415200 Грант за финансирање Удружења Ратних 
војних инвалида Зворник 

26.000 0 26.000 19.440 100 

16.49  415200 Трант за сликарску радионицу " Палета" 1.500 0 1.500 1.300 100 
16.50  415200 Грант за удружење Звоник  2.000 0 2.000 500 100 
16.51  415000 Грант за удружење грађана  "Его" 2.000 0 2.000 1.000 100 

         
 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета града 
671.000 241.659 912.659 661.382 136 

17  416000 Дознаке које се исплаћују из буџета 
града-појединцима 

671.000 241.659 912.659 661.382 136 

17.1  416100 Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахрану незбринутим лицима 

135.000 128.200 263.200 196.091 195 

17.2  416100 Текуће помоћи за стипендије студентима 160.000 51.000 211.000 191.000 132 
17.3  416100 Награде за  Вуковце и успјешне ученике 

на такмичењима 
20.000 9.100 29.100 25.053 146 

17.4  416100 Текуће помоћи за трећерођено и 
четврторођено дијете 

60.000 7.100 67.100 53.380 112 

17.5  416100 Дознаке за вантјелесну оплодњу 20.000 0 20.000 0 100 
17.6  416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза 

ученика 
160.000 23.259 183.259 106.533 115 

17.7  416100 Грант за финансирање Народне кухиње 26.000 0 26.000 19.010 100 
17.8  416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и 

ППБ 
70.000 8.000 78.000 65.291 111 

17.9  416100 Текуће помоћи за финансирање 
збрињавања најугроженијих породица 

20.000 15.000 35.000 5.024 175 

         
18  419000 Расходи по судским рјешењима 120.000 0 120.000 87.995 100 

18.1  419100 Расходи по судским рјешењима 120.000 0 120.000 87.995 100 
         

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

7.376.000 330.839 7.706.839 2.699.113 104 

 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

6.556.000 352.839 6.908.839 2.688.876 105 

19  511100 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката 

5.459.000 711.519 6.170.519 2.419.822 113 

19.1  511100 Издаци за  градњу школских објеката 150.000 15.000 165.000 96.922 110 

19.2  511100 Издаци за градњу Дома омладине и Дом 
за стара лица у Кисељаку  

25.000 0 25.000 5.335 100 

19.3  511100 Издаци у грађевинске објекте у граду за 
улице Браће Југовића и Симе Перића 

200.000 23.000 223.000 188.428 112 
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19.4  511100 Издаци  за набавку и градњу пословног 
простора за Градску управу, Вртић, суд и 
тужилаштво и асфал.градских улица 

2.350.000 0 2.350.000 872.674  

19.5  511100 Издаци за инфраструктуру у мјесним 
заједницама 

603.000 -21.481 581.519 295.644 96 

19.6  511100 Асфалтирање локалних путева у мјесним 
заједницама из кредитних средстава 

250.000 0 250.000   

19.7  511000 Издаци за пројекте из кредитни средства 
Развојне банке за  градску гаражу   и Ул. 
Браће Обрадовића и  Градска гаража,   за 
ФИШ из новог кредита 

1.254.000 0 1.254.000 708.126 100 

19.8  511000 Издаци за пројекте водовода -ФИШ из 
властита средства   

100.000 -91.000 9.000 4.388 9 

19.9  511100 Издаци за инфраструктуру из кредитних 
средстава Нове банке 

207.000 1.000 208.000 207.617 100 

19.10  511100 Издаци за инфраструктуру и грађевинске 
објекте из средстава од виших нивоа 
власти 

0 900.000 900.000 0 ##### 

19.11  511100 Издаци за суфинансирање  заједничких 
пројеката (дио кредитна средства за 
аутобуско стајалиште у Каракају, дио  за 
пројекте Агенције за безбједност 
саобраћаја  и остали пројекти) 

200.000 0 200.000 40.688 100 

19.12  511100 Издаци за стамбено збрињавања ППБ и 
РВИ 

120.000 -115.000 5.000 0 4 

         

20  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката   

470.000 -128.500 341.500 90.021 73 

20.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката Градске управе и 
Ватрогасне јединице  

50.000 -6.000 44.000 0 88 

20.2  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду 95.000 -90.000 5.000 0 5 
20.3  511200 Реконструкција  инфраструктуре у МЗ 150.000 -43.300 106.700 0 71 
20.4  511200 Издаци за санацију домова омладине и 

читаоница 
10.000 18.300 28.300 18.766 283 

20.5  511200 Средства за заштиту и одржавање  
споменика и спомен обељежја 

15.000 -7.500 7.500 2.500 50 

20.6  511200 Издаци за поправку инфраструктурних 
објеката уништених клизиштем 

150.000 0 150.000 68.755 100 

         
         

21  511300 Издаци за набавку опреме 382.000 -55.780 326.220 129.898 85 
21.1  511300 Издаци за набавку опреме - Службе за 

људске ресурсе и Ватрогасне јединице 
235.000 7.000 242.000 107.973 103 

21.2  511300 Издаци за набавку опреме Цивилне 
заштите 

142.000 -64.980 77.020 17.520 54 

21.3  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 2.200 7.200 4.405 144 
         

22  511700 Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 

245.000 -174.400 70.600 49.135 29 

22.1  511700 Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 

5.000 -4.000 1.000 0 20 

22.2  511700 Издаци за израду просторно планске  
документације 

155.000 -141.700 13.300 0 9 

22.3  511700 Издаци за израду пројектне 
документације  за инфраструктурне 
објекте 

40.000 -33.400 6.600 0 17 

22.4  511700 Издаци по основу улагања у развој-
стратегија развоја 

5.000 -4.500 500 0 10 

22.5  511700 Издаци за осталу нематеријалну 
производну имовину -шумско привредна 
основа за приватне шуме  

40.000 9.200 49.200 49.135 123 
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 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

810.000 -22.300 787.700 3.726 97 

23  513100 Издаци за земљу 810.000 -22.300 787.700 3.726 97 
23.1  513100 Издаци за набавку земље за зону 

санитарне заштите и остале намјене 
80.000 0 80.000 3.726 100 

23.2  513100 Рјешавање имовинско правних односа 
експропријације 

30.000 -22.300 7.700 0 26 

23.3  513100 Издаци за земљиште  из кредитних 
средстава за уређење ријеке Сапне и 
Дрине 

700.000 0 700.000 0 100 

23.4  513100 Издаци за набавку земље за паркинг 
гараже  

0 0 0 0 ##### 

         
24 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
10.000 300 10.300 6.511 103 

24.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара амбалаже и сл. и 
ватрогасне јединице 

10.000 300 10.300 6.511 103 

         
25 611000  Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
55.000 23.800 78.800 68.800 143 

25.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 5.000 0 5.000 0 100 
25.2  611480 Издаци за зајмове дате радницима 50.000 23.800 73.800 68.800 148 

         
   Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА     
 621000  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.335.613 -260.300 1.075.313 664.047 81 

26  621300 Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи 

1.245.613 -297.400 948.213 607.226 76 

26.1  621300 Отплата кредита за водовод "Брањево" 0 0 0 0 ##### 
26.2  621300 Отплата кредита  за финансирање 

пројеката  инфраструктуре за које Влада 
Републоке Српске врши суфинансирање  
(4.000.000 KM ) 

402.260 0 402.260 297.833 100 

26.3  621300 Отплата кредита  Новој банци за 
финан.инфраструктуре и пренесених 
обавеза (2.000.000 KM) 

200.650 0 200.650 149.362 100 

26.4  621300 Отплата главнице за обвезнице  325.803 0 325.803 160.031 100 
26.5  621300 Главница на кредит за финансирање 

пренесених обавеза у 2015.годину и 
инвестициона улагања (кредит 3100.000) 

316.900 -297.400 19.500 0 6 

         
27  621600 Издаци за отплату зајмова који се 

рефундирају 
10.000 0 10.000 0 100 

27.1  621600 Издаци за отплату зајмова који се 
рефундирају 

10.000 0 10.000 0 100 

         
28  621900 Отплата дуга из претходних година 80.000 37.100 117.100 56.821 146 

28.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно 
приспјеле   обавезе 

80.000 37.100 117.100 56.821 146 

         
   В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 542.000 46.300 588.300 502.791 109 

29 631000 631000 Издаци по основу пореза на додатну 
вриједност 

512.000 12.500 524.500 446.279 102 

29.1  631100 Издаци по основу  разлике излазног и 
улазног пореза на додатну вриједност 

12.000 12.500 24.500 0 204 

29.2  631300 Издаци по основу аванса 50.000 0 50.000 45.000 100 
29.3  631900 Издаци за отплату дугова из претходних 

година,   
450.000 0 450.000 401.279 100 

30 638000 638100 Остали издаци из трнсакција са другим 
јединицама власти 

30.000 33.800 63.800 56.512 213 

30.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство који се рефундирају од фонда и 
остали издаци по записницима ПУ 

30.000 33.800 63.800 56.512 213 
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31   Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 345.000 -37.768 307.232 0 89 

31.1   Буџетска резерва 345.000 -37.768 307.232 0 89 
         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
22.718.450 832.130 23.550.580 13.446.633 104 

         
  Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града   

  Број потрошачке јединице: 01190110      

         

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 536.230 1.539 537.769 311.236 100 
      0   
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
536.230 1.539 537.769 311.236 100 

1.1  412100 Расходи за закуп - закуп за изборе 11.000  11.000 0 100 
1.2  412300 Расходи за режијски материјал - ГИК 25.000 -20.000 5.000 0 20 
1.3  412900 Расходи за нето накнаде скупштинских 

одборника 
180.000 -5.000 175.000 124.231 97 

1.4  412900 Порези и доприноси на накнаде 
скупштинских  
одборника 

118.000 -2.800 115.200 82.160 98 

1.5  412900 Расходи за бруто накнаде члановима 
комисија 

18.000 0 18.000 11.321 100 

1.6  412900 Остали непоменути расходи - обука и рад 
чланова Бирачких одбора 

90.000 -5.181 84.819 66 94 

1.7  412900 Расходи за организације пријема, 
манифестација и обиљежавање значајних 
датума 

10.000 11.300 21.300 11.253 213 

1.8  412900 Расходи по основу репрезентације 4.000 1.500 5.500 3.760 138 
1.9  412900 Расходи за чланове Градске изборне 

комисије-ГИК 
75.230 24.920 100.150 74.220 133 

1.10  412900 Расходи за рад Комисије за повратак и 
интеграције 

5.000 -3.200 1.800 4.225 36 

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
536.230 1.539 537.769 311.236 100 

         
    Назив потрошачке јединице: Кабинет  Градоначелника    

  Број потрошачке јединице: 01190120      

         

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 1.042.750 3.482 1.046.232 487.095 100 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
210.500 169.450 379.950 213.484 180 

1.1  412100 Расходи по основу закупа 20.000 13.050 33.050 1.851 165 
1.2  412700 Расходи за услуге информисања, медија 

и стратегије комуникације 
70.000 45.900 115.900 90.816 166 

1.3  412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко 
културно љето и обиљежавање значајних 
датума 

60.000 74.000 134.000 41.798 223 

1.4  412900 Остали нематеријални расходи за  
Зворничко културно љето и 
обиљежавање значајних датума 

20.000 3.200 23.200 16.900 116 

1.5  412900 Расходи за пропагандни материјал Града 15.000  15.000 11.374 100 
1.6  412900 Расходи по основу репрезентације 25.000 33.300 58.300 50.745 233 
1.7  412900 Остали нематеријални расходи за  

набавку сувенира 
500  500 0 100 

         



БРОЈ 14                                   Службени гласник Града Зворник                       7. децембар  2018. 
 

29 

2 415000 415000 Грантови 487.250 -128.200 359.050 273.611 74 
2.1  415200 Грант за СПЦ Зворник 8.000 100 8.100 8.100 101 
2.2  415200 Грант за  Меџилис исламску заједницу 8.000  8.000 6.760 100 
2.3  415200 Грант за изградњу Саборне цркве у 

Зворнику 
150.000  150.000 132.000 100 

2.4  415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката 20.000  20.000 4.781 100 
2.5  415200 Грант за  реконструкцију моста 

Александра Карађорђевића 
150.000 -138.300 11.700 4.707 8 

2.6  415200 Капитални грантови (суфинансирање 
заједничкoг пројеката , подршке 
енергетској ефикасности ) 

150.000 10.000 160.000 116.813 107 

2.7  415200 Капитални грантови (суфинансирање 
заједничкoг пројеката реконструкција 
наше болнице) 

0  0 0 ##### 

2.8  415200 Грант за презентацију града Зворника 1.250  1.250 450 100 
         
3   Буџетска резерва 345.000 -37.768 307.232 0 89 

3.1   Буџетска резерва 345.000 -37.768 307.232 0 89 
         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
1.042.750 3.482 1.046.232 487.095 100 

         
  Назив потрошачке јединице: Служба за  заједничке послове и управљање људским ресурсима 
  Број потрошачке јединице: 01190240      

         

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 603.000 61.431 664.431 470.791 110 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
603.000 61.431 664.431 470.791 110 

1.1  412100 Расходи по основу закупа 15.000 2.600 17.600 12.017 117 
1.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 200.000  200.000 120.867 100 
1.3  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и 

комуникационих услуга 
115.000 16.550 131.550 98.364 114 

1.4  412300 Расходи за режијски материјал 70.000 850 70.850 54.879 101 
1.5  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000  10.000 7.027 100 
1.6  412500 Расходи текућег одржавања 16.000 17.951 33.951 27.527 212 
1.7  412600 Путни трошкови 15.000 -3.000 12.000 5.305 80 
1.8  412600 Расходи  за гориво 40.000  40.000 29.723 100 
1.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских 

услуга и услуга платног промета 
37.000 10.500 47.500 30.763 128 

1.10  412700 Расходи за стручне услуге(информисања 
и медија, правне, ревизорске, 
компијутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација) 

35.000 2.500 37.500 34.682 107 

1.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена,  репрезентација, прекњижавање 
пореза) 

50.000 13.480 63.480 49.637 127 

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

90.000 -2.700 87.300 47.198 97 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

85.000 -3.000 82.000 42.512 96 

2.1  511100 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда  и објеката-Градске управе 

0  0 0 ##### 

2.2  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката- Градске управе 

30.000 -6.000 24.000 0 80 

2.3  511300 Издаци за набавку опреме - Градске 
управа  

50.000 7.000 57.000 42.512 114 

2.4  511700 Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 

5.000 -4.000 1.000 0 20 
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3 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

5.000 300 5.300 4.686 106 

3.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

5.000 300 5.300 4.686 106 

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
693.000 58.731 751.731 517.989 108 

     751.731    
      751.731   

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије    

  Број потрошачке јединице: 01190140       

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 5.967.437 74.000 6.041.437 4.503.436 101 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 5.022.600 125.000 5.147.600 3.896.687 102 

1.1  411100 Расходи за бруто плате 4.069.600 123.000 4.192.600 3.215.943 103 
1.2  411100 Нето плате 2.540.000 63.000 2.603.000 1.971.965 102 
1.3  411100 Порези на плате 207.600  207.600 146.647 100 
1.4  411100 Доприноси на плате 1.322.000 60.000 1.382.000 1.097.331 105 

         
2  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
887.000 -2.000 885.000 628.384 100 

2.1  411200 Нето накнаде трошкова запослених  575.000 8.000 583.000 424.343 101 
2.2  411200 Порези и доприноси на остала лична 

примања 
312.000 -10.000 302.000 204.041 97 

         
3  411300 Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

31.000 0 31.000 21.275 100 

3.1  411300 Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плате- 

31.000  31.000 21.275 100 

         
4  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи 
35.000 4.000 39.000 31.085 111 

4.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи 

35.000 4.000 39.000 31.085 111 

         
4,00 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
125.200 41.500 166.700 120.553 133 

4,10  412700 Средства по уговору - Еурорегион, Савез 
општина и градова и друге 

12.000  12.000 8.598 100 

3,2  412900 Накнаде предсједницима Мјесних 
заједница 

73.200  73.200 52.652 100 

  412900 Расходи по судским рјешењима 0  0 0 ##### 
3,3 0 412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног времена 
40.000 41.500 81.500 59.303 204 

         
4 413000 413000 Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
619.637 -92.500 527.137 338.933 85 

4,1  413300 Камата на дугорочни кредит за водовод 
"Брањево" 

0  0 0 ##### 

4,2  413300 Камате на кредитно задужење за 
финансирање пројеката  инфраструктуре 
за које Влада Републоке Српске врши 
суфинансирање (4.000.000 KM) 

148.142  148.142 113.405 100 

4,3  413300 Камате за обвезнице 92.000  92.000 48.672 100 
4,4  413300 Камата Новој банци за 

финан.инфраструктуре и пренесених 
обавеза (кредит 2.000.000) 

85.000  85.000 64.788 100 

4,5  413300 Камате на  дугорочни  кредит Европској 
инвестиционој Банци за ФИШ 

100.000 -61.500 38.500 17.739 39 

4,6  413300 Камата на кредит за финансирање 
пренесених обавеза у 2015.годину и 
инвестициона улагања (кредит НЛБ 
3100.000) 

134.495 -15.000 119.495 81.374 89 
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4,7  413300 Камате на кредит за капитална улагања  у 
износу од 4.350.000 КМ 

50.000 -14.000 36.000 9.860 72 

4,8  413900 Расходи по основу затезних камата 10.000 -2.000 8.000 3.095 80 
         
5 415000 415000 Текући грантови 80.000 0 80.000 59.268 100 

5.1  415200 Грант за финансирање побољшања рада 
одборничких клубова у Скупштини града 

80.000  80.000 59.268 100 

.         
6 419000 419000 Расходи по судским рјешењима 120.000 0 120.000 87.995 100 

6.1  419100 Расходи по судским рјешењима 120.000  120.000 87.995 100 
         
         
7 611000 611000 Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
55.000 23.800 78.800 68.800 143 

7,1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 5.000  5.000 0 100 
7,2  611400 Издаци за зајмове дате радницима 50.000 23.800 73.800 68.800 148 

         
   В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА     
8 621000 621000 Издаци за отплату дугова 1.335.613 -260.300 1.075.313 664.047 81 
8  621300 Издаци за отплату главнице 

примљених зајмова у земљи 
1.245.613 -297.400 948.213 607.226 76 

8.1  621300 Отплата кредита за водовод  "Брањево" 0  0 0 ##### 
8.2  621300 Отплата кредита  за финансирање 

пројеката  инфраструктуре за које Влада 
Републоке Српске врши суфинансирање  
(4.000.000 KM ) 

402.260  402.260 297.833 100 

9,3  621300 Отплата кредита Новој банци за 
финан.инфраструктуре и пренесених 
обавеза 

200.650  200.650 149.362 100 

9,4  621300 Отплата главнице за обвезнице  325.803  325.803 160.031 100 
9,5  621300 Главница на кредит за финансирање 

пренесених обавеза у 2015.годину и 
инвестициона улагања (кредит НЛБ 
3100.000)     

316.900 -297.400 19.500 0 6 

         
10  621600 Издаци за отплату зајмова који се 

рефундирају 
10.000 0 10.000 0 100 

10.1  621600 Издаци за отплату зајмова који се 
рефундирају 

10.000  10.000 0 100 

         
11  621900 Отплата дуга из претходних година 80.000 37.100 117.100 56.821 146 

11.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно 
приспјеле   обавезе 

80.000 37.100 117.100 56.821 146 

         
 63  Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 532.000 33.800 565.800 502.791 106 

12  631000 Остаали издаци 502.000 0 502.000 446.279 100 
12.1  631100 Издаци по основу  разлике излазног и 

улазног пореза на додатну вриједност 
2.000  2.000 0 100 

12.2  631300 Издаци по основу аванса,   50.000  50.000 45.000 100 
12.3  631900 Издаци за отплату дугова из претходних 

година,   
450.000  450.000 401.279 100 

         
13  638100 Остали издаци из трнсакција са другим 

јединицама власти 
30.000 33.800 63.800 56.512 213 

13.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство који се рефундирају од фонда и 
остали издаци по записницима ПУ 

30.000 33.800 63.800 56.512 213 
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   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

7.890.050 -128.700 7.761.350 5.739.074 98 

         
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду пољопривреду и   

  друштвене дјелатности      

  Број потрошачке јединице:  01190150       

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 3.283.000 247.059 3.530.059 2.398.796 108 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
109.000 -13.900 95.100 73.449 87 

1.1  412500 Расходи за санацију школских објеката  10.000 1.600 11.600 10.596 116 
1.2  412700 Расходи за пројекте Комисије за 

равноправност полова 
2.000 -500 1.500 840 75 

1.3  412700 Расходи за пројекте Савјета за саобраћај 2.000 -1.000 1.000 0 50 
1.4  412700 Расходи за обавезну систематску 

дератизацију 
30.000  30.000 26.368 100 

1.5  412700 Расходи за рад против градне заштите 35.000 -5.000 30.000 20.000 86 
1.6  412700 Средства за пројектну документацију за 

локални економски акциони план ЛЕАП 
10.000 -9.000 1.000 0  

1.7  412900 Расходи за рад одбора - Енциклопедија 
РС 

5.000  5.000 4.908 100 

1.8  412900 Ресходи за финансирање рада Центра за 
дјецу са посебним потребама  

15.000  15.000 10.737 100 

         
2 414000 414000 Субвенције 1.142.000 -83.020 1.058.980 620.907 93 

2.1  414100 Субвенције за Дом здравља Зворник - 
субвенција 

100.000  100.000 48.500 100 

2.2  414100 Субвенције за Дом омладине 75.000  75.000 62.487 100 
2.3  414100 Субвенције за развој пољопривреде 320.000 -12.700 307.300 272.833 96 
2.4  414100 Субвенције за рад Туристичке 

организације 
65.000 12.000 77.000 67.000 118 

2.5  414100 Субвенције за музејску збирку 20.000 -10.000 10.000 7.957 50 
2.6  414100 Субвенције  за Фондацију за пословни 

развој-Јадар 
6.000 -4.000 2.000 0 33 

2.7  414100 Субвенције за запошљавање и 
самозапошљавање незапослених 

450.000 -22.720 427.280 126.691 95 

2.8  414100 Cубвенције  за апотеку  6.000 -600 5.400 0 90 
2.9  414100 Субвенције за партиципацију непотпуних 

аутобуских линија 
50.000  50.000 35.285 100 

2.10  414100 Субвенције за локалну депонију 50.000 -45.000 5.000 154 10 
         
3 415000 415000 Текуће грантови 1.451.000 125.320 1.576.320 1.113.373 109 

   415200 Грант за РСЦ Зворник 170.000  170.000 129.500 100 
3.2  415200 Грант за Зворник стан 300.000  300.000 75.000 100 
3.3  415200 Грант за учешће у финансирању 

примарне здравствене заштите 
140.000  140.000 90.000 100 

3.4  415200 Грант за ОО СУБНОР Зворник 2.000  2.000 1.500 100 
3.5  415200 Грант за финансирање НВО и удружења 25.000 14.600 39.600 36.330 158 
3.6  415200 Грант за риболовачкон друштво "Бистро" 

Зворника 
2.000  2.000 1.900 100 

3.7  415200 Грант за удружење за одрживи повратак 
Подриња 

5.000  5.000 4.000 100 

3.8   415200 Грант за финансирање спортских 
организација 

580.000 116.100 696.100 619.516 120 
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3.9  415200 Грант за финансирање културних 
манифестација 

15.000  15.000 14.687 100 

3.10  415200 Грант за манифестацију Каимијини дани 9.000  9.000 8.000 100 
3.11  415200 Грант за финансирање пројеката Црвеног 

крста 
35.000  35.000 24.351 100 

3.12  415200 Грант за финансирање КУД Свети Сава 
Зворник 

9.000 800 9.800 9.755 109 

3.13  415200 Грант за финансирање БЗК Препород 
Зворник 

9.000  9.000 3.500 100 

3.14  415200 Грант за Удружење Савез слијепих 
Зворник 

9.000  9.000 6.500 100 

3.15  415200 Грант за Регионално удружење логораша 
Братунац 

1.500  1.500 1.000 100 

3.16  415200 Грант за регионално Удружење мултипле 
склерозе 

1.500  1.500 1.500 100 

3.17  415200 Грант за Удружење инвалида рада 
Зворник 

4.000  4.000 3.000 100 

3.18  415200 Грант за Драмско позориште Зворник 3.000  3.000 2.078 100 
3.19  415200 Грант за Коло српских сестара Зворник 1.000  1.000 500 100 
3.20  415200 Грант за Удружење дијабетичара Зворник 3.000  3.000 2.000 100 
3.21  415200 Грант за Удружење пензионера Зворник и 

најугроженијим пензионерима 
17.000  17.000 10.000 100 

3.22  415200 Грант за Студентски центар у Каракају 4.000 -1.000 3.000 1.000 75 
3.23  415200 Грант за Технолошки факултет 8.000  8.000 1.600 100 
3.24  415200 Грант за финансирање СПКД Просвета 

Зворник 
6.000  6.000 5.892 100 

3.25  415200 Грант за финансирање Буџета за младе 10.000 3.720 13.720 10.616 137 
3.26  415200 Грант за удружење родитеља са 4 дјеце 

"Наши анђели" 
4.000 600 4.600 4.099 115 

3.27  415200 Грант за развој амбуланти породичне 
медицине 

32.000  32.000 21.240 100 

3.28  415200 Грант за пословну зону Јадар 15.000 -5.000 10.000 6.850 67 
3.29  415200 Грант за развој сеоског туризма 5.000 -4.500 500 0 10 
3.30  415200 Грант за Удружење доктора породичне 

медицине 
5.000  5.000 4.800 100 

3.31  415200 Грант за Удружење родитеља дјеце са 
посебним потребама  "Рука руци" 

2.000  2.000 0 100 

3.32  415200 Грант за Удружење грађана Ветерани РС 12.000  12.000 9.859 100 
3.33  415200 Грант за Удружење жена Напредак 1.500  1.500 0 100 
3.34  415200 Трант за сликарску радионицу " Палета" 1.500  1.500 1.300 100 
3.35  415200 Грант за удружење Звоник  2.000  2.000 500 100 
3.36  415200 Грант за удружење грађана "ЕГО" 2.000  2.000 1.000 100 

         
4 416000 416000 Дознаке на име социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

581.000 218.659 799.659 591.067 138 

4.1  416100 Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахрану незбринутим лицима 

135.000 128.200 263.200 196.091 195 

4.2  416100 Текуће помоћи за стипендије студентима 160.000 51.000 211.000 191.000 132 
4.3  416100 Награде за  Вуковце и успјешне ученике 

на такмичењима 
20.000 9.100 29.100 25.053 146 

4.4  416100 Текуће помоћи за трећерођено и 
четврторођено дијете 

60.000 7.100 67.100 53.380 112 

4.5  416100 Дознаке за вантјелесну оплодњу 20.000  20.000 0 100 
4.6  416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза 

ученика 
160.000 23.259 183.259 106.533 115 

4.7  416100 Помоћ за финансирање пројеката 
Народне кухиње 

26.000  26.000 19.010 100 
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   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

220.000 19.700 239.700 151.392 109 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

175.000 15.000 190.000 102.257 109 

5.1  511100 Издаци за градњу школских објеката 150.000 15.000 165.000 96.922 110 
5.2  511100 Издаци за градњу дома омладина  и Дом 

за стара лица у Кисељаку 
25.000  25.000 5.335 100 

         
         
6  511700 Издаци за нематријалну произведену 

имовину 
45.000 4.700 49.700 49.135 110 

6.1  511700 Издаци по основу улагања у развој-
стратегија развоја 

5.000 -4.500 500 0 10 

6.2  511700 Издаци за осталу нематеријалну 
производну имовину -шумско привредна 
основа за приватне шуме  

40.000 9.200 49.200 49.135 123 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

3.503.000 266.759 3.769.759 2.550.188 108 

         

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење  

  Број потрошачке јединице:  0119160       

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 16.000 92.700 108.700 42.493 679 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
16.000 92.700 108.700 42.493 679 

1.1  412900 Комисија за технички пријем објеката 16.000 92.700 108.700 42.493 679 
         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
155.000 -141.700 13.300 0 9 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

155.000 -141.700 13.300 0 9 

2.1  511700 Средства за израду просторно планске 
документације 

155.000 -141.700 13.300 0 9 

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
171.000 -49.000 122.000 42.493 71 

     122.000    

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и  

  послове саобраћаја      

  Број потрошачке јединице: 0119170      

         

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 1.406.000 210.800 1.616.800 1.008.842 115 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
1.348.000 206.300 1.554.300 949.671 115 

1.1  412500 Расходи за инфраструктуру у граду 50.000  50.000 18.273 100 
1.2  412500 Расходи за инфраструктуру у Мјесним 

заједницама 
350.000 200.300 550.300 380.114 157 

1.3  412500 Расходи за одржавање шумских путева  25.000  25.000 0 100 
1.4  412500 Расходи за санацију водопривредних 

објеката 
30.000  30.000 6.959 100 

1.5  412500 Одржавање уличне расвјете 40.000  40.000 14.784 100 
1.6  412700 Уговорене услуге за инфраструктуру 30.000 23.800 53.800 40.182 179 
1.7  412700 Издаци за постављање кућних бројева 20.000 -19.500 500 0 3 

1.8  412700 Расходи за процјену вриједности имовине 15.000 -14.500 500 0 3 
1.9  412700 Расходи збрињавања паса луталица 6.000 11.300 17.300 10.874 288 
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1.10  412800 Расходи по основу утрошка енергије-
улична расвета 

250.000  250.000 173.280 100 

1.11  412800 Расходи заједничке јавне комуналне 
потрошње 

315.000  315.000 157.136 100 

1.12  412800 Зимско одржавање путева 120.000 32.900 152.900 122.874 127 
1.13  412800 Расходи за одржавање локалне депоније 

и уклањање дивљих депонија 
30.000 -20.000 10.000 0 33 

1.14  412900 Расходи по основу пореза 24.000  24.000 8.045 100 
1.15  412900 Расходи мртвозорства 40.000 -8.000 32.000 17.150 80 
1.16  412900 Накнада члановима Комисије за повратак, 

развој и интеграцију 
2.000  2.000 0 100 

1.17  412900 Издаци за попис градске имовине 1.000  1.000 0 100 
         
2 415000 415000 Грантови 58.000 4.500 62.500 59.171 108 

2.1  415100 Грант за суфинансирање заједничких 
пројеката 

0  0 0 ##### 

2.2  415200 Грантови МЗ - текуће одржавање 58.000 4.500 62.500 59.171 108 
         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
6.424.000 643.019 7.067.019 2.413.217 110 

 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

5.614.000 665.319 6.279.319 2.409.491 112 

3  511100 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката 

5.164.000 811.519 5.975.519 2.317.565 116 

         
3.1  511100 Издаци у грађевинске објекте у граду и 

улице  
200.000 23.000 223.000 188.428 112 

3.2  511100 Издаци  за набавку и градњу пословног 
простора за Градску управу, Вртић, суд и 
тужилаштво и асфал.градских улица 

2.350.000  2.350.000 872.674  

3.3  511100 Издаци у инфраструктуру у мјесним 
заједницама 

603.000 -21.481 581.519 295.644 96 

3.4  511100 Асфалтирање локалних путева у мјесним 
заједницама из кредитних средстава 

250.000  250.000 0  

3.5  511000 Издаци за пројекте из кредитни средства 
Развојне банке за  градску гаражу   и Ул. 
Браће Обрадовића и  Градска гаража,   за 
ФИШ из новог кредита 

1.254.000  1.254.000 708.126 100 

3.6  511000 Издаци за пројекте водовода -ФИШ из  
властита средства   

100.000 -91.000 9.000 4.388 9 

3.7  511100 Издаци за инфраструктуру из кредитних 
средстава Нове банке 

207.000 1.000 208.000 207.617 100 

3.8  511100 Издаци за инфраструктуру и грађевинске 
објекте из средстава од виших нивоа 
власти 

0 900.000 900.000 0 ##### 

3.9  511100 Издаци за суфинансирање  заједничких 
пројеката (дио кредитна средства за 
аутобуско стајалиште у Каракају, дио  за 
пројекте Агенције за безбједност 
саобраћаја  и остали пројекти) 

200.000  200.000 40.688 100 

4  511200 Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 

405.000 -115.000 290.000 87.521 72 

4.1  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду 95.000 -90.000 5.000 0 5 
4.2  511200 Реконструкција  инфраструктуре у  

Мјесним заједницама 
150.000 -43.300 106.700 0 71 

4.3  511200 Средства за санацију домова омладине и 
читаоница 

10.000 18.300 28.300 18.766 283 

4.4  511200 Издаци за поправку инфраструктурних 
објеката уништених клизиштем-кредитна 
средства 

150.000  150.000 68.755 100 

         
5  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 2.200 7.200 4.405 144 

5.1  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 2.200 7.200 4.405 144 
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6  511700 Набавка сталних средстава у облику 
права 

40.000 -33.400 6.600 0 17 

6.1  511700 Издаци за израду пројектне 
документације  за инфраструктурне 
објекте 

40.000 -33.400 6.600 0 17 

         
 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну 

имовину 
810.000 -22.300 787.700 3.726 97 

7  513100 Издаци за прибављање земљишта  810.000 -22.300 787.700 3.726 97 
7.1  513100 Набавка земље за зону санитарне 

заштите, остале намјене и ФИШ 
80.000 0 80.000 3.726 100 

7.2  513100 Рјешавање имовинско правних односа  
експропријације 

30.000 -22.300 7.700 0 26 

7.3  513100 Издаци за земљиште  из кредитних 
средстава за уређење ријеке Сапне и 
Дрине 

700.000  700.000 0 100 

         
8 517000 517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност  0 ##### 

8.1  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност за водовод 0 ##### 
         
 63  В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 10.000 12.500 22.500 0 225 
9  631000 Издаци по основу пореза на додатну 

вриједност 
10.000 12.500 22.500 0 225 

9,1  631100 Издаци по основу  разлике излазног и 
улазног пореза на додатну вриједност 

10.000 12.500 22.500 0 225 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

7.840.000 866.319 8.706.319 3.422.059 111 

         

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту 

  Број потрошачке јединице: 0119180      

         

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 187.000 28.000 215.000 146.315 115 
         
1 415000 415000 Грантови 97.000 5.000 102.000 76.000 105 

1.1  415200 Грант за финансирање Општинске 
борачке организације Зворник 

45.000  45.000 30.000 100 

1.2  415200 Грант за финансирање ОО Заробљених и 
несталих лица Зворник 

26.000 5.000 31.000 26.560 119 

1.3  415200 Грант за финансирање Удружења Ратних 
војних инвалида Зворник  

26.000  26.000 19.440 100 

         
2 416000 416000 Дознаке које се исплаћују из буџета 

града 
90.000 23.000 113.000 70.315 126 

2.1  416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и 
ППБ и демобилисани бораца  

70.000 8.000 78.000 65.291 111 

2.2  416100 Текуће помоћи за финансирање 
збрињавања најугроженијих породица 

20.000 15.000 35.000 5.024 175 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
135.000 -122.500 12.500 2.500 9 

3 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

120.000 -115.000 5.000 0 4 

3.1  511100 Издаци за стамбено збрињавања ППБ и 
РВИ 

120.000 -115.000 5.000 0 4 

4  511200 Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 

15.000 -7.500 7.500 2.500 50 

4.1  511200 Средства за заштиту и одржавање  
споменика и спомен обељежја 

15.000 -7.500 7.500 2.500 50 

   ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - 
УКУПНО 

322.000 -94.500 227.500 148.815 71 
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  Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције   

  Број потрошачке јединице: 01190220      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 17.000 -8.000 9.000 1.936 53 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
17.000 -8.000 9.000 1.936 53 

1.1  412700 Средства за прегледе инспекцијских 
узорака 

5.000  5.000 1.936 100 

1.2  412700 Административна извршења - хитне 
интервенције 

12.000 -8.000 4.000 0 33 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

17.000 -8.000 9.000 1.936 53 

         
  Назив потрошачке јединице: Комунална полиција    
  Број потрошачке јединице:  01190230      
         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.500 -1.500 1.000 205 40 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
2.500 -1.500 1.000 205 40 

1.1  412400 Набавка материјала 500  500 205 100 
1.2  412900 Административна извршења-хитне 

интервенције 
2.000 -1.500 500  25 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

2.500 -1.500 1.000 205 40 

         
  Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите    

  Број потрошачке јединице: 01190260      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 176.920 -18.020 158.900 92.832 90 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
176.920 -18.020 158.900 92.832 90 

1.1  412300 Расходи за материјал 3.000  3.000 0 100 
1.2  412400 Расходи за посебни материјал 1.000  1.000 0 100 
1.3  412500 Расходи за хитне интервенције - клизишта 74.920 14.980 89.900 78.328 120 
1.4  412500 Средства за санацију и одржавање 

водопривредних објеката, склоништа , 
објеката цивилне заштите 

55.000  55.000 11.305 100 

1.5  412600 Расходи  за гориво 2.000  2.000 0 100 
1.6  412700 Средства за деминирање и обуку и 

ванредне прилике 
21.000 -15.000 6.000 2.700 29 

1.7  412900 Средства за накнаде за  деминирање, 
обуку, ванредне прилике и накнаду штете  

20.000 -18.000 2.000 500 10 

         
2.1 415000 415200 Грант за суфинансирање заједничких 

пројеката 
115.000  115.000 11.176 100 

2.1  415200 Грант за суфинансирање заједничких 
пројеката 

115.000  115.000 11.176 100 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
142.000 -64.980 77.020 17.520 54 

3,1 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

142.000 -64.980 77.020 17.520 54 

3,1  511300 Набавка опреме-за цивилну заштиту 142.000 -64.980 77.020 17.520 54 
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
433.920 -83.000 350.920 121.528 81 

      350.920   
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  Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица  

  Број потрошачке јединице:  01190125      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 57.000 0 57.000 36.729 100 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
57.000 0 57.000 36.729 100 

1.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 12.000  12.000 7.272 100 

1.3  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и 
комуникационих услуга 

3.000  3.000 1.634 100 

1.4  412400 Расходи за  материјал за посебне намјене 0  0 0 0 
1.5  412500 Расходи текућег одржавања зграде и 

опреме 
20.000  20.000 15.258 100 

1.6  412600 Расходи  за гориво 22.000  22.000 12.565 100 
         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
210.000 0 210.000 67.286 100 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

205.000 0 205.000 65.461 100 

2.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

20.000  20.000 0 100 

2.2  511300 Издаци за набавку опреме  185.000  185.000 65.461 100 
         
3 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
5.000 0 5.000 1.825 100 

3.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

5.000  5.000 1.825 100 

         

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

267.000 0 267.000 104.015 100 

         
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу   

  Број потрошачке јединице:  01190130      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ      
1 411000 411000 Расходи за лична примања      
2  411100 Расходи за бруто плате      

2.1  411100 Нето плате      
2.2  411100 Порези на плате      
2.3  411100 Доприноси на плате      

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених    

3.1  411200 Нето накнаде запослених      
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања   

         
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга    

4.1  412100 Расходи по основу закупа      
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије     
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 
4.4  412300 Расходи за режијски материјал      
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене   
4.6  412500 Расходи текућег одржавања      
4.7  412600 Путни трошкови      
4.8  412600 Расходи  за гориво      
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 

4.10  412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и пројектна документација) 

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска 
рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) 
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   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину    
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  
5.2  511300 Издаци за набавку опреме      

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   
         
  Број потрошачке јединице:  01190200-Мјесне заједнице   
         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ      
1 411000 411000 Расходи за лична примања      
2  411100 Расходи за бруто плате      

2.1  411100 Нето плате      
2.2  411100 Порези на плате      
2.3  411100 Доприноси на плате      

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених    

3.1  411200 Нето накнаде запослених      
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања   

         
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга    

4.1  412100 Расходи по основу закупа      
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије     
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 
4.4  412300 Расходи за режијски материјал      
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене   
4.6  412500 Расходи текућег одржавања      
4.7  412600 Путни трошкови      
4.8  412600 Расходи  за гориво      
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 

4.10  412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и пројектна документација) 

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска 
рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    
5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину    

5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  
5.2  511300 Издаци за набавку опреме      

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   
         

  Назив потрошачке јединице: Служба за јавне набавке ,         
  развој и међународну сарадњу      
  Број потрошачке јединице:  01190250      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ     ##### 
1 411000 411000 Расходи за лична примања      
2  411100 Расходи за бруто плате      

2.1  411100 Нето плате      
2.2  411100 Порези на плате      
2.3  411100 Доприноси на плате      

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених    

3.1  411200 Нето накнаде запослених      
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања   

         



БРОЈ 14                                   Службени гласник Града Зворник                       7. децембар  2018. 
 

40 

4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга    
4.1  412100 Расходи по основу закупа      
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије     
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 
4.4  412300 Расходи за режијски материјал      
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене   
4.6  412500 Расходи текућег одржавања      
4.7  412600 Путни трошкови      
4.8  412600 Расходи  за гориво      
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 

4.10  412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и пројектна документација) 

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска 
рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    
5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину    
         

Б. ОПЕРАТИВНА  ЈЕДИНИЦА  ОСТАЛИ  БУЏЕТСКИ  КОРИСНИЦИ    

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 3.595.050 60.010 3.655.060 2.615.242 102 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 1.101.900 22.120 1.124.020 838.060 102 
2  411100 Расходи за бруто плате 931.000 21.300 952.300 718.552 102 

2.1  411100 Нето плате 564.000 25.390 589.390 444.261 105 
2.2  411100 Порези на плате 50.000 -4.520 45.480 33.426 91 
2.3  411100 Доприноси на плате 317.000 430 317.430 240.864 100 

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
166.400 -3.880 162.520 114.967 98 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 140.400 3.540 143.940 97.651 103 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична 

примања 
26.000 -7.420 18.580 17.316 71 

         
4  411300 Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

2.500 3.000 5.500 4.541 220 

4.1  411300 Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

2.500 3.000 5.500 4.541 220 

        ##### 
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи 
2.000 1.700 3.700 0 185 

5.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи 

2.000 1.700 3.700 0 185 

         
6 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 
641.570 2.640 644.210 401.298 100 

6.1  412100 Расходи по основу закупа 0 0 0 0 ##### 
6.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 198.250 -8.800 189.450 106.460 96 
6.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 

комуникационих услуга 
99.120 5.080 104.200 69.985 105 

6.4  412300 Расходи за режијски материјал 51.100 -1.500 49.600 34.646 97 
6.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне 

намјене 
95.000 0 95.000 66.668 100 

6.6  412500 Расходи текућег одржавања 35.600 -1.000 34.600 21.188 97 
6.7  412600 Путни трошкови 11.900 -3.000 8.900 6.582 75 
6.8  412600 Расходи  за гориво 10.000 1.000 11.000 7.540 110 
6.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске 

услуге и услуге платног промета 
10.000 -530 9.470 5.893 95 
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6.10  412700 Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

20.900 -1.650 19.250 8.984 92 

6.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 

109.700 13.040 122.740 73.352 112 

         
7 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета града 
1.789.780 54.280 1.844.060 1.347.709 103 

7.1  416100 Помоћи појединцима 1.789.780 54.280 1.844.060 1.347.709 103 
         
8 419000  Расходи по судским решењима 20.000 -15.000 5.000 0 25 

8.1  41910 Расходи по судским решењима 20.000 -15.000 5.000 0 25 
         
7 487000  Трансфери између различитих једи. 

власти 
41.800 -4.030 37.770 28.175 90 

7.1  487200 Трансфери ентитета-за доприносе 
корисницима соцјалне помоћи 

41.800 -4.030 37.770 28.175 90 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
49.000 9.710 58.710 33.608 120 

9 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

46.500 9.710 56.210 33.079 121 

9.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

13.000 -290 12.710 6.709 98 

9.2  511300 Издаци за набавку опреме  33.500 10.000 43.500 26.370 130 
         

10 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

2.500 0 2.500 529 100 

10.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

2.500 0 2.500 529 100 

         
11 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 33.500 -1.850 31.650 16.144 94 

11.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и 
накнадно приспјеле   обавезе 

33.500 -1.850 31.650 16.144 94 

         
12 631000 631900 Издаци за отплату дугова из претходних 

година,   
50.000 0 50.000 0 100 

12.1  631900 Издаци за отплату дугова из претходних 
година,   

50.000 0 50.000 0 100 

         
12 638000 638100 Остали издаци из трнсакција са 

другим јединицама власти 
4.000 0 4.000 0 100 

12.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство који се рефундирају од фонда 

4.000 0 4.000 0 100 

12.2         
         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
3.731.550 67.870 3.799.420 2.664.994 102 

         
  Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад   

  Број потрошачке јединице:  01190300      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.286.580 49.150 2.335.730 1.688.797 102 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 332.000 -460 331.540 238.746 100 

2  411100 Расходи за бруто плате 267.000 0 267.000 193.236 100 
2.1  411100 Нето плате 155.000 12.090 167.090 120.586 108 
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2.2  411100 Порези на плате 15.000 -4.520 10.480 8.599 70 
2.3  411100 Доприноси на плате 97.000 -7.570 89.430 64.052 92 

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
63.000 -460 62.540 44.267 99 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 40.000 6.440 46.440 29.426 116 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична 

примања 
23.000 -6.900 16.100 14.841 70 

         
4  411300 Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

0 0 0 0 ##### 

4.1  411300 Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

0 0 0 0 ##### 

         
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи 
2.000 0 2.000 1.243 100 

5.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи 

2.000  2.000 1.243 100 

         
5 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 
103.000 14.360 117.360 74.166 114 

5.1  412100 Расходи по основу закупа   0   
5.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 13.500  13.500 7.074 100 
5.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 

и комуникационих услуга 
43.500 6.500 50.000 36.924 115 

5.4  412300 Расходи за режијски материјал 10.000  10.000 5.450 100 
5.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне 

намјене 
1.000  1.000 168 100 

5.6  412500 Расходи текућег одржавања 4.000  4.000 1.622 100 
5.7  412600 Путни трошкови 0  0 0 ##### 
5.8  412600 Расходи  за гориво 6.000  6.000 3.545 100 
5.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске 

услуге и услуге платног промета 
1.500 -530 970 1.351 65 

5.10  412700 Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

1.500 -210 1.290 462 86 

5.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 

22.000 8.600 30.600 17.570 139 

      0   
6 416000 416000 Дознаке на име социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

1.789.780 54.280 1.844.060 1.347.709 103 

6.1  416100 Финансирање социјалних потреба и 
социјалне заштите 

1.510.000 91.900 1.601.900 1.172.263 106 

6.2  416100 Средства за ванредне помоћи 
социјално угроженим 

55.000 -10.000 45.000 27.140 82 

6.3  416100 Трошкови смјештаја социјално 
угрожених и незбринутих особа  у 
установе социјалне заштите 

224.780 -27.620 197.160 148.306 88 

        ##### 
6 419000  Расходи по судским решењима 20.000 -15.000 5.000 0 25 

6.1  419100 Расходи по судским решењима 20.000 -15.000 5.000 0 25 
         
7 487000  Трансфери између различитих једин. 

власти 
41.800 -4.030 37.770 28.175 90 

7.1  487400 Трансфери ентитета-за доприносе 
корисницима соцјалне помоћи 

41.800 -4.030 37.770 28.175 90 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 15.000 1.000 16.000 0 107 
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ИМОВИНУ 
8 511000 511000 Издаци за произведену сталну 

имовину 
15.000 1.000 16.000 0 107 

8.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

5.000 1.000 6.000 0 120 

8.2  511300 Издаци за набавку опреме   10.000  10.000 0 100 
         
9 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
0 0 0 0 0 

9.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл. 0 0 
         

10 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 30.000 -950 29.050 14.044 97 
10.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и 

накнадно приспјеле   обавезе 
30.000 -950 29.050 14.044 97 

         
 631000 631900 Издаци за отплату дугова из 

претходних година,   
50.000 0 50.000  100 

  631900 Издаци за отплату дугова из претходних 
година,   

50.000  50.000 0 100 

         
11 638000 638100 Остали издаци из трнсакција са 

другим јединицама власти 
0 0 0 0 0 

11.1  631800 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од 
фонда 

0 0 

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
2.381.580 49.200 2.430.780 1.702.841 102 

         
  Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"   
  Број потрошачке јединице:  01190400      
         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 898.720 11.860 910.580 676.199 101 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 690.900 27.580 718.480 550.153 104 
2  411100 Расходи за бруто плате 664.000 21.300 685.300 525.316 103 

2.1  411100 Нето плате 409.000 13.300 422.300 323.675 103 
2.2  411100 Порези на плате 35.000  35.000 24.828 100 
2.3  411100 Доприноси на плате 220.000 8.000 228.000 176.813 104 

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
24.400 1.580 25.980 20.296 106 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 21.400 2.100 23.500 17.821 110 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична 

примања 
3.000 -520 2.480 2.475 83 

         
4  411300 Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

2.500 3.000 5.500 4.541 220 

4.1  411300 Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате- 

2.500 3.000 5.500 4.541 220 

        ##### 
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи 
0 1.700 1.700 0 ##### 

5.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи 

0 1.700 1.700 0 ##### 

         
6 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 
207.820 -15.720 192.100 126.046 92 

6.1  412100 Расходи по основу закупа    0 ##### 
6.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 23.000 -3.000 20.000 12.301 87 
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6.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 
и комуникационих услуга 

10.920 -1.220 9.700 7.081 89 

6.4  412300 Расходи за режијски материјал 13.000 -1.500 11.500 7.283 88 
6.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне 

намјене 
90.000  90.000 64.826 100 

6.6  412500 Расходи текућег одржавања 5.000  5.000 4.271 100 
6.7  412600 Путни трошкови 3.000 -3.000 0 0 0 
6.8  412600 Расходи  за гориво 4.000 1.000 5.000 3.995 125 
6.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске 

услуге и услуге платног промета 
900  900 572 100 

6.10  412700 Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

6.000 -1.000 5.000 2.314 83 

6.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 

52.000 -7.000 45.000 23.404 87 

         
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
9.500 4.310 13.810 13.104 145 

7 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

8.500 4.310 12.810 12.575 151 

7.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

8.000 -1.290 6.710 6.709 84 

7.2  511300 Издаци за набавку опреме 500 5.600 6.100 5.866 1.220 
         
8 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
1.000 0 1.000 529 100 

8.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

1.000  1.000 529 100 

         
9 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 0 0 0 0 ##### 

9.1  621900 Отплата дуга из претходних година   0 ##### 
         

10 631000 631800 Остали издаци из трнсакција са 
другим јединицама власти 

4.000 0 4.000 0 100 

10.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско 
одсуство који се рефундирају од фонда 

4.000  4.000 0 100 

         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
912.220 16.170 928.390 689.304 102 

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка 

  Број потрошачке јединице:  0818021      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 34.050 4.000 38.050 19.493 112 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 0 0 0 0 ##### 
2  411100 Расходи за бруто плате    0 ##### 

2.1  411100 Нето плате    0 ##### 
2.2  411100 Порези на плате    0 ##### 
2.3  411100 Доприноси на плате    0 ##### 

        ##### 
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
0  0 0 ##### 

3.1  411200 Нето накнаде запослених    0 ##### 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања  0 ##### 
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4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

34.050 4.000 38.050 19.493 112 

4.1  412100 Расходи по основу закупа    0 ##### 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 13.750 -1.800 11.950 6.642 87 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 

и комуникационих услуга 
4.000 800 4.800 3.914 120 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 2.100  2.100 1.537 100 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне 

намјене 
0  0 0 0 

4.6  412500 Расходи текућег одржавања 1.600  1.600 607 100 
4.7  412600 Путни трошкови 1.900  1.900 1.889 100 
4.8  412600 Расходи  за гориво 0  0 0 0 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске 

услуге и услуге платног промета 
1.100  1.100 0 100 

4.10  412700 Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

7.400 -440 6.960 3.406 94 

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 

2.200 5.440 7.640 1.498 347 

        ##### 
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
5.000 1.000 6.000 4.986 120 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

5.000 1.000 6.000 4.986 120 

5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

0  0  ##### 

5.2  511300 Издаци за набавку опреме   5.000 1.000 6.000 4.986 120 
         
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
0 0 0 0 ##### 

6.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

0  0   

         
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 0 0 0 0  

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 0 0 0 0  
         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
39.050 5.000 44.050 24.479 113 

         
‚‚  Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар  "Петар Кочић" 

  Број потрошачке јединице:  0815062      

         

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 198.500 -5.000 193.500 122.322 97 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 39.000 -5.000 34.000 22.665 87 
2  411100 Расходи за бруто плате    0  

2.1  411100 Нето плате    0  
2.2  411100 Порези на плате    0  

2.3  411100 Доприноси на плате    0  
         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
39.000 -5.000 34.000 22.665 87 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 39.000 -5.000 34.000 22.665 87 

3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања  0 ##### 
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4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

159.500 0 159.500 99.657 100 

4.1  412100 Расходи по основу закупа 0  0 0 ##### 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 75.000 -4.000 71.000 38.672 95 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 

и комуникационих услуга 
23.000 -1.000 22.000 13.205 96 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 17.000  17.000 13.286 100 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне 

намјене 
0  0 0 ##### 

4.6  412500 Расходи текућег одржавања 14.000 -1.000 13.000 6.647 93 
4.7  412600 Путни трошкови 3.000  3.000 2.911 100 
4.8  412600 Расходи  за гориво   0 0 ##### 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске 

услуге и услуге платног промета 
3.000  3.000 2.413 100 

4.10  412700 Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

3.000  3.000 1.873 100 

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 

21.500 6.000 27.500 20.649 128 

      0  ##### 
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
7.000 900 7.900 5.995 113 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

6.000 900 6.900 5.995 115 

5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  0 ##### 
5.2  511300 Издаци за набавку опреме 6.000 900 6.900 5.995 115 

         
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
1.000 0 1.000 0 100 

6.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

1.000  1.000 0 100 

         
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 1.000 -900 100 0 10 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 1.000 -900 100 0 10 
        ##### 
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
206.500 -5.000 201.500 128.316 98 

         
  Назив потрошачке јединице: Технички школски центар   
  Број потрошачке јединице: 0815063      

         
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 177.200 0 177.200 109.673 100 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 40.000 0 40.000 27.738 100 
2  411100 Расходи за бруто плате 0  0 0 ##### 

2.1  411100 Нето плате 0  0 0 ##### 

2.2  411100 Порези на плате 0  0 0 ##### 
2.3  411100 Доприноси на плате 0  0 0 ##### 

         
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
40.000 0 40.000 27.738 100 

3.1  411200 Нето накнаде запослених и дневнице 40.000  40.000 27.738 100 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања  0  

         
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 
137.200 0 137.200 81.935 100 

4.1  412100 Расходи по основу закупа    0 ##### 
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4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 73.000  73.000 41.769 100 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 

и комуникационих услуга 
17.700  17.700 8.861 100 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 9.000  9.000 7.090 100 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне 

намјене 
4.000  4.000 1.675 100 

4.6  412500 Расходи текућег одржавања 11.000  11.000 8.042 100 
4.7  412600 Путни трошкови 4.000  4.000 1.782 100 
4.8  412600 Расходи  за гориво 0  0 0 ##### 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске 

услуге и услуге платног промета 
3.500  3.500 1.556 100 

4.10  412700 Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

3.000  3.000 929 100 

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 

12.000  12.000 10.231 100 

        ##### 
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
12.500 2.500 15.000 9.524 120 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

12.000 2.500 14.500 9.524 121 

5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  0 ##### 
5.2  511300 Издаци за набавку опреме   12.000 2.500 14.500 9.524 121 

         
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара,амбалаже и сл. 
500 0 500 0 100 

6.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,амбалаже и сл. 

500  500 0 100 

        ##### 
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 2.500 0 2.500 2.100 100 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 2.500 0 2.500 2.100 100 
         
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
192.200 2.500 194.700 121.297 101 

         
  III ПОСЕБАН ДИО 

- БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - 
         

  Редни 
број 

Опис ПЛАН ЗА 2018 Приједлог ребаланса за 2018 

  1 2 4  4   
  1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 8.337.047  8.429.437   

  2 ОДБРАНА 0  0   

  3 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 659.920  609.920   

  4 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 6.228.220  7.304.609   

  5 ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 19.000  9.500   

  6 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 2.978.920  2.763.300   

  7 ЗДРАВСТВО 265.000  265.000   

  8 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 992.000  1.176.200   

  9 ОБРАЗОВАЊЕ 874.700  970.459   

  10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 2.628.580  2.585.780   

  11 ОСТАЛО 2.366.113  2.135.295   

   УКУПНО: 25.349.500  26.249.500   
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На основу члана 31. Закона о буџетском систему 
Републике Српске   („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12, 52/14,103/15 и 15/16), члана 
39. Закона о локалној самоуправи, („Службени  
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 
46. Статута града Зворник („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници одржаној  дана 
06.12.2018. године,  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

o  измјени Одлуке о извршењу  буџета града 
Зворник за  2018. годину 

 
У Одлуци о извршењу буџета града Зворник за 
2018. годину број: 01-022-142/2017 од 28.12.2017. 
године („Службени гласник града Зворник“, број: 
16/17) вршиће се следеће измјене: 
 

Члан 1. 
1. Овом одлуком прописује се начин извршења  
Ребаланса буџета града Зворник за 2018. годину (у 
даљем тексту: Буџет). 
2. Ова одлука ће се спроводити у сагласности са 
Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Законом о 
задуживању,  дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 71/12 и 52/14), Законом о Трезору („Службени 
гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15), 
Законом о инвестирању јавних средстава 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/04) 
и осталим законима који регулишу ову област. 
3. Ова одлука се односи на кориснике Буџета. 
4. Све одлуке које се односе на Буџет морају бити 
у сагласности са овом одлуком. 

 
Члан 2. 

1. Средства Буџета из члана 1. ове одлуке 
распоређују се у укупном износу од  27.350.000 КМ, 
од чега  27.042.768 КМ на потрошњу за одређене 
намјене и нераспоређени дио прихода (буџетска 
резерва) износи 307.232 КМ. 
2. Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

 

Члан 3. 
1. Приходи Буџета утврђени су чланом 8. и 9. 
Закона о буџетском систему Републике Српске . 
2. Приходе од донација (грантова) буџетски 
корисници могу користити, у складу са чланом 8. 
Закона о буџетском систему Републике Српске, у 
износу од 100%  (ФОНД 03 -Фонд грантова). 
3. Властите приходе буџетски корисници могу, у 
складу са чланом 8. Закона о буџетском систему 
Републике српске (ФОНД 02 –Фонд прихода по 
посебном програму),користити у износу од 100%. 
4. Приходи из става 2. и 3. овог члана морају се 
наплаћивати и распоређивати преко система 
јединственог рачуна трезора.                          

Члан 4. 
Буџетски издаци су: 

а) текући трошкови и трансфери између  
потрошачких јединица , 
б) издаци за нефинансијску имовину, 

в) издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова и, 
г)  остали издаци 

     
Члан 5. 

1. Одјељење за финансије управља и контролише 
прилив и одлив новчаних средстава према 
усвојеном Буџету. 
2. Корисници буџетских средстава могу стварати 
обавезе и користити средства  за поједине намјене 
само до износа који је утврђен буџетом. 
3. Коришћење средстава за набавку 
нефинансијске имовине у сталним средствима –
капитална улагања и буџетска средства за 
субвенције и грантове, може се вршити по 
добијању сагласности Градоначелника града на 
план утрошка тих средстава, а прије спровођења 
процедура прописаних Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени  
гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14) 
4. Корисници који не поднесу извјештај о 
утрошеним средствима из става 3. неће моћи 
користити средства која су им намијењена за 
текућу фискалну годину. 
5. Буџетски корисници су дужни да се у поступку 
набавке робе, материјала и вршења услуга 
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној 
примјени модула набавки, прописаног 
Правилником о процедури вођења помоћних књига 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
59/05). 
6. Одјељење за финансије обуставиће унос 
обавеза и плаћања за која претходно није 
спроведена процедура из става 5. овог члана. 
 

Члан 6. 
Корисници буџетских средстава дужни су средства 
утврђена у буџету користити руководећи се 
начелима рационалности и штедње. 
 

Члан 7. 
1. Одјељење за финансије сачињава  кварталне 
финансијске 
планове потрошње у складу са процјеном 
остварења прилива буџетских средстава, и 
доставља их буџетским корисницима и надлежна 
одјељењима, најкасније десет дана прије почетка 
квартала.  
2. Буџетски корисници и одјељења припремају и 
достављају кварталне финансијске планове за 
буџетску потрошњу одјељењу за финансије. 
3. Изузетно од става 1. овог члана, квартални 
финансијски план за 1. квартал фискалне године 
доставиће се до 15. јануара текуће фискалне 
године, а средства кварталног финансијског плана 
за 4. квартал фискалне године могуће је стављати 
на располагање у мјесечним износима. 
4. Уколико се укаже потреба за сезонским 
коришћењем средстава, буџетски корисници из 
става 2. овог члана дужни су писаним захтјевом 
тражити измјену достављеног финансијског 
кварталног плана и то најкасније три дана прије 
почетка картала. 
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5. Укупан износ свих  кварталних финансијских 
планова потрошње сваког буџетског корисника 
може бити мањи или једнак износу усвојеног 
годишњег Буџета за сваког буџетског корисника. 
6. Одјељење за финансије врши пренос 
средстава за измирење обавеза по основу расхода 
Буџета из члана 4. овом одлуком  искључиво на 
основу образаца прописаних за трезорско 
пословање буџетских корисника.               

Члан 8. 
1. Прерасподјела буџетских средстава у оквиру 
буџетског корисника и надлежних одјељења 
између расхода (текући расходи и трансфери 
између буџетских јединица) и издатака за 
нефинансијску имовину, финансијску имовину и 
отплату дугова врши се на основу рјешења 
Градоначелника.  
2. Прерасподјела средстава у оквиру буџетског 
корисника врши се на основу рјешења Начелника 
финансија: 

а) у оквиру  расхода, 
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину 
и 
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и 
отплату дугова. 

3. Изузетно од става 2. овог члана, не може се 
вршити: 

а) прерасподјела буџетских средстава на 
расходе за лична примања и 
б) прерасподјела буџетских средстава са 
суфинансирања пројеката за које је 
Градоначелник потписао уговор. 

4. Прерасподјела   средстава    између    расхода,   
издатака за нефинансијску и финансијску   имови-
ну, издатака за отплату дугова и  осталих  
издатака, осим издатака за отплату дугова из   
претходних година  по позицијама може се вршити 
(повећавати или смањивати) до 20% усвојених 
средстава буџетом . 
 

Члан 9. 
1. Градоначелник може, на приједлог Начелника 
финансија, средства распоређена Буџетом 
прераспоређивати у оквиру буџетских корисника и 
надлежних одјељења. 
2. Уколико се не може извршити прерасподјела 
средстава према ставу 1. овог члана, 
Градоначелник може на приједлог Начелника 
финансија средства распоређена Буџетом 
прераспоређивати између  буџетских корисника 
или одјељења до 5% укупно усвојених средстава 
буџетских корисника или надлежних одјељења 
којима се средства умањују. 
3. Градоначелник може, на приједлог Начелника 
финансија, средства распоређена Буџетом, која 
нису утрошена до 31. јануара наредне године 
распоредити између буџетских корисника или 
надлежних одјељења до 10% од укупно усвојених 
средстава буџетских корисника или надлежних 
одјељења којима се средства умањују. 
4. Градоначелник може средства распоређена 
Буџетом у оквиру Остале буџетске потрошње, на 
позицији буџетска резерва распоређивати на 

буџетске кориснике по свим буџетским позицијама, 
у укупно планираном износу. 
5. Градоначелник има обавезу да у оквиру 
извјештаја о извршењу Буџета града, Скупштину 
града Зворник извјештава о извршеној 
прерасподјели средстава из члана 8. став 1. и овог 
члана  став  1, 2, 3. и 4. ове одлуке.  

 
Члан 10. 

Издаци који настају кориштењем прихода из члана 
3. став 2.и 3. овог закона су: 

а) расходи, осим расхода за лична примања, 
б) издаци за нефинансијску имовину и  
в) издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова. 
г)  остали издаци 

                                                             
Члан 11. 

 1. Одјељење за финансије једном мјесечно врши 
унос оперативног Буџета у систем трезора за 
приходе из члана 3. став 2. и 3. ове одлуке, на 
основу финансијских планова потрошње које 
сачињавају  буџетски корисници 
 2. Мјесечни финансијски планови потрошње 
сачињавају се на основу расположивих средстава. 
 3. Буџетски корисници, односно надлежна 
одјељења могу вршити прерасподјелу средстава 
из члана 3. став 2. и 3. ове одлуке. 
 

Члан 12. 
1. Одјељење за финансије врши пренос средстава 
са рачуна у оквиру система јединственог рачуна 
трезора за измирење обавеза по основу буџетских 
издатака из члана 4. и издатака из члана 10. ове 
одлуке. 
 2. Обавезе буџетских корисника у систем трезора 
уносе се на основу образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника, које сачињава и 
за које је одговоран буџетски корисник. 
 3. Буџетски корисници врше унос података у 
рачуноводствени систем (систем трезора) 
посредством Одјељења за финансије.  
4. Подаци унесени у обрасце за трезорско 
пословање буџетских корисника морају бити 
сачињени на основу вјеродостојних 
књиговодствених исправа, прописаних члан 7, 8. и 
9. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 36/09 и 51/11). 
5. Исправама из става 4. овог члана сматрају се: 

а) обрачунске листе плата и накнада, 
б) предрачуни и уговори, 
в) рачуни за набавку средстава, материјала, 
робе и услуга, 
г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих 
проистичу финансијске обавезе и 
д) остале књиговодствене исправе. 

 
Члан 13. 

1. За вјеродостојан унос података у 
рачуноводствени систем, помоћне књиге и Главну 
књигу трезора, одговара одговорно лице у 
Одјељењу за финансије. 
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Члан 14. 
1. Распоред средстава буџетске резерве врши се у 
складу са чланом 43. Закона о буџетском систему  
Републике Српске. 
2. Корисници средстава за грантове (помоћи) и 
средстава буџетске резерве дужни су да поднесу 
извјештај даваоцима средстава о утрошку 
примљених средстава најкасније до 31. јануара 
наредне године. 

 
Члан 15. 

1. Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника врши се преносом средстава 
са Јединственог рачуна Трезора (у даљем тексту: 
ЈРТ) на текуће рачуне запослених у одговарајућим 
банкама или другим овлашћеним организацијама 
за платни промет.  
2. Буџетски корисници дужни су да прописани 
образац за трезорско пословање за лична 
примања доставе на унос Одјељењу за финансије 
до 10. у мјесецу за претходни мјесец. 
3. Исплата личних, породичних и цивилних 
инвалиднина и социјалних помоћи  врши се 
преносом средстава са ЈРТ на текуће или жиро-
рачуне корисника у одговарајућим банкама или 
другим овлашћеним организацијама за платни 
промет, у готову на благајни и у готовини 
посредством овлашћене организације за ПТТ 
саобраћај. 

 

Члан 16. 
1. Обавезе по основу дуга на узете кредите од 
домаћих финансијских институција и обавезе по 
основу правоснажних судских пресуда извршаваће 
се у износима који су доспјели за плаћање у 
складу са потписаним уговорима и судским 
решењима. 
2. Обавезе по основу осталих расхода Буџета 
измирују се по сљедећим приоритетима: 

а) средства за порезе и доприносе на лична 
примања, 
б) средства за нето лична примања, 
в) средства за борачко-инвалидску заштиту, 
г) поврат јавних прихода на основу аката 
надлежних органа, 
д) средства за обавезе према добављачима за 
робу, материјал и услуге, 
ђ) средства за обавезе према добављачима за 
инвестиције и инвестиционо одржавање и 
е) средства за остале обавезе. 

3. Одјељење за финансије утврђује термински 
мјесечни план потрошње из става 2. овог члана. 
 

Члан 17. 
Обавезе по основу коришћења прихода из члана 3. 
став. 2 овог закона измирују  се у складу са 
интерним процедурама Градске управе. 

 

Члан 18. 
Посебни приходи – накнаде по разним основама, 
наплаћени по посебним законима, усмјеравају се и 
троше у складу са одобреним Буџетом. 

 
Члан 19. 

Буџетски корисници дужни су да се у поступку 
набавке робе, материјала и вршења услуга, 

придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној 
примјени модула набавки, прописаног 
Правилником о процедури вођења помоћних књига 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
59/05). 

Члан 20. 
1. У циљу обезбјеђења намјенског коришћења 
буџетских средстава Градоачелник, на приједлог 
Начелника одјељења за финансије, вршиће 
непосредну контролу коришћења средстава 
буџета. 
2. Ако се утврди да се не користе средства 
намјенски и у складу са овом одлуком и другим 
прописима, Градоачелник, на приједлог Начелника 
финансија донијеће рјешење којим ће наредити 
кориснику средстава да отклони утврђене 
неправилности и коришћење средстава усклади са 
прописима. 
3. Корисницима  средстава који у року од 15 дана 
не поступе по рјешењу из претходног става 
обуставиће се коришћење средстава из буџета док 
се не отклоне неправилности, односно не усклади 
коришћење средстава по прописима. 
4. У случају из претходног става овог члана 
Градоначелник, на приједлог Начелника 
финансија, дужан је против корисника поднијети 
пријаву ради предузимања мјера због повреде 
прописа. 

 
Члан 21. 

1. Сви буџетски корисници дужни су да у року од 
15 дана од дана настанка промјене у организацији 
и статусу спроведу поступак регистровања измјена 
у књизи Регистра буџетских корисника. 
2.Регистар буџетских корисника води и ажурира 
Одјељење за финансије. 

 
Члан 22. 

Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу 
ове одлуке прописује Начелник  финансија. 
 

Члан 23. 
1. Градоачелник је обавезан да извјештава 
Скупштину града о извршењу Буџета града 
тромјесечно. 
2. Одјељење за финансије тромјесечно извјештава 
Начелника  о извршењу Буџета града за текућу 
фискалну годину и коришћењу буџетске резерве. 
 

Члан 24. 
У случају да ова одлука садржи другачија рјешења 
у односу на друге одлуке Скупштине града у 
предмету извршења Буџета примјењиваће се 
одредбе ове одлуке. 
 

Члан 25. 
Уколико су другим одлукама прописани новчани  
издаци из буџета који се разликују од планираних 
износа по овој одлуци или по Одлуци о усвајању 
ребаланса буџета града Зворник за 2018. годину, 
примјењују се одредбе и планирани износи 
утврђени овом одлуком и Одлуком о усвајању 
ребаланса буџета града Зворник за 2018. годину. 
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Члан 26. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-124/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 5. и 31. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
20. редовној сједници одржаној дана 6.12.2018 
године, доноси 
 

ОДЛУКУ      
о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 

2019. годину 
 
I 

Скупштина града Зворник  усваја Нацрт буџетa 
града Зворник за 2019. годину у износу од 
25.990.000,00 КМ. 
 

II 
Задужује се Градоначелник града Зворник и 
Одјељење за финансије да спроведе јавну 
расправу о Нацрту буџета и да Приједлог буџета 
упуте Скупштини града на усвајање. 
 

III 
Састaвни дио ове oдлуке је Нацрт буџета града 
Зворник за 2019. годину. 
 

IV 
Ова oдлука ступа на снагу  наредног дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-125/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17) и 
члана 12. Закона о легализацији бесправно 
изграђених објеката („Службени гласник Републике 
Српске“, број 62/18), Скупштина града Зворник на 
20. редовној сједници одржаној дана 6.12.2018. 
године, донијела  је: 
 

ОДЛУКУ 
о субвенцији трошкова у поступку легализације 

бесправно изграђених индивидуалних 
стамбених и индивидуалних стамбено-

пословних објеката 
 

I 
Одлуком о субвенцији трошкова у поступку 
легализације бесправно изграђених индивидуал-

них стамбених и индивидуалних стамбено - 
пословних објеката (у даљем тексту: Одлука) 
утврђује се висина субвенције, начин плаћања 
утврђених накнада и начин доказивања статуса 
лица која остварују право на субвенцију. 
 

II 
Начин обрачуна трошкова у поступку легализације 
објеката дефинисан је Законом о легализацији 
бесправно изграђених објеката и подзаконским 
прописима из области уређења простора и 
грађења.  
 

III 
1) Субвенција трошкова - ренте и накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта, врши 
се за бесправно изграђене индивидуалне 
стамбене и индивидуалне стамбено - пословне 
објекте бруто грађевинске површине мање од 
400m2, осим сложених објеката у смислу Закона о 
уређењу простора и грађењу, уколико су 
инвеститори – власници објеката лица која имају 
статус члана породице погинулог борца, ратни 
војни инвалиди I и II категорије, односно ако је 
инвеститор члан њиховог породичног 
домаћинства, лица која се налазе у стању 
социјалне потребе, а која су примаоци новчане 
помоћи у складу са прописима о социјалној 
заштити, цивилна лица са инвалидитетом која су 
потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и 
лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе 
другог лица, борци, ратни војни инвалиди од III до 
X категорије, избјеглице, расељена лица или 
повратници и жене жртве рата, уколико објекат 
који је предмет легализације није изграђен у првој 
зони градског грађевинског земљишта и уколико по 
основу свог статуса инвеститор – власник објекта 
није остварио право на стамбено збрињавање. 
2) Инвеститори, односно власници индивидуалних 
стамбених објеката и индивидуалних стамбено - 
пословних објеката остварују право на умањење 
на следећи начин: 

− чланови породице погинулог борца, ратни 
војни инвалиди I и II категорије, односно ако 
је инвеститор члан њиховог породичног 
домаћинства, у поступку легализације 
објеката остварују право на субвенцију у 
износу од 100% од пуног износа ренте и 
уређења, 

− лица која се налазе у стању социјалне 
потребе, а која су примаоци новчане помоћи 
у складу са прописима о социјалној заштити, 
цивилна лица са инвалидитетом која су 
потпуно зависна од помоћи и његе другог 
лица и лица која су дјелимично зависна од 
помоћи и његе другог лица, борци, ратни 
војни инвалиди од III до X категорије, 
избјеглице, расељена лица или повратници 
и жене жртве рата, у поступку легализације 
објеката остварују право на субвенцију у 
износу од 90% од пуног износа ренте и 
уређења. 

3) Власници - инвеститори бесправно саграђених 
објеката, одређени у подтачки 2) ове тачке, у 
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поступку легализације могу остварити право на 
субвенцију ренте и накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта само за легализацију 
једног објекта. 
4) Уколико инвеститори бесправно изграђених 
објеката, одређени у тачки подтачки 2) ове тачке 
не поднесу захтјев за легализацију у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу Закона о 
легализацији бесправно изграђених објеката, 
односно ако не поднесу захтјев за легализацију до 
18.01.2019.године, у поступку легализације дужни 
су уплатити и додатну накнаду за легализацију која 
ће износити 20% од пуног износа ренте и износа 
накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта. Износи ренте и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта на основу којих 
се обрачунава додатна накнада за легализацију 
представљају износе обрачунате у поступку 
издавања рјешења о накнадном издавању 
грађевинске дозволе и издавања рјешења о 
накнадном издавању грађевинске и употребне 
дозволе у складу са чланом 11. став 1. и став 2. 
Закона о легализацији бесправно изграђених 
објеката (износи без умањења по основу 
субвенције на основу статуса).  
5) Лица која припадају наведеним категоријама 
немају право на субвенцију ако су по основу свог 
статуса ријешила стамбено питање на начин да су 
од Републике Српске или јединице локалне 
самоуправе добила стамбене јединице на 
кориштење – у власништво или новчана средства 
у износу већем од 10.000.00 КМ (десетхиљада КМ). 
6) Инвеститори – власници бесправно изграђених 
објеката дужни су обрачунату накнаду за уређење 
градског грађевинског земљишта и ренту уплатити 
једнократно. 
 

IV 
Лица која остварују право на субвенцију статус и 
чињеницу да по основу свог статуса нису ријешила 
стамбено питање доказују  документацијом 
издатом од стране надлежног органа код кога су 
стекла наведени статус по прописима Републике 
Српске.  
 

V 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-126/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17), Скупштина Града 
Зворник на 20. редовној сједници одржаној 
6.12.2018. године, доноси                                   

 

OДЛУКУ 
 о  продаји  земљишта уписаног у пл.бр.238 КО 

Зворник непосредном погодбом  
ради комплетирања парцеле 

  
I 

Град Зворник ће Доо''Зо-Жи'' Зворник  продати 
непосредном погодбом  градско грађевинско 
земљиште означено као кп.бр.1075 Пут прилазни 
пут површине 100 м2 КО Зворник уписано у 
пл.бр.238 на име посједника град Зворник са 1/1, 
коме по старом операту одговара кч.бр.4/323 Пут 
прилазни пут површине 100 м2 КО Зворник уписано 
у зк.ул.бр.5926 власништво град Зворник са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле по цијени од 
4.000,00 КМ (словима:четирихиљаде конвертибил- 
нихмарака).  
  

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I. 
ове одлуке.                
 

IV 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
Број: 01-022-127/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16) и члана 27.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' број: 5/17) Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 6.12.2018. године, доноси       
                             

OДЛУКУ 
 о  прихватању  поклона земљишта уписаног 

 у пл.бр.2639 КО Зворник 
  

I 
Град Зворник ће од а.д.''Прерада са хладњачом'' у 
стечају Зворник примити на поклон непокретности 
означене као: кп.бр.7323/4 Хладњача, прилазни пут 
површине 180 м2, кп.бр.7325/3  Хладњача прилазни 
пут површине 1410 м2 и кп.бр.7325/4 Хладњача 
прилазни пут  површине 485 м2 уписане у 
пл.бр.2639 КО Зворник, посјед а.д.''Прерада са 
хладњачом'' у стечају Зворник.    
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке представља дио 
инфраструктурних објеката-путева чије тржишна 
вриједност износи 41.500,00 КМ. 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник града Зворника да 
може закључити уговор о поклону земљишта из 
тачке I ове одлуке.                
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IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-128/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
124/08, 58/09 и 95/11), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници одржаној 
06.12.2018. године, доноси                                   

 
OДЛУКУ 

 о  прихватању  поклона земљишта уписаног 
 у пл.бр.879 КО Роћевић 

  
I 

Град Зворник ће од Марјановић (Трипуна) Милана 
примити на поклон некретнине означене као 
кп.бр.1322/4 Масница, њива 6.класе површине 22 
м2, уписано у пл.бр.879 КО Роћевић, посјед 
Марјановић (Тринуна) Милан.    
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке Марјановић 
Милан поклања граду Зворник за потребе 
изградње пумпне станице у Роћевићу чија 
тржишна вриједност износи 110,00 КМ. 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник  града Зворника да 
може закључити уговор о поклону земљишта из 
тачке I ове одлуке.                
 

IV 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-129/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16) и члана 27. Статута града 
Зворник –пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници одржаној  6.12. 
2018. године, д о н и ј е л а   ј е   

                                 
OДЛУКУ 

о  куповини некретнина  заузетих изградњом 
гробља у Козлуку 

 
I 

Град Зворник ће од Мулаибишевић (Ахмо) Рабије 
извршити куповину непокретности означених као 

кп.бр.454/4 Дуге њиве воћњак 4.класе површине 
508 м2 уписана у пл.бр.1333 КО Козлук  у дијелу 1/1 
и кп.бр.453/1 Дуге њиве воћњак 4.класе површине 
408 м2 у дијелу 1/5. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује јер је 
заузето изградњом гробља у Козлуку. 
 

III 
1) Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 11.999,00 КМ 
(словима:једанаестхиљададеветстотинадеведесет
деветконвертибилнихмарака). 
2)  Цијена из подтачке 1.се састоји из цијене 
земљишта од 10.030,00 КМ, вриједности 1.стабла 
ораха од 240,00 КМ и изгубљене зараде за период 
од 13.година. у износу 1.729,00 КМ. 
 

IV 
Овлашћује се Градоначелник града Зворника да 
може закључити уговор о купопродаји земљишта из 
тачке I ове одлуке.                
 

V 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-130/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члaнa 39. став 2. т. 2. и 37. а у вези са 
чланом 117. став 1.тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16) и чл. 27. и 50. a у вези са 
чланом  84. Статута града Зворник - пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 20. редовној 
сједници одржаној 6.12.2018. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
о висини накнаде коју остварују предсједници 
Савјета мјесних заједница са подручја Града 

Зворник 
 

I 
Овом одлуком утврђује се право на новчану 
накнаду предсједницима Савјета мјесних 
заједница Скупштине града Зворник за вршење 
дужности утврђених Законом и другим посебним 
актима које доноси Скупштина града и 
Градоначелник. 
 

II 
Предсједнику Савјета мјесне заједнице припада на 
име извршења именоване дужности мјесечна 
накнада у бруто износу од 100,00 КМ (нето износ 
плус порези и доприноси). 
 

III 
Обрачун и исплату накнаде, у складу са овом 
одлуком врши надлежно одјељење Градске управе 
- Одјељење за финансије, на терет средстава у 
буџету града Зворник. 
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IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“, а примјењиваће се од 01.01.2019. 
године. 
 

Број: 01-022-131/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник РС“ број: 
91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број: 97/16), чл. 27. и 50. 
Статута Града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број: 5/17) и 
члана 101. Пословника Скупштине Града Зворник 
–текст („Службени гласник Града Зворник број: 
5/17), Скупштина Града Зворник, на 20. редовној 
сједници одржаној 6.12.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју Града 
Зворник за 2019. годину 

 

I 
Овом одлуком одређује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју Града Зворник. 
 

II 
Предмет опорезивања из ове одлуке су све 
непокретности на територији Града Зворник, под 
којим се у складу са Законом о порезу на 
непокретности („Службени гласник РС“ броj: 
91/15), сматра земљиште са свим оним што је 
трајно спојено с њим, или што је на површини 
земљишта, изнад или испод земљишта, изузев 
непокретности наведених у члану 9. став 1. 
наведеног Закона. 
 

III 
Пореска стопа за опорезивање непокретности 
утврђује се у висини од 0,14 %. 

 

IV 
Пореска стопа за опорезивање непокретности у 
којима се непосредно обавља производна 
дјелатност утврђује се у висини од 0,07%. 
 

V 
Стопе одређене у тачкама III и IV ове oдлуке 
примјењиваће се на процијењену вриједност 
непокретности. 
 

VI 
У случају обављања дефицитарне дјелатности 
обвезник може бити ослобођен обавезе плаћања 
пореза, о чему посебну одлуку доноси Скупштина 
Града. 
 

VII 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Зворник“, а примјењиваће се од 01. јануара 2019. 
године. 
 

Број: 01-022-132/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информација о стипендирању 

студената из буџета града Зворник   
у школској 2017/2018. години 

 
1. Усваја се Информација  о стипендирању 
студената из буџета града Зворник у школској 
2017/2018. години. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-133/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја  о изградњи у 2017-2018. 

години 
 

1.   Усваја се Извјештај  о изградњи у 2017-2018. 
години. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-134/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о оснивању 

предузетничких радњи 
 на подручју града Зворник у 2018. години 

 
1. Усваја се Информација о оснивању 
предузетничких радњи на подручју града Зворник у 
2018. години (са стањем на дан 15.10.2018. 
године). 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-135/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада ЈЗУ „Дом здравља“ 

Зворник за 2019. годину 
 

1. Усваја се Програм  рада са финансијским 
планом  ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник за 2019. 
годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-136/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада  

ЈУ Рекреативно спортски центар „Зворник“ за 
2019. годину 

 
1. Усваја се Програм  рада са финансијским 
планом ЈУ Рекреативно спортски центар „Зворник“ 
за 2019. годину 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-137/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада  

ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник за 
2019. годину  

 
1. Усваја се Програм  рада са финансијским 
планом ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Зворник за 2019. годину  
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-138/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е  
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Програма рада  

ЈУ “Народна библиотека“ Зворник за 2019. 
годину 

 
1. Усваја се Програм  рада  са финансијским 
планом ЈУ “Народна библиотека“ Зворник за 2019. 
годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-139/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада  

ЈУ „Центар за социјални рад“ за 2019. годину 
 

1. Усваја се Програм  рада са финансијским 
планом ЈУ „Центар за социјални рад“  Зворник за 
2019. годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-140/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
06.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада  

ЈУ „Дом за старија лица“ за 2019. годину 
 

1. Усваја се Програм  рада  са финансијским 
планом ЈУ „Дом за старија лица“ за 2019. годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-141/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада  

ЈУ „ Tуристичка организација Зворник“ за 2019. 
годину 

 
1. Усваја се Програм  рада са финансијским 
планом ЈУ „Tуристичка организација града 
Зворник“ за 2019. годину 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-142/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 20. редовној сједници, одржаној  
6.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада  

ЈУ „Дом омладине“ Зворник  за 2019. годину 
 

1. Усваја се Програм  рада  са финансијским 
планом ЈУ „Дом омладине“ Зворник  за 2019. 
годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-143/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
6. децембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 10.  члана 82. 
став 3.  Закона о локалној самоуправи Републике 
Српске (Службени гласник РС број: 97/16) и члана 
41 и 51. Статута града Зворник-пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник  број: 5/17) 
Градоначелник града Зворник доноси; 

 
ОДЛУКУ 

о именовању лица која ће имати приступ 
систему за анализу ризика од катастрофа (Dras) 

 

Члан 1. 
Именују се лица која ће имати приступ Систему за 
анализу ризика од катастрофа (Dras) испред Града 
Зворник у циљу реализације пројекта ''Међусобно 
повезивање у управљању ризицима од катастрофа 
у Босни и Херцеговини'', и то: 

- У корисничку групу Администартор:Бошко 
Којић, Начелник Одјељења за просторно 
уређење Градске управе града Зворник, и 
Бошко Марковић, Виши стручни сарадник-
систем администартор у Служби за 

заједничке послове и управљање људским 
ресурсима Градске управе града Зворник; 

- У корисничку групу Запослени у Градској 
управи града Зворник: Рајко Јурошевић, 
Начелник Службе цивилне заштите Градске 
управе града Зворник; 

- У корисничку групу Социјални радник: 
Вукашин Николић, директор Центра за 
социјални рад Зворник и Данојка 
Мићић,секретар Градског одбора Црвеног 
крста Зворник. 

 
Члан 2. 

Лице из тачке I ове одлуке именује се до окончања 
Пројекта. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а објавиће се у Службеном гласнику 
града Зворник. 
 
Број: 02-111-49/2018                      
15. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ) члана 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
94/15), члана 6. став 1. алинеја  4. и члана 13. став 
2. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивање књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/16 )  и члана 
41. и  51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Зворник, број: 
5/17), Градоначелник Града Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о  редовном попису имовине и обавеза  

Града Зворник на дан 31.12.2018. 
 

I 
1) Овом одлуком прописују се предмет пописа, 
циљ пописа, комисије за извршење пописа, методе 
и технике пописа и рокови за извршење пописа. 
Редовни потпуни попис имовине и обавеза Града 
Зворник обавићe се у времену од 05.12.2018. 
године до 05.02.2019. године. Попис готовог новца, 
хартија од вриједности и средстава на рачунима и 
депозитима код банака извршиће се на дан 31. 
децембра 2018. године, односно са стањем на тај 
дан.  
2) Стање по попису своди се на дан 31.12.2018. 
године. 
 

II 
1) Попис нефинансијске имовина као предмет 
пописа обухвата: 

- Произведену сталну имовину, 
- Драгоцјености, 
- Непроизведена стална имовина, 
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- Нефинансијска имовина у сталним 
средствима у припреми, 

- Улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми, 

- Стална имовина намијењена продаји, 
- Стратешке залихе, 
- Залиха материјала, учинака и роба, 
- Ситни инвентар, ауто-гуме, одјећа и обућа; 
- Аванси за нефинансијску имовину у 

текућим средствима. 
 
2) Попис финансијске имовине као предмет 
пописa обухвата: 

- Дугорочну финансијску имовину и 
разграничења, 

- Краткорочну финансијску имовину и 
разграничења. 

 
3) Попис обавеза као предмет пописа обухвата: 

- Дугорочне обавезе и разграничења, 
- Краткорочне обавезе и разграничења. 

 
4) Имовина која није у власништву Града 
обухвата имовину коју Град посједује/користи или 
управља њоме по било којем основу, средства 
узета под оперативни (текући) закуп, туђе 
ствари/робу/материјал, хартије од вриједности које 
су ван промета и други имовински облици који се 
користе, а за које нема доказа о власништву. 

 
5) Пописом се обухвата и имовина која се у 
посебном поступку, према Закону о утврђивању и 
преносу права располагања имовином на јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 70/06), утврђује као 
имовина Града Зворник. 
 

III 
1) Лица која рукују имовином и њихови 
непосредни руководиоци дужни су најкасније до 
дана одређеног за почетак пописа да изврше 
неопходне припремне радње ради што лакшег, 
бржег и правилнијег пописа имовине. 
 

IV 
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и 
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем, образују се следеће пописне 
комисије: 

- Централнa  пописна комисија, 
- Комисија за попис готовине и готовинских 

еквивалената, хартија од вриједности, 
обавеза, потраживања и аванса, 

- Комисија за попис стамбених 
објеката,пословних објеката и простора, 
саобраћајних и осталих објеката, 

- Комисија за попис постројења и опреме, 
драгоцјености, ситаног инентара, ауто-гума 
и нематеријалне произведене иновине, 

- Комисија за попис биолошке имовине, 
непроизведене сталне имовине и 
нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми.  

 

V 
1) Приликом пописа имовине и обавеза Града 
примениће се методе пописа у складу са чланом 7. 
став 1. алинеја 1), 2) и 3) Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16 ), а  технике пописа зависиће 
од карактеристика имовине и обавеза. 
2) Комисије ће у свом извјештају о извршеном 
попису навести које технике и методе пописа су 
примјењивали приликом пописа одређене 
имовине.  
 

VI 
1)  Комисије за попис појединих врста имовине и 
обавеза треба да најкасније до 20.фебруара 2019. 
године доставе своје извјештаје Централној 
пописној комисији. 
2) Централна пописна комисија сачињава 
извјештај о попису имовине и обавеза Града и 
са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја 
доставља га на усвајање Градоначелнику 
најкасније мјесец дана прије истицања рока за 
припрему и презентацију годишњег финансијског 
извјештаја.  
3) Извјештај о извршеном попису треба да 
садржи елементе прописане чланом 20. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивању књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/16.). 
 

VII 
1) Буџетски корисници Града Зворник дужни су 
редовни годишњи попис извршити у складу са 
поменутим правилима, те својим општим актом 
утврдити методе пописа које одговарају 
специфичностима пословне дјелатности коју 
обављају и карактеристикама имовине и обавеза 
које су предмет пописа и формирати пописне 
комисије. 
 

VIII 
1) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 02-022-122/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ), члана 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 94/15), члана 6. став 
1. алинеја 4)  Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивање књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16)  и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник Града 
Зворник, д о н о с и: 
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УПУТСТВО 
о спровођењу пописа имовине и обавеза  

  

Циљ пописа    
1.Циљ пописа је утврђивање тачног стања 
предмета пописа (у количинском и вриједносном 
смислу) чије поређење са стањем исказаним у 
књиговодственим евиденцијама треба да укаже на 
постојање евентуалних одступања, као и на узроке 
који су довели до њих. Пописом стања имовине и 
обавеза се утврђује стварно стање позиција стања 
имовине и обавеза и тако утврђено стање служи за 
усклађивање стања израженог у пословним 
књигама с тим стварним стањем.  
2. Попис стања имовине и обавеза обавља се на 
крају буџетске године са стањем на дан 31. 
децембра. Пописом се утврђује стварно стање 
имовине, и обавеза према изворима средстава 
затечених на дан пописа, без обзира да ли 
припадају буџетском кориснику или се код њих 
налазе по неком другом основу (чување, 
кориштење, лизинг итд.), као и стварно стање 
средстава, која на дан пописа нису затечена код 
буџетског корисника.  
3. У циљу што лакшег, бржег и правилнијег пописа, 
руководиоци организационих јединица  до дана 
почетка пописа потребно је да изврше припремне 
радње ради што лакшег, бржег и правилнијег 
пописа.  

 

Методе пописа 
1. Методама пописа у смислу овог упутства 
сматрају се: 

1) Метода пописа на одређени дан, 
2) Метода перманентног пописивања, 
3) Метода пописа додавањем и одузимањем. 

2. Пописом на одређени дан подразумијева се 
попис започет и окончан на дан пописа тј. на дан 
кад се утврђује стварно стање имовине и обавеза, 
као и попис који започиње најраније десет радних 
дана прије дана на који се утврђује стварно стање 
имовине и обавеза односно који се завршава 
најкасније десет радних дана након тог дана. 
Методом пописа на одређени дан утврђује се 
стварна стања залиха, сталне материјалне 
имовине, инвестиционих некретнина, ситног алата 
и инвентара, готовине, готовинских еквивалената и 
других облика имовине коју је могуће пописати 
мјерењем, вагањем, бројањем и другим сличним 
поступцима погодним за утврђивање стварног 
физичког стања имовине изражене у основним 
мјерним јединицама као што су комад, килограм, 
литар, метар и сл. 
3. Метода перманентног пописивања 
подразумијева стално праћење промјена 
(повећања и смањења) на имовини или обавезама 
током обрачунског периода у помоћним 
књиговодственим евиденцијама обвезника пописа. 
Овако утврђено стање сматра се њиховим 
књиговодственим стањима која је на дан пописа 
неопходно ускладити са стварним стањем. 
4. Метода пописа додавањем и одузимањем 
примјењује се у случајевима када није могуће 
извршити попис примјеном метода из подтачака 2) 
и 3)  а подразумијева претходно утврђивање 

стварног стања имовине и обавеза на одређени 
дан који је различит од дана утврђеног на начин 
као у подтачци 2) а затим прилагођавање тако 
утврђеног стварног стања документованим 
повећањима и смањењима имовине и обавеза у 
периоду који не може бити дужи од једног 
календарског мјесеца, рачунајући од дана када је 
утврђено стварно стање. 
 

Технике пописа 
1. Техникама пописа имовине и обавеза, у смислу 
овог упутства сматрају се: 

1) мјерење, вагање, бројање и други слични 
поступци погодни за утврђивање стварног 
физичког стања имовине изражене у основ-
ним мјерним јединицама, као што су комад, 
килограм, литар, метар, дужина и друго, 

2) пренос података о стању имовине и обавеза 
са документације која одражава екстерну 
потврду ( конфирмацију ) њиховог стварног 
стања ( изводи пословних банака о стању и 
промјенама на банковним рачунима, 
конфирмације салда потраживања и 
обавеза достављених од купаца и 
добаљача, изводи из земљишних и 
катастарских евиденција, изводи из 
регистра хартија од вриједности и друго ), 

3) процјена физичког стања имовине која 
објективно не може бити пописана 
поступцима наведеним у подтачци 1) 
(мјерење, вагање, бројање и сл.) 

4) процјена вриједности имовине и обавеза 
које се за потребе презентације у 
финансијском извјештају Града Зворник не 
вриједнују методом историјског трошка и 

5) процјена суме издатака неопходних за 
измирење обавеза које на дан пописа 
припадају обвезнику пописа ( резервисања, 
обавезе за порез на добит ).    

 

Рокови провођења годишњег пописа  
1. Редован годишњи попис (инвентарисање) 
имовине и обавеза, обавезно извршити на крају 
буџетске године, са стањем 31. децембра текуће 
године.  
2. Промјене настале од дана пописа до краја 
буџетске године уносе се у пописне листе, 
накнадно на основу вјеродостојне документације, 
као што су примитке, требовања, отпремнице, 
фактуре и др, при чему се примљене количине 
додају, а издате и отпремљене одбијају.  
3. Комисије за попис појединих врста имовине и 
обавеза су дужне да, заједно са лицима 
задуженим за вођење књиговодствених евиденција 
(помоћних књига и главне књиге трезора), заврше 
попис, те да најкасније до 20. фебруара наредне 
године доставе своје извјештаје Централној 
пописној комисији. 
4. Централна пописна комисија обједињава 
податке и информације из извјештаја 
појединачних Комисија, сачињава коначан 
извјештај о попису имовине и обавеза и заједно са 
приједлогом одлуке о усвајању извјештаја о попису 
доставља га на усвајање Градоначелнику 
најкасније до 25. фебруара наредне године. 
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Предмет годишњег пописа  
Пописом се мора обухватити цјелокупна имовина, 
као и обавезе. Такође, пописују се и туђа средства 
која се у вријеме пописа налазе – затекну код 
буџетског корисника као и имовина дата на 
кориштење другим правним лицима и буџетским 
корисницима.  Према томе, са стањем на дан 31. 
децембра текуће године пописују се: 
 
1. Нефинансијска имовина као предмет пописа: 
1) стамбени објекти и јединице,  
2)   пословни објекти и простори - простори за 
канцеларије, објекти у власништву Града које 
користе здравствене, социјалне, образовне и др. 
институције, домови културе, спортске дворане, 
производно - услужни објекти и остали пословни 
објекти у власништву Града,  
3) саобраћајни објекти – улице, локални и 
некатегорисани путеви и др. саобраћајнице, 
јавна расвјета, тротоари и ограде и остали 
саобраћајни објекти у власништву Града,  
4) остали објекти – водоводи, канализација, 
топловод, споменици (историјски, културни и 
сл.), спортско-рекреативни терени (игралишта и 
сл.), уређене зелене површине, паркови, тргови и 
други објекти,  
5) постројења и опрема:  

- превозна средства (аутомобили, теренска и 
друга возила), пловна возила (чамци и 
пратећа опрема) и остала превозна 
средства која су у власништву Града или су 
узета под лизинг,  

- канцеларијска опрема, алат и инвентар - 
канцеларијски намјештај, канцеларијске 
машине, канцеларијски алат и инвентар и 
остала канцеларијска опрема,  

- комуникациона и рачунарска опрема – 
радио и ТВ опрема, телефонска опрема, 
рачунарска опрема и остала комуникациона 
опрема,  

- опрема за гријање, вентилацију и 
расхлађивање, противпожарна опрема, 
алармни и сигурносни уређаји, 
громобранске инсталације и слична опрема,  

- опрема за потребе образовања, науке, 
културе и спорта, 

- медицинска и лабораторијска опрема,  
- специјална опрема – за цивилну заштиту, 

ватрогасна опрема, комунална опрема и 
друга специјална опрема коју посједује Град,  

- производно  услужна опрема – машине и 
уређаји, алати, инсталације, производно 
услужни намјештај и инвентар,  

- остала постројења и опрема – лифтови, 
дизалице, мјерни и контролни инструменти, 
прецизна и оптичка опрема, опрема за 
заштиту животне средине и др,  

6) биолошка имовина (воћњаци, дрвореди, други 
вишегодишњи засади и остала биолошка  
имовина),  
7) инвестициона имовина у власништву Града или 
дата или узета под оперативни закуп  
(земљиште, објекти и друга имовина која има 
инвестициони карактер),  

8) нематеријална произведена имовина – улагање 
у истраживање и процјењивање 
ресурса, рачунарски програми/софтвери, 
оригинална/ауторска забавна, умјетничка и 
књижевна дјела и друга нематеријална 
произведена имовина (просторни план, 
регулациони планови и сл),  
9) драгоцјености - драгуљи, племенити метали, 
књиге, архивска грађа, умјетничка дјела и 
друге похрањене драгоцјености,  
10) земљиште – пољопривредно, градско - 
грађевинско и остало земљиште, укључујући 
припадајуће водене површине и остала природна 
добра (шуме, воде и сл.),  
11) нематеријална непроизведена имовина – 
патенти, лиценце, концесије, гудвил и остала 
нематеријална непроизведена имовина,  
12) нефинансијска имовина у сталним средствима 
у припреми и аванси – сва имовина која 
се налази у фази прибављања/изградње односно 
израде, као и дати аванси у вези с тим, 
13) нефинансијска имовина у текућим средствима 
(стална имовина намијењена продаји,  
имовина из обустављеног пословања и сл.), 
14) ситни инвентар, ауто-гуме, одјећа и обућа, 
15)  аванси за нефинансијску имовину у текућим 
средствима, 
16)  пописом се обухвата и имовина која се у 
посебном поступку, према Закону о 
утврђивању и преносу права располагања 
имовином на јединице локалне самоуправе, 
утврђује као имовина Града Зворник. 
 
2. Финансијска имовина као предмет пописа 

1) Дугорочна финансијска имовина и 
разграничења 
- Дугорочни пласмани, 
- Дугорочна потраживања, 
- Дугорочна разграничења 

2) Остала дугорочна финансијска имовина 
3) Дугорочна финансијска имовина и 

разграничења између или унутар јединица 
власти 

4) Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења 
- Готовина и готовински еквиваленти, 
- Краткорочни пласмани, 
- Краткорочна потраживања, 
- Краткорочна разграничења, 
- Остала краткорочна финансијска 

имовина, 
- Краткорочна финансијска имовина и 

разграничења између или унутар 
јединица власти. 

5) Дугорочне обавезе и разграничења 
- Дугорочне финансијске обавезе, 
- Дугорочна резервисања и разграничења, 
- Остале дугорочне обавезе, 
- Дугорочне обавезе и разграничења и 

разграничења између или унутар 
јединица власти 

6) Краткорочне обавезе и разграничења 
- Краткорочне финансијске обавезе, 
- Обавезе за лична примања запослених, 
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- Обавезе из пословања, 
- Обавезе за расходе финансирања и 

друге финансијске трошкове, 
- Обавезе за субвенције, грантове и 

дознаке на име социјалне заштите, 
- Краткорочна резервисања и 

разграничења, 
- Остале краткорочне обавезе, 
- Краткорочне обавезе и разграничења 

између или унутар јединица власти 
 
Начин обављања пописа 
1. Имовина која није у власништву Града, обухвата 
имовину коју Град посједује/користи или управља 
њоме по било којем основу, средства узета под 
оперативни (текући) закуп, туђе 
ствари/робу/материјал, хартије од вриједности ван 
промета и други имовински облици који се користе, 
а за које нема доказа о власништву. Предмет 
пописа су и др. потенцијална средства/обавезе, 
ванбилансно евидентиране (гаранције, неповучени 
кредити итд). 
2. Попису обавезно подлијежу сва средства 
буџетског корисника, без обзира у којем облику се 
налазе и без обзира гдје се налазе. Средства, 
власништво буџетског корисника која на дан 
пописа нису затечена код буџетског корисника 
пописују се на основу вјеродостојне документације 
у посебне пописне листе, уколико до дана 
завршетка пописа није примљена пописна листа 
од правног лица код кога се та средства налазе. 
3. Попис земљишта се врши у одвојене пописне 
листе, на основу документације о 
власништву. Под земљиштем се подразумијевају 
сва земљишта којима Град управља по основу 
власништва. (грађевинска, пољопривредна и 
остала земљишта). Комисија је дужна да провјери 
исправност књиговодствених исправа о 
посједовању над земљиштем које се води у 
пословној евиденцији (уговори, изводи из 
власничких књига и сл). 
4. Грађевински објекти пописују се по локацији, 
називима и по намјенама објеката. Код заједничких 
објеката комисија пописује само дио објекта који 
припада кориснику, а ако постоје заједничке 
просторије, у пописне листе се уноси идеални дио 
објекта. Приликом пописа врши се провјера стања 
објекта, утврђују се евентуалне промјене, које 
утичу на величину и намјену (реконструкција и 
адаптација) објекта. Такође се провјерава да ли су 
на објекту настала оштећења која смањују 
вриједност или ограничавају намјенско коришћење 
објекта. Ако над неком некретнином постоји 
хипотека тада се ти објекти пописују у посебну 
листу или се ове информације наводе уз попис. 
5. Попис опреме, алата и инвентара врши се 
увидом у стварно (физичко) постојање сваког 
појединачног постројења, опреме, алата  и 
инвентара. Попис се врши по локацијама, врстама, 
намјени, инвентурним бројевима. У посебне 
пописне  листе уносе се оштећени или за расход 
предвиђени, постројења и опрема као и туђа 
средства.  За сваку ставку утврђује се физичко 
стање, могућност коришћења тог средства, да ли 

се опрема намјенски користи, приједлог отписа за 
средства која нису за даљу употребу. Сравњењем 
пописаног стања и стања које се добије из 
књиговодства, врши се утврђивање постојања 
вишкова и мањкова. 
6. Попис основних средстава у припреми врши се у 
посебне пописне листе на основу 
увида на лицу мјеста и прегледом одговарајуће 
документације о набавци и приспијећу постројења 
и опреме на основу које су вршена књижења на 
контима групе 014100- средства у припреми. 
Констатује се степен завршености инвестиције  и 
утврђује да ли степен завршености одговара 
подацима из документације о набавци и стицању 
тих вриједности (уговори о набавци, ситуације за 
наведене радове, фактуре и сл.). Ако се приликом 
пописа и усклађивања стања у књиговодству са 
стањем утврђеним пописом јаве вишкови или 
мањкови, комисија ће предложити адекватне 
поступке и књижења. 
7. Попис датих аванса за некретнине, постројења, 
и опрему врши се увидом у изводе из 
трансакционих рачуна, уговоре, о прибављању тих 
вриједности, усаглашене конфирмације са 
примаоцима аванса, извјештаје одговарајућих 
служби о степену искоришћености аванса и сл. 
8. Попис готовине у благајни врши се посебно за 
по свакој врсти благајне (главна и помоћне), те 
посебно по врстама валута (конвертибилна марка, 
девизе) бројањем и специфицирањем по врстама 
апоена упоређујући стање у благајни са 
благајничким дневником и са стањем у главној 
књизи. 
9. Попис средстава на трансакционим рачунима 
код послових банака се врши на основу 
посљедњег извода тих рачуна добијених од 
пословне банке из текуће буџетске године. Попис 
се врши посебно за сваку банку и по сваком 
трансакционом рачуну и посебно по свакој валути. 
У посебне пописне листе уносе се намјенска 
новчана  средства издвојена на посебне рачуне 
као и издати акредитиви. Попис мора да има 
следеће податке: назив рачуна, број рачуна, број 
последњег извода и стање новчаних средстава на 
рачуну. Тако утврђени подаци морају се упоредити 
са стањем у главној књизи. 
10. Попис дугорочних финансијских пласмана 
обухвата попис учешћа у капиталу других правних 
лица и повезаних страна, кредита са роком 
доспијећа преко једне године, дугорочних хартија 
од вриједности и осталих дугорочних пласмана. 
Комисија је дужна да попис изврши на основу 
стања у пословним књигама, под условом да су 
исте ажуриране са датумом пописа. Усклађивање 
учешћа у капиталу се врши на основу потврде 
добијене од стране централног регистра хартија од 
вредности или на други начин. Попис ове имовине 
се врши након 31.12. након што су евидентирани 
сви пословни догађаји. Приликом пописа 
дугорочних пласмана комисија за попис мора 
обавезно сагледати уговоре о дугорочним 
пласманима, као и начин и уредност пласмана и 
отплата. 
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11. Попис потраживања од купаца се врши на 
основу потврде о усаглашеним међусобним 
потраживањима по свим позицијама како се воде у 
главној књизи. Ако документа о усаглашавању 
отворених ставки нема тада се појединачно 
остварује увид у књиговодствене документе 
(уговор, рачун). На посебну листу се уносе износи 
који су остали неусаглашени по сваком дужнику, са 
описом разлога због којих се усаглашавање није 
извршило. Комисија је дужна да утврди извјесност 
наплате потраживања и сачини о томе забиљешку 
са приједлозима како поступити код потраживања 
која нису у року наплаћена, односно да предложи 
отпис, исправку или утужење. У посебне пописне 
листе се наводе већ утужени купци и износи по 
основу потраживања. Комисија за попис је 
обавезна да за свако потраживање утврди правни 
основ постојања тих вриједности. Утврђивање 
правног основа подразумијева поступак којим се 
вјеродостојно документују да су потраживања 
стварно настала. Стога је неопходно да се за сваку 
врсту потраживања поред података о клијентима  
и износима, у пописне листе унесу подаци о врсти, 
броју и датуму документа по коме су потраживања 
верификована. Потраживања која нису усаглашене 
до дана пописа, потребно је пописати у посебне 
листе  са обавезним испитивањем узрока због чега 
није извршено усаглашавање. 
12. Друга краткорочна потраживања пописују се по 
врстама и по појединим аналитичким рачунима 
(потраживања за камату и дивиденду, 
потраживања од запослених, потраживања по 
основу претплаћених пореза и доприноса и сл.). 
Попис се врши на основу усаглашеног стања 
позиције потраживања или увидом у документе и 
исправе које потврђују основ и висину као и лица 
на која се односи поједина ставка потраживања. 
Посебно се на пописне листе  уносе потраживања 
која су ненаплатива и која треба предложити за 
утуживање или отпис. 
13. Попис активних временских разграничења 
обухвата салда плаћања која су извршена за 
трошкове који ће настати у времену од наредних 
12 мјесеци унапријед (унапријед плаћене премије 
осигурања, закупнине, преплате на часописе, 
чланарине и др.) врши се на основу адекватне 
књиговодствене документације и утврђује се да ли 
су ставке исправно стављене у групу активних 
временских разграничења. 
14. Попис дугорочних обавеза се врши по свим 
позицијама како се воде у главној књизи, на основу 
доказа о усаглашености међусобних обавеза или 
исправа које доказују износе, вријеме, природу и 
лица са којима је успостављен облигациони однос, 
при чему треба да се оствари увид у 
књиговодствене документе ( уговор, рачун, изјаве, 
изводи промета посовних рачуна и др.). На 
посебну листу се уносе обавезе које нису 
усаглашене по сваком повјериоцу, са описом 
разлога због којих се усаглашавање није 
извршило. Посебно се наводе обавезе за које се 
посједују информације о утуживању и покретању 
судског спора, износи по основу обавеза. 

15. Попис краткорочних финансијских обавеза 
(кредити од домаћих и ино кредитора, дио 
дугорочних кредита који доспијевају до једне 
године) пописују се на основу документа о 
усаглашавању тих салда). На посебну листу се 
уносе обавезе које нису усаглашене по сваком 
повјериоцу, са описом разлога због којих се 
усаглашавање није извршило. Посебно се наводе 
обавезе за које се посједују информације о 
утуживању и покретању судског спора, износи по 
основу обавеза. 
16. Обавезе из пословања по основу промета роба 
и услуга пописују се на основу извода отворених 
ставки. За усаглашена салда узима се износ до 
којег је усаглашавање извршено. Комисија за 
попис је обавезна да за сваку обавезу утврди 
правни основ постојања тих вриједности. 
Утврђивање правног основа подразумијева 
поступак којим се вјеродостојно документује да је 
обавеза стварно настала. Стога је неопходно да се 
за сваку врсту обавезе поред података о 
клијентима  и износима, у пописне листе унесу 
подаци о врсти, броју и датуму документа по коме 
су обавезе верификоване. Обавезе које нису 
усаглашене до дана пописа, потребно је пописати 
у посебне листе  са обавезним испитивањем 
узрока због чега није извршено усаглашавање. 
17. Попис обавеза по основу неисплаћених зарада 
и накнада и обавеза за порезе и доприносе 
запосленим врши се на основу обрачуна зарада за 
период или мјесец за који зарада није исплаћена 
закључно са даном на који се врши попис. 
18. Друге краткорочне обавезе из пословања 
обухватају обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања, обавезе према запосленима и 
члановима разних комисија. Попис ових обавеза 
врши се на основу података из одговарајуће 
аналитичке евиденције која је ажурирана са даном 
за који се врши попис уз провјеру одговарајућих 
докумената о обрачуну камата, исплати и сл. 
19. Попис пасивних временских разграничења 
обухвата унапријед наплаћени приходи, 
обрачунати неисплаћени расходи, трошкови за 
које није примљена исправа, зависни трошкови 
набавке и др. Попис се врши на основу адекватне 
књиговодствене документације и утврђује се да ли 
су ставке исправно стављене у групу пасивних 
временских разграничења. 
 

Интерни акт (одлука) о попису и образовању 
комисије  
1. За редовни годишњи попис имовине и обавеза 
Града образују се пописне комисије. Број и врсте 
комисија одредиће се посебним актом. Комисија за 
попис броји најмање три члана (предсједника и два 
члана), али је потребно да се именује и резервни 
члан. 
2. Централна пописна комисија састоји се од 
предсједника комисије и два члана али је потребно 
да се именује и резервни члан.  
Обавезе учесника у попису  
1. Обавезе Централне пописне комисије: 

1) доноси план рада у којем се посебно 
означавају рокови за извршење појединих 
послова у вези пописа, 
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2) организује, прати и контролише да ли су 
поједине комисије правовремено донијеле 
сопствени план рада и како га извршавају,  

3) прати поштовање рокова и извршење 
пописа од стране свих комисија, а случају 
значајних одступања у поступцима и ризика 
неизвршења пописа у року обавјештава 
надлежни орган,  

4) обавља контролу тачности пописа, 
5) координира усаглашавање и поступак 

сравњења са књиговодством, 
6) даје неопходне смјернице када је потребно 

да се разријеше евентуални проблеми код 
извршења појединих задатака, 

7) прибавља одобрење од надлежног органа, у 
случају неопходности ангажовања стручно 
квалификованих лица за потребе процјене,  

8) предсједник Централне пописне комисије 
контактира са ревизором и присуствује 
попису када у просторијама гдје се попис 
врши борави и интерни ревизор, 

9) саставља коначан извјештај о попису 
имовине и обавеза и доставља га 
надлежном 
органу, 

10) обавља и друге послове у складу са општим 
правилима која уређују спровођење пописа.  

 

2. Обавезе комисије за попис појединих позиција 
активе и пасиве: 

1) доношење плана рада са роковима  и 
описом свих активности у складу са 
инструкцијама Централне пописне комисије, 

2) прибављање пописних листа, спискова 
имовине по локацијама са инвентурним 
бројевима без количина, 

3) да изврши натурални попис дијелова 
материјалне имовине, у складу са 
одговарајућим техникама пописа (бројање, 
мјерење, вагање и друге примјерене 
технике пописа), 

4) да се туђа имовина затечена на дан пописа 
попише у посебне пописне листе, 

5) да се послије извршеног натуралног пописа 
све пописне листе доставе  одговорном 
лицу на парафирање и овјеру, 

6) уношење података о утврђеним количинама 
по попису и количинама, појединачним 
цијенама и вриједностима из одговарајућих 
књиговодствених евиденција, у циљу 
поређења, 

7) да изврше утврђивање количинских разлика 
између књиговодственог и стварног стања, 

8) да изврше утврђивање вриједносних 
разлика између књиговодственог и стварног 
стања, 

9) узимање образложења и писмених изјава 
од материјално задужених лица, њихових 
руководилаца и других запослених, у 
случају инвентурних разлика, 

10) процјену вриједности имовине која се за 
потребе презентације у финансијским 
извјештајима не вреднује по историјском 
трошку и процјену суме издатака 
неопходних за измирење обавеза у 

наредном периоду, при чему се, по 
одобрењу, могу користити услуге лица која 
су стручно оспособљена да изврше 
процјену имовине и обавеза, 

11) упућивање захтјева централној пописној 
комисији за ангажовање стручно 
оспособљених лица, које по потреби 
одобрава Градоначелник, 

12) пренос података о стањима имовине и 
обавеза преузетих са документације (ИОС-
и, 
записници, забиљешке и сл.), која одражава 
екстерну потврду стања, 

13) сачињавање извјештаја о извршеном 
попису са појединачним и укупним 
разликама 
(физичким и вриједносним), које су 
утврђене по сравњењу стварног са 
књиговодственим стањем, 

14) достављање извјештаја о извршеном 
попису у предвиђеном року Централној 
комисији, 
односно надлежном органу, са свим 
пописним листама у прилогу. 

 

3. Обавезе лица задужених за рачуноводствене и 
финансијске послове: 

1) ажурирање књиговодствене и ван 
књиговодствених евиденција свих облика 
имовине, 

2) усаглашавање отворених салда са 
повјериоцима и дужницима, 

3) информације о сопственој материјалној 
имовини као и оним средствима која се 
налазе у употреби код других правних лица 
или на путу, 

4) податке који су неопходни за 
идентификацију појединих ставки имовине и 
обавеза који су предмет пописа, 

5) усклађивање синтетичких и аналитичких 
евиденција односно главне књиге с 
дневником и помоћним књигама,  

6) ажурирање пословних књига и евиденција 
(провођење свих потребних књижења 
закључно са 31. децембром текуће године), 

7) провјеру, ажурирање, комплетирање и друге 
одговарајуће поступке у вези с екстерном 
или интерном документацијом 
(конфирмација салда потраживања и 
обавеза, записници пореских и других 
контролних органа, акти органа управе, 
елаборати о процјени вриједности, судска 
рјешења, фактуре, доставнице и др.) 

4. Обавезе лица која рукују имовином  и њихови 
непосредни руководиоци: 

1) физички уреде мјеста гдје се имовина 
налази, 

2) издвоје инвентар и опрему која се не може 
више користити или је њихова употребна 
вриједност значајно умањена, 

3) до почетка пописа обиљеже инвентурним 
бројевима сва средства која нису 
обиљежена (средства набављена у текућој 
години, оштећене маркице са инвентурним 
бројем итд.).  
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4) издвајање нефункционалног инвентара, 
опреме и слично 

5) издвајање похабаних, покварених, 
сломљених и на други начин оштећених или 
уништених предмета пописа, 

6) издвајање  и означавње туђе имовине која 
је затечена на мјесту гдје се врши попис, 

7) сарадњу са комисијама за попис (дају 
тражена обавјештења члановима комисије, 
обезбиједе одговорно лице за предмет 
пописа да присуствује попису). 

 
Организација пописа  
1. Предсједник Централне пописне комисије 
координира рад свих пописних комисија, одређује 
вријеме рада појединих комисија, даје налоге за 
обављање свих потребних припремних послова за 
попис и др.  
2. Податке из књиговодства у пописне листе не 
уносе радници из књиговодства него пописне 
комисије. На овај начин се избјегава могућност 
кривотворења, односно прилагођавања 
књиговодствених података подацима утврђеним 
пописом и обрнуто. Забрањено је давање комисији 
за попис податке из књиговодства и одговарајућих 
евиденција о количинама прије уписа стварног 
стања у пописне листе и њихово потписивање од 
стране предсједника и чланова комисије.  
3. Приликом пописа имовине и обавеза Града 
примениће се методе пописа у складу са чланом 7. 
став 1. алинеја 1), 2) и 3) Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16 ). 
4. Технике пописа примијениће се зависно од 
врсте категорије имовине, што ће комисије у 
својим извјештајима назначити које су технике 
кориштене приликом пописа.  
 
Обрасци за попис – пописне листе  
1. Стање средстава утврђено пописом исказују се 
у посебним обрасцима – пописним листама које се 
формирају одвојено по групама средстава, по 
аналитичким контима. У пописне листе треба 
унијети одговарајуће податке за сваку поједину 
врсту средстава као што су:  назив и врста 
средстава; јединица мјере и номенклатурне 
бројеве за поједине категорије материјалних 
средстава; цијену и стварно стање утврђено 
натуралним пописом.  
2. Исправке унесених података у пописним 
листама нису дозвољене, осим у случају ако су у 
питању очите грешке. Исправке се уносе 
прецртавањем на тај начин да прецртани износи 
остану читљиви. Комисија је дужна у свом 
извјештају образложити исправке.  
3. Послије извршеног натуралног пописа на основу 
утврђеног стварног стања уносе се у пописне 
листе утврђене вриједности, као и вриједности 
појединих средстава добивене из књиговодства и 
на основу истих се утврђују разлике у односу на 
стање средстава утврђено пописом и врши се 
утврђивање мањкова и вишкова. За утврђене 

мањкове и вишкове комисија испитује узроке 
настанка тих мањкова и вишкова. О томе ће 
затражити извјештај у писменом облику од 
одговорног руководиоца, а за количине које су 
примљене као неупотребљиве или са грешком, 
утврђује да ли је обављена рекламација. За 
вишкове сталних средстава и ситног инвентара у 
употреби утврђује се тржишна вриједност. 
Попуњене пописне листе потписују чланови 
комисије за попис. 
  
Извјештај о извршеном попису  
1. Након што се обраде и саставе пописне листе и 
испитају узроци насталих вишкова и мањкова, 
односно због чега су материјална средства на 
залихама оштећена, неупотребљива или слабијег 
квалитета, комисија за попис приступа изради 
извјештаја о раду на попису. 
2. Извјештај комисије о раду на попису треба да 
садржи: 

1) податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисија,  

2) податке о датуму почетка и завршетка 
пописа, као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа,  

3) податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и радном мјесту лица 
ангажованих на попису,  

4) упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине и 
обавеза,  

5) преглед количинских и вриједносних 
разлика између стварног и књиговодственог 
стања,  

6) преглед књиговодствених вриједности 
имовине и обавеза, чија стварна стања на 
дан пописа  нису утврђена са одговарајућим 
образложењима,  

7) примједбе и и објашњења о утврђеним 
разликама лица која рукују имовином, 
односно која су задужена материјалним и 
новчаним вриједностима,  

8) друге наводе и констатације до којих се 
дошло током пописа, а који су корисни за 

унапређење поступака и процедура за наредни 
попис, очување имовине и сл. 
 3. Овако припремљен извјештај о попису и 
приједлог одлуке о усвајању извјештаја о попису 
доставља се Градоначелнику на разматрање и 
усвајање. Градоначелник разматра примљени 
извјештај о извршеном попису на сједници, којој 
присуствују Начелник одјељења зафинансије, 
чланови централне комисије за попис, лица која 
врше  интерну контролу, као и руководиоци 
одсјека у одјељењу за финансије. 
4. По разматрању извјештаја о извршеном попису, 
Градоначелник одлучује о:  

1) начину ликвидације утврђених мањкова, 
односно вишкова материјалних и других 
вриједности;  

2) начину књижења утврђених мањкова, 
односно вишкова материјалних и других 
вриједности;  
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3) висини отписа вриједности сумњивих и 
спорних потраживања, као и ненаплаћених и 
застарјелих  потраживања;  

4) расходовању материјалних средстава чији је 
рок употребе протекао, као и о расходовању  
осталих средстава која више немају своју 
употребну вриједност;  

5) начину ликвидације разлика утврђених због 
смањења квалитета материјалних 
средстава;  

6) мјерама које треба предузети да би се 
отклониле слабости у материјално-
финансијском пословању, констатоване и 
утврђене од комисија за попис приликом 
спровођења пописа имовине и обавеза.  

 
Завршна одредбa 
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
  

Број: 02-020-19/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
Ha основу члана 59. i 82. , а у вези са чланом 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16) и члана 41. и 51. a 
у вези са чланом 11. Статута града Зворник - 
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник", број 05/17), Градоначелник града 
Зворник доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о стипендирању студената из буџета града 

Зворник 
 

А. ОПШТИ УСЛОВИ 
Члан 1. 

Овим Правилником регулишу се питања додјеле 
стипендија редовним студентима из буџета Града 
Зворник, а нарочито: право и општи и посебни 
услови на додјелу стипендије, расписивање 
конкурса, врсте ранг листи, висина стипендије, 
начин бодовања студената, потребна 
документација по конкурсу, поступак одлучивања и 
транспарентности код одлучивања, органи који 
одлучују по конкурсу и друга питања додјеле 
студентских стипендија из буџета града Зворник. 
 

Члан 2. 
Право на стипендију Града Зворник у складу са 
овим Правилником могу остварити  редовни 
студенти који имају стално пребивалиште на 
подручју града Зворник, а  студирају на 
факултетима у  Републици Српској, Федерацији 
Босне и Херцеговине или у Републици Србији. 

 
Члан 3. 

Стипендија Града Зворник не може се додијелити 
студенту: 

1. Који је губио једну од претходних година 
студија    

2. Који је корисник стипендије од стране другог 
даваоца 

3. Који има просјек оцјена мањи од 7,50  

4. Студенту прве године студија, ако није 
носилац „Вукове дипломе“  

5. Који је апсолвент 
6. Који је старији од 26 година 
7. Који не достави комплетну документацију 

утврђену Конкурсом 
8. На листи „Слабо материјално стање“: 

- за више од једног студента из истог 
породичног домаћинства, 

- чији укупни мјесечни приходи по члану 
породице прелазе 250КМ, 

- чији је родитељ власник или сувласник 
капитала у привредном друштву. 

9. Због других услова утврђених овим 
Правилником. 

 
Б. КОНКУРС И РАНГ ЛИСТЕ  

Члан 4. 
Конкурс за додјелу стипендија се расписује за 
сваку школску годину. 
Конкурс расписује Комисија за стипендије. 
Конкурс се објављује најкасније до краја новембра 
за текућу школску годину. 
Конкурс траје 30 календарских дана.  
Конкурс се  објављује на локалној радио станици, 
званичној Интернет страници Града Зворник, на 
огласној табли Градске управе и свим мјесним 
канцеларијама Града Зворник. 
Конкурсом се утврђују врсте ранг листа, потребна 
документација, начин бодовања, поступак 
одлучивања по Конкурсу, рок трајања Конкурса и 
друга питања за додјелу стипендија. 
 

Члан 5. 
Конкурс за стипендије се расписује за  шест 
категорија стипендиста, и то: 

1. Студенти са просјеком оцјена већим од 
8,50, 

2. Студенти прве године носиоци „Вукове 
дипломе“ из средње школе, 

3. Студенти слабог материјалног стања, 
4. Студенти дјеца породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида 1-4. Категорије и 
цивилне жртве рата, 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са 
сметњама у развоју. 

6. Студенти мастер студија са просјеком 
оцјена већим од 9,00. 

 
За сваку категорију стипендиста Комисија за 
стипендије израђује посебну ранг листу. 
 
В: КРИТЕРИЈИ И БОДОВАЊЕ ПО КОНКУРСУ 
 

Члан 7. 
Критеријуми за добијање стипендије и бодовање 
на ранг листама: 
 
1. Студенти са просјеком оцјена изнад 8,50 

Сви студенти са просјеком оцјена већим од 
8,5, а који испуњавају услове Конкурса     
биће стипендирани без обзира на број 
поднијетих захтјева по Конкурсу. 
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2. Студенти прве године који су носиоци „Вукове 
дипломе“ 

Сви студенти прве године студија, носиоци 
„Вукове дипломе“ из средње школе а који 
испуњавају услове Конкурса биће 
стипендирани без обзира на број 
поднесених пријава по Конкурсу. 

3.  Студенти слабог материјалног стања, бодују се 
на основу следећих критерија: 

• признања и награде учествовања у научним    
или пројектним активностима         -један бод; 

• за успјех у школовању; просјечна оцјена 
претходних година студија  множи са 2 (два);   

- за сваку завршену годину студија- један бод; 
- кандидат без материјалних примања за све 

чланове домаћинства           - три бода; 
- кандидат чија мјесечна укупна примања у 

домаћинству по члану износе: 
      до 150КМ            - два бода, 
      од 150 КМ до 250КМ         - један бод; 
- студент државног факултета        - два бода; 
- дефицитарно занимање          - два бода. 

4.    Студенти дјеца породица погинулих бораца, 
ратних војних инвалида 1-4 категорије и ЦЖР 

- признања и награде учествовања у научним 
или пројектним активностима        - један бод; 

- за успјех у школовању; просјечнаа оцјена 
претходних година студија  множи се са 2 
(два)   

- за сваку завршену годину студија- један бод; 
- за студенте без једног родитеља- три бода; 
- за студенте чији је родитељ РВИ инвалид од 

I до IV категорије                             - два бода; 
- корисник социјалне помоћи или туђе његе 

                                        - два бода; 
- студент државног факултета         - два бода; 
- дефицитарно занимање          - два бода.  

5. Студенти без оба родитеља и студенти са 
сметњама у развоју  

Сви студенти без оба родитеља и студенти 
са посебним потребама, а који испуњавају  
услове Конкурса биће стипендирани без 
обзира на број поднесених пријава по 
Конкурсу. 

6.  Студенти мастер студија са просјеком оцјена 
већим од 9,00 

За 10 студената мастер студија са 
просјеком оцјена већим од 9,00, а који 
испуњавају услове конкурса додијелиће се 
стипендија. 

Комисија за стипендије у сарадњи са Заводом за 
запошљавање РС, Биро Зворник и Одјељењем за 
привреду, развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности утврђује Листу дефицитараних 
занимања као основ за бодовање. 
 

Г. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Члан 7. 
Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени 
захтјев на прописаном обрасцу Градске управе и 

студент може конкурисати само на једну од 
утврђених категорија -листа. 
Захтјев за додјелу стипендија са прописаном 
документацијом предаје се на шалтер Градске 
управе или поштом на адресу Градске управе 
града Зворник, Светог Саве 124, 75400 Зворник. 
Захтјеви са некомплетном документацијом и 
захтјеви предати након истека Конкурса неће се 
узимати у разматрање. 
 

Члан 8. 
Сваки подносилац захтјева за додјелу студентске 
стипендије уз захтјев за додјелу стипендије 
подноси следећу основну документацију: 

- потврда са факултета о статусу редовног 
студента одређене године студија, 

- фотокопија индекса и фотокопија личне 
карте, 

- овјерена изјава да није корисник стипендије 
од другог даваоца, 

- фотокопија „картице текућег рачуна“ 
пословне банке у Зворнику. 

 

Члан 9. 
Поред основне документације из члана 8. овог 
Правилника, зависно од ранг листе на коју се 
пријављују, студенти достављају и следеће доказе: 
1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз захтјев 
прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

2. Студенти прве године носиоци „Вукове 
дипломе“ уз захтјев прилажу и следећа документа: 

- овјерену фотокопију „Вукове дипломе“ из 
средње школе, 

3. Студенти за листу „слабог материјалног стања“ 
уз захтјев прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

- фотокопија индекса, 
- изјаву о заједничком домаћинству, 
- увјерење да је родитељ корисник социјалне 

помоћи или туђе његе, 
- доказе о примањима за сваког члана 

домаћинства: 
• висине просјечне плате у претходна три 

мјесеца, 
• увјерења о износу пензија у претходна 

три мјесеца, 
• потврда од Завода за запошљавање за 

незапослене чланове домаћинства, 
• остале доказе о примањима. 

- награде признања, дипломе, научни и 
пројектни радови и сл. (овјерена копија), 

4. Студенти за листу, дјеца породица погинулих 
бораца, ратних војних инвалида 1-4 категорије, уз 
захтјев прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 
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- фотокопија индекса, 
- изјаву о заједничком домаћинству, 
- увјерења или доказе: 

- извод из матичне књиге умрлих (дјеца 
без једног или оба родитеља), 

- увјерење о инвалидности (ученици и 
студенти чији је родитељ инвалид), 

- увјерење да је корисник социјалне 
помоћи или туђе његе, 

- увјерење о хендикепу особе која се 
пријављује на конкурс, 

- награде признања, дипломе, научни и 
пројектни радови и сл. (овјерена копија) 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са 
посебним потребама 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

- фотокопија индекса, 
- изјаву о заједничком домаћинству, 
- увјерења или доказе: 

• извод из матичне књиге умрлих (дјеца 
без оба родитеља), 

• увјерење о хендикепу особе која се 
пријављује на конкурс, 

6. Студенти мастер студија са просјеком оцјена 
већим од 9,00 уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- потврда о статусу редовног студента мастер 
студија, 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

- фотокопија индекса, 
- фотокопију дипломе или увјерења о 

завршеним основним студијама, 
                                                                          

Члан 9. 
Студенти које је Градска управа грда Зворник 
стипендирала у претходној школској години, да би 
остварили право на стипендију у текућој школској 
години, обавезни су се пријавити на конкурс, а уз 
пријаву подносе  сва тражена документа по 
конкурсу. 
 
Д. ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ 

Члан 10. 
Укупна средства за стипендије планирана буџетом 
Града Зворник за текућу годину, расподјељују се 
како слиједи: 

- стипендије за све студенте са просјеком 
оцјена већим од 8,50, 

- стипендије за све студенте прве године 
носиоце „Вукове дипломе“ из средње 
школе, 

- стипендије за све студенте без оба 
родитеља и студенте са сметњама у развоју 
без обзира на просјек оцјена, 

- стипендије за 10 стипендиста мастер 
студија, са највећим просјеком. 

Висина стипендије за наведене категорије износи 
100 КМ мјесечно и исплаћује се у 10 месечних 
рата. 
 

Члан 11. 
Преостала средства за стипендије након 
измирења из члана 10, овог Правилника 
расподијелиће се према одлуци Градоначелника, а 
на приједлог Комисије за стипендије, за следеће 
категорије: 

- студенти „слабог материјалног стања“, 
- студенти „дјеца породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида 1-4. Категорије и 
ЦЖР“, 

- до 5% укупно расположивих средстава за 
стипендије остаје у резерви. 

 
Члан 12. 

Висина стипендије и број рата за остале двије 
категорије утврђује Градоначелник на основу ранг 
листе и приједлога Комисије за стипендије, а на 
основу броја предатих пријава на Конкурс и 
расположивих средстава за стипендирање. 
 
Д. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 13. 
Градоначелник именује Комисију за стипендије 
која брoји пет чланова. 
Комисија за стипендије расписује Конкурс за 
додјелу стипендија. 
Комисија за стипендије обрађује све приспјеле 
пријаве по конкурсу и сачињава Приједлог ранг 
листе у свих шест категорија стипендиста. 
 

Члан 14. 
Комисија за стипендије објављује Приједлог ранг 
листа, на огласној табли Градске управе, на 
званичном сајту града Зворник и у свим мјесним 
канцеларијама на подручју града Зворник. 

 
Члан 15. 

На Приједлог ранг листе Комисије, сваки учесник у 
конкурсу може уложити приговор Градоначелнику, 
у року од 8 дана од дана објављивања Приједлога 
ранг листе Комисије. 
Градоначелник одлучује по проговорима у року од 
15 дана по истеку рока за подношење приговора. 
На основу одлуке градоначелника по приспјелим 
приговорима на приједлог ранг листе, Комисија 
објављује коначне ранг листе за додјелу 
стипендија и утвђује приједлог Одлуке о додјели 
стипендија. 
Одлука о додјели стипендија, на основу коначних 
ранг листа, доноси градоначелник, на приједлог 
Комисије за стипендије. 
 

Члан 16. 
Студент коме је одобрена стипендија закључује са 
градом Зворник уговор о додјели стипендије. 
Уговор у име града потписује Градоначелник.  
Уговором се регулишу права и обавезе уговорних 
страна. 
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Члан 17. 
Студент, потписник уговора, дужан је вратити 
укупан износ средстава примљених по основу 
стипендије, увећан за камату од 10% у случају: 

• ако напусти редовно школовање, 
• ако изгуби право на даље школовање. 

Од обавезе из претходног става ослобађа се 
студент који напусти редовно школовање из 
оправданих разлога као што је тежа болест, смрт 
храниоца породице и слично. 

 
Члан 18. 

У случају давања нетачних и непотпуних података 
стипендиста сноси кривичну и материјалну 
одговорност, а давања по основу стипендије ће 
бити обустављена. 
Комисија задржава право да провјери 
вјеродостојност података датих у конкурсној 
процедури. 
 

Члан 19. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о стипендирању студената из 
буџета града Зворник број: 02-67-1/17 од 
19.07.2017.године. 
 

Члан 20. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-67-2/2018                      
28. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу чл. 59.  и чл. 82. став (3). Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 94/15), одредаба 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16) и члана 41. и 51. 
Статута Града Зворник - Пречишћен текст 

(„Службени гласник Града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник доноси: 
 

ПРАВИЛНИК  
о измјени правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза града Зворник 
 

Члан 1. 
У Правилнику о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза Града 
Зворник број: 02-020-6/2017 од 22. децембра 2017. 
године («Службени гласник Града Зворник» број: 
16/17) у члану 9. брише се став 2.  

 
Члан 2. 

У осталом дијелу текст  Правилника остаје 
непромјењен. 

 
Члан 3. 

Измјена ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања овог Правилника у «Службеном 
гласнику Града Зворник». 
 
Број: 02-020-20/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу чл. 64. и 65. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединица локалне 
самоуправе (’’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 97/16) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник - 
Пречишћени текст (’’Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси 

 
ИЗМЈЕНУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

У Градској управи града Зворник за 2018. годину 
 

Члан 1. 
У Плану запошљавања у Градској управу града 
Зворник за 2018. годину („Службени гласник града 
Зворник“, број: 4/18) мијења се члан 3. тако што се 
табела допуњава  на следећи начин: 

 
Редни 
број 

Назив радног мјеста 
Одјељења/службе 

Начин 
попуњавања 

Вријеме 
попуњавања 

Услови 

8. Самостални стручни 
сарадник за анализу и 
праћење реализације 
стратегије и развојних 
пројеката у Служби за јавне 
набавке, управљање 
развојем и међународну 
сарадњу 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ECTS бодова или 
еквивалент; 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
- положен стручни испит за рад у управи. 

9. Самостални стручни 
сарадник за остваривање 
права из области борачко-
инвалидске заштите и 
цивилних жртава рата у 
Одјељењу за борачко-
инвалидску заштиту 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија са најмање 
240 ECTS бодова или еквивалент; 
-једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
-положен стручни испит за рад у управи. 
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10. Самостални стручни 
сарадник за послове јавних 
набавки у у Служби за јавне 
набавке, управљање 
развојем и међународну 
сарадњу 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ВСС, правни факултет или факултет 
друштвеног смјера, VII степен стручне спреме, 
или први циклус студија правног или 
друштвеног смјера са најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент; 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
- положен стручни испит за рад у управи. 

11.  Самостални стручни 
сарадник за скупштинске 
послове, информисање и 
документацију у Стручној 
служби скупштине града 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ВСС, правни факултет или факултет 
друштвеног смјера, VII степен стручне спреме, 
или први циклус студија правног или 
друштвеног смјера са најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент; 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
- положен стручни испит за рад у управи. 

12. Ватрогасац у Служби 
професионалне ватрогасне 
јединице 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ССС техничког смјера, III   степен стручне 
спреме, 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
- положен стручни испит за професионалног 
ватрогасца. 

13. Самостални стручни 
сарадник за привреду у 
Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ВСС, економски, правни или технички 
факултет, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија економског, правног или 
техничког смјера са најмање 240 ECTS бодова 
или еквивалент; 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
- положен стручни испит за рад у управи. 

14.  Самостални стручни 
сарадник за пројектно 
планирање и промоцију 
Града у Кабинету 
градоначелника 

Јавни 
конкурс 

31.12.2018. - ВСС, факултет друштвеног смјера, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија са 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент; 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања; 
- положен стручни испит за рад у управи. 

 

Члан 2. 
Ова измјена плана ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 

Број: 02-020-18/2018                      
28. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу тачке 6. Одлуке о спровођењу 
лицитације за продају непокретности (''Службени 
гласник Града Зворник''број  --/18) и члана 
41.Статута града Зворник–пречишћен текст 
(''Службени гласник Града Зворник '' број 5/17), 
Градоначелник Града Зворник  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  комисије за спровођење 

поступка лицитације 
 

Члан 1. 
У комисију за спровођење  лицитације за продају 
непокретности именују се : 

1. Станковић Ненад, предсједник, 
               Симић Зорана, замјеник предсједника, 

2. Тијанић Веселин, члан, 
               Стевановић Владан, замјеник члана, 

3. Ристић Миладин, члан, 
 Крсмановић Александар, замјеник члана. 
За записничара комисије се именује Калдесић 
Невена. 

 
Члан 2. 

Задатак  комисије је да  у складу са Одлуком о 
спровођењу  лицитације за продају непокретности 
спроведе лицитацију дана 07.12.2018.године  и 
изврши одабир најповољнијег учесника,  о чему је 
дужна да води записник који ће доставити 
надлежном органу на даље поступање. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а, 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 

Број: 02-475-125/2018                      
19. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59 и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (Службени гласник 
РС број:97/16) и члана 41 и 51. Статута града 
Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник  број: 5/17),а у вези са Споразумом 
о реадмисији, Градоначелник града Зворник 
доноси; 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Радне групе за израду 
базе података и за израду нове Стратегије 
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Члан 1. 
 За представника града Зворник по основу 
закључака са 3. Пленарног округлог стола у оквиру 
пројекта,,Интегрисани програм подршке за 
реинтеграцију повратнијка по основу Споразума о 
реадмисији,,-фаза 3  именују се: 

1. Миле Јовић-Стручни савјетник за 
међуопштинску сарадњу и развој и 

2. Џевад Алић-Стручни сарадник за повратак 
обнову и развој при мјесним заједницама, 

 
Члан 2. 

Задатак представника града је да учествују у свим 
активностима око израде базе података и нове 
Стратегије, који су везани за град Зворник. 
 

Члан 3. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-66/2018                      
28. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу чл. 59 и 82. а у вези са чланом 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 97/16), чл. 41 и 51. Статута града Зворник 
– пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и члана 13. Правилника о 
стипендирању студената из буџета града Зворник 
број 02-67-2/18 од 29.11.2018. године, 
Градоначелник доноси, 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за стипендије 

за школску 2018/19 годину 
 

1. У Комисију за стипендије именују се: 
1) Огњен Павловић                          предсједник 
2) Мирјана Иваз                                            члан 
3) Александар Деспотовић                          члан 
4) Милан Ђокић                                            члан 
5) Фахир Фархетбеговић                              члан 

 
2. Комисија ће у складу са Правилником о 
стипендирању студената те критеријума Конкурса 
извршити бодовање свих учесника конкурса, 
утврдити приједлог листе кандидата за додјелу 
стипендија студентима у школској 2018/19. години, 
те приједлог листе и извјештај доставити 
Градоначелнику. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 

 
Број: 02-67-3/2018                      
28. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 79.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 97/16),  члана  41. Статута града 

Зворник - пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о утврђивању 
листе стручњака за именовање конкурсних 
комисија за попуну упражњених радних мјеста у 
Градској управи града Зворник („Службени гласник 
града Зворник“ број: 13/17), Градоначелник Града 
Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Конкурсне комисије за 

спровођење поступка за пријем службеника у 
 Градску управу града Зворник 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем службеника у Градску управу 
града Зворник у саставу: 
 

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Мирослав Ерић, члан 
3) Милка Павловић, члан 
4) Немања Мићић, члан 
5) Радојица Милановић, члан 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.       
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4.  Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5.  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику града  
Зворник“. 
 
Број: 02-111-85/2018                      
4. децембар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ) а у вези са чланом 
13. став 2. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивање књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за попис стамбених 
објеката, пословних објеката и простора, 

саобраћајних и осталих  објеката  
 
1. Образује се комисија за попис стамбених 
објеката, пословних објеката и простора, 
саобраћајних и осталих  објеката, у следећем 
саставу: 

 

- Небојша Бошковић, предсједник, 
- Сања Ерић, члан, 
- Александар Јевтић, члан, 
- Бојан Стевановић, резервни члан. 
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2. Задатак комисије из претходне тачке овог 
рјешења је да изврши попис попис стамбених 
објеката, пословних објеката и простора, 
саобраћајних и осталих  објеката, а у циљу 
утврђивања стварног стања имовине и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем. 
 
3. Комисија ће попис имовине обавити у времену 
од 05.12.2018. године до 05.02.2019. године и 
сачинити Извјештај о извршеном попису. Попис 
имовине своди се са стањем на дан 31.12.2018. 
године. 
  
4. Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставља се Централној пописној 
комисији најдаље до 20.02.2019. године.  
 
5. Извјештај о извршеном попису треба бити 
урађен у складу са чланом 20. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16). 
 
6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 02-111-80/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ) а у вези са чланом 
13. став 2. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивање књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст  („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17),  Градоначелник, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за попис биолошке 
имовине, непроизведене сталне имовине и 

нефинансијске имовине у сталним средствима 
у припреми 

 
1. Образује се комисија за попис биолошке, 
непроизведене сталне имовине и нефинансијске 
имовине у сталним средствима у припреми, у 
следећем саставу: 
 

- Мирко Гајић, предсједник, 
- Дејан Рибаћ, члан, 
- Милисав Ристановић, члан, 
- Мирослав Васић, резервни члан. 

 
2. Задатак комисије из претходне тачке овог 
рјешења је да изврши попис биолошке, 
непроизведене сталне имовине и нефинансијске 
имовине у сталним средствима у припреми а у 
циљу утврђивања стварног стања имовине и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем. 
 

3. Комисија ће попис имовине обавити у времену 
од 05.12.2018. године до 05.02.2019. године и 
сачинити Извјештај о извршеном попису. Попис 
имовине своди се са стањем на дан 31.12.2018. 
године. 
  
4. Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставља се Централној пописној 
комисији најдаље до 20.02.2019. године. 
  
5. Извјештај о извршеном попису треба бити 
урађен у складу са чланом 20. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16). 
 
6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
   
Број: 02-111-81/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ) а у вези са чланом 
13. став 2. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивање књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст  („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17),   Градоначелник, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за попис постројења и 
опреме, драгоцјености, ситног инвентара, ауто 
–гума и нематеријалне произведене имовине 

 
1. Образује се комисија за попис постројења и 
опреме, драгоцјености, ситног инвентара, ауто –
гума и нематеријалне произведене имовине, у 
следећем саставу: 
 

- Зарија Мићић, предсједник, 
- Раде Вуковић, члан, 
- Аднан Хаџић, члан, 
- Драго Милићевић, члан, 
- Младен Николић, члан, 
- Дамир Хусеиновић, резервни члан 

 
2. Задатак комисије из претходне тачке овог 
рјешења је да изврши попис постројења и опреме, 
драгоцјености, ситног инвентара, ауто- гума и 
нематеријалне произведене имовине а у циљу 
утврђивања стварног стања имовине и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем. 
 
3. Комисија ће попис имовине обавити у времену 
од 05.12.2018. године до 05.02.2019. године и 
сачинити Извјештај о извршеном попису. Попис 
имовине своди се са стањем на дан 31.12.2018. 
године. 



БРОЈ 14                                   Службени гласник Града Зворник                       7. децембар  2018. 
 

71 

4. Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставља се Централној пописној 
комисији најдаље до 20.02.2019. године. 
  
5. Извјештај о извршеном попису треба бити 
урађен у складу са чланом 20. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16). 
 
6.  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 02-111-82/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ) а у вези са чланом 
13. став 2.  Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивање књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17),  Градоначелник, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању централне пописне комисије  

 
1. Образује се централна пописна комисија у 
следећем саставу: 

- Дарко Цвјетиновић, предсједник, 
- Мирослав Аћимовић, члан, 
- Љиљана Тохољ, члан,  
- Саво Михајловић, резервни члан, 

 

2. Задатак комисије је да изврши попис имовине и 
обавеза Града Зворник у складу са Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16) у даљем тексту:  Правилник. 
 
3. Попис имовине и обавеза ће се обавити у 
времену од 05.12.2018. године  до 05.02.2019. 
године док ће остале пописне комисије своје 
извјештаје о попису доставити комисији у тачци 1 . 
овог рјешења најкасније до 20.02.2019. године. 
Попис имовине и обавеза своди се са стањем на 
дан 31.12.2018. године. 
 
4. Комисија је дужна да након извршеног пописа 
сачини коначан Извјештај о извршеном попису  са 
приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја 
доставља га Градоначелнику на разматрање и 
усвајање најкасније до 25.02.2019. године 
 
5. Извјештај о извршеном попису треба да садржи 
елементе прописане чланом 20. Правилника. 
 

6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 

Број: 02-111-83/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске„ број: 97/16 ) а у вези са чланом 
13. став 2. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивање књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст  („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17),  Градоначелник,    д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за попис готовине и 
готовинских еквивалената, хартија од 

вриједности, обавеза, потраживања и аванса 
 
1. Образује се комисија за попис готовине и 
готовинских еквивалената, хартија од вријдености, 
обавеза, потраживања и аванса, у следећем 
саставу: 

   
- Мирослав Јовић, предсједник, 
- Андријана Мићић, члан, 
- Мирјана Сејменовић, члан, 
- Сандра Еркић, члан, 
- Раде Поповић, резервни члан. 

 

2. Задатак комисије из претходне тачке овог 
рјешења је да изврши попис готовине и 
готовинских еквивалената, хартија од вриједности, 
обавеза, потраживања и аванса а у циљу 
утврђивања стварног стања имовине и обавеза и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем.         
 

3. Комисија ће извршити попис са стањем на дан 
31. децембар 2018. године и сачинити Извјештај о 
извршеном попису. 
 

4. Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној  пописној комисији 
најдаље до 20.02.2019. године.  
 

5. Извјештај о извршеном попису треба да садржи 
елементе прописане чланом 20. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16 ). 
 

6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 

Број: 02-111-84/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
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РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке: „Изградња обалоутврде 
корита ријеке Дрине, реконструкција напера у 
граду Зворнику и уређење главног одводног 
канала у каналски систем Челопек - Тршић“ – Лот1 
и „Уређење градске пјешачке стазе на обали 
ријеке Дрине“ – Лот2. 
 
2. Радове из члана 1. ће вршити „Кесо-градња“ доо 
Тршић - Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-59-2/2018 од 16.11.2018. године, у року од, 
за Лот1 - 80 радних дана и Лот2 - 60 радних дана, 
од увођења извођача радова у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 

Број: 02-360-59-1/2018                      
20. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. Дарко Василић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер електротехнике, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора за електро 
радове и елетричне инсталације у предмету јавне 
набавке: „Изградња обалоутврде корита ријеке 
Дрине, реконструкција напера у граду Зворнику и 
уређење главног одводног канала у каналски 
систем Челопек - Тршић“ – Лот1 и „Уређење 
градске пјешачке стазе на обали ријеке Дрине“ – 
Лот2. 
 

2. Радове из члана 1. ће вршити „Кесо-градња“ доо 
Тршић - Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-59-2/2018 од 16.11.2018. године, у року од, 
за Лот1 - 80 радних дана и Лот2 - 60 радних дана, 
од увођења извођача радова у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 

Број: 02-360-59-2/2018                      
30. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 36. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), Градоначелник  Града 
Зворника д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Симанић Властимиру, дипломираном 
грађевинском инжењеру, вјештаку грађевинске 
струке, који је извршио процјену градског 
грађевинског земљишта у Каракју, кп.бр.7323/4, 
кп.бр.7325/3 и кп.бр.7325/4 КО Зворник у 
власништву а.д.''Прерад са хладњачом'' у стечају 
Зворник, а у сврху пријема поклона, одређује се 
накнада у износу 200,00 км. 

 
Члан 2. 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 

 
Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-475-121/2018                      
23. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  тениском 
клубу  „АС“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ на 
име финансирања текућих активности и припрема 
наших младих тенисера за разне турнире и 
такмичења. 
 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација – Тениски клуб „АС“, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
тениског клуба „АС“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-74/2018                      
21. септембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Челопек“ из Челопека у износу од 1.000,00 
КМ, на име финансирања текућих активности и 
плаћање дијела  котизације за наставак 
такмичења. 

 
2. Новчана средства у износу 1.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр Фудбалског 
клуба „Челопек“. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-53/2018                      
28. септембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  ЈИУ-ЈИТСА И 
САМБО КЛУБУ„ЈУНИОР“ из Зворника у износу од 
500,00 КМ, на име финансијске помоћи за одлазак 
на семинар „Тара 2018“. 

 
2. Новчана средства у износу 500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација-спортска резерва, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-73/2018                      
20. септембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Брањево“ из Брањева у износу од 3.000,00 
КМ на име финансирања трошкова у оквиру 
редовних активности такмичарске сезоне, као и 
финансирање обавеза које су настале у 
претходним сезонама. 

 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр Фудбалског 
клуба „Брањево“. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-76/2018                      
5. октобар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Кошаркашком 
клубу   „Принцип“ из Зворника у износу од 5.000,00 
КМ на име финансирања трошкова такмичења у 
Првој лиги Републике Српске. 

 
2. Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клубу „Принцип“-562-009-81288904-
72 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-77/2018                      
16. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Клубу 
борилачких спортова „Oбилић“ из Зворника у 
износу од 2.500,00 КМ на име суфинансирања 
одласка чланова овог клуба на појединачно 
првенство БиХ које ће се одржати у Сарајеву од 3. 
до 5. новембра. 

 
2. Новчана средства у износу 2.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског савеза Републике Српске-562-099-
000016-40-36. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-79/2018                      
30. октобар  2018. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Трновица“ из Трновице у износу од 2.000,00 
КМ на име финансирања трошкова у оквиру 
редовних активности такмичарске сезоне у 
Регионалној лиги Исток, као и финансирање 
обавеза које су настале у претходним сезонама. 
 
2. Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр Фудбалског 
клуба „Трновица“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-80/2018                      
1. новембар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Напердак“ из Шепка у износу од 800,00 КМ 
на име финансирања трошкова у оквиру редовних 
активности такмичарске сезоне, као и 
финансирање обавеза које су настале у 
претходним сезонама. 
 
2. Новчана средства у износу 800,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр Фудбалског 
клуба „Напредак“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-66-81/2018                      
8. новембар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  KK Зворник-
баскет  из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име финансирања трошкова такмичења у другој 
лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворника". 

 
Број: 02-66-78/2018                      
19. новембар  2018. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
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извршењу Буџета  града Зворник за 
2018.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:16/17)чл. 41. и. 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину између потрошачких  
јединица 

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијa: 
 

- Буџетска резерва,потрош. јединица 
0119120-Кабинет Град. у износу од 
85.300,00 КМ 

- 414100-Субвенције за апотеку Звијезда, 
потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, у износу од 600,00 КМ, 

- 414100-Субвенције за запошљавање и 
самоз. незап., потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, у износу од 
8.120,000 КМ, на позиције:   

- 416100-Једн. помоћи појед и трошкови 
за сахране незбринутим лицима у износу 
од  61.200,00КМ,потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- 416100-Текуће помоћи за стипендије 
студентима  у износу од 19.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- 416100-Награде за Вуковаце и успјешне 
ученике на такмич у износу од 2.300,00 
КМ, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

- 412500-Расходи за санацију школских 
објеката у износу од 600,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења у износу од 4.600,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- 415200-Грант за финансирање КУД 
Свети Сава Зворник у износу од 800,00 
КМ, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- 415200-Грант за финансирање Буџета за 
младе у износу од 620,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- 415200-Грант за удружење родитеља са 
4 дјеце "Наши анђели" у износу од 
100,00 КМ, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- 414100-Субвенције за рад Туристичке 
организације у износу од 2.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
2. Средства на тим позицијама потребна због 
непланираних трошкова на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-40-48/2018                      
25. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2018.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину између потрошачких  
јединица 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 413300-Камате на дуг. кредит Европ 
инвестиц. банци за ФИШ у износу од 
7.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије,  

- 413300-Камате на кредит на капитална 
улагања у износу од 9.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190140-
Одјељење за финансије, 

- 413300-Камате на дугорочни кредит 
Европској инвестиционој банци за ФИШ  
у износу од 19.500,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190140-Одјељење за 
финансије,  

- 412900-Остали непоменути расходи - 
обука и рад чланова бирачких одбора у 
износу од 1.300,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190110-Стручна служба 
Скупштине града, 

- Буџетска резерва у износу од 10.000,00, 
потрошачка јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника, на позиције: 

- 611400-Издаци за зајмове дате 
радницима у износу од 9.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190140-
Одјељење за финансије, 

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
бол. и пород одсуства у износу од 
7.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, 
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- 412900-Расходи за бруто накн. за рад 
ван радног времена  у износу од 
19.500,00 КМ, потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, 

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
бол. и пород одсуства у износу од 
6.800,00 КМ, потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, 

- 412900-Остали немате расходи за  Зв. 
културно љето и обиљ.значајних датума 
у износу од 3.200,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника, 

- 412900-Расходи за организације 
пријема, манифестација и обиљежавање 
значајних датума у износу од 1.300,00 
КМ, потрошачка јединица 01190110-
Стручна служба Скупштине града. 

 
2. Средства на тим позицијама потребна због 
непланираних трошкова на истим. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 02-40-49/2018                      
25. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 
2018.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:16/17)чл. 41. и. 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове 

 
2) Реалокација ће се извршити са позицијa: 
 

- 511700-Издаци за израду пројектне 
докум.  за инфрас. у износу од 3.400,00 
КМ,   

- 513100-Рјешавање имов правних односа 
експро. у износу од 2.300,00 КМ, 

- 513100-Набавка земље за зону сан 
заштите, остале намјене у износу од 
16,000.00 КМ, 

- 511200-Рек.  Инфраструк. у Мјесним 
заједницама у износу од 7.300,00 КМ,  

- 412700-Расходи за постављање кућних 
бројева у износу од 2.000,00 КМ, 

- 412700-Расходи за процјену вриједности 
имовине у износу од 2.100,00 КМ, 

- 511100-Издаци за пројекте вод -ФИШ 
властита  и Фонд сол. У у износу од 
1.000,00 КМ, 

- 412900-Расх. за одрж. лок деп. и 
уклањање дивљих деп у износу од 
20.000,00 КМ, 

- 412900-Расходи мртвозорства у износу 
од 8.000,00 КМ, на позиције: 

- 415200-Грантови МЗ - текуће одржавање 
у износу од 1.200,00 КМ, 

- 511300-Издаци за набавку опреме  у 
износу од 2.200,00 КМ, 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у 
Мјесним заједницама у износу од 
2.300,00 КМ. 

- 412700-Уговорене услуге за 
инфраструктуру у износу од 8.800,00 КМ, 

- 412700-Расходи уништавања паса 
луталица у износу од 2.800,00 КМ, 

- 412800-Зимско одржавање путева у 
износу од 2.900,00 КМ, 

- 511200-Средства за санацију домова 
омладине и читаоница у износу од 
8.800,00 КМ, 

- 412700-Уговорене услуге за 
инфраструктуру у износу од 2.000,00 КМ, 

- 412700-Расходи уништавања паса 
луталица у износу од 2.100,00 КМ, 

- 511100-Издаци за инфраструктуру из 
кредитних средстава у износу од 
1.000,00 КМ, 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у 
Мјесним заједницама у износу од 
28.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тим позицијама потребна због 
непланираних трошкова на истим. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-40-50/2018                      
25. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2018.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице 01190160-Одјељење за 
просторно уређење 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 511700-Средства за израду просторно 
планске документације, на позицију:  

- 412900-Комисија за технички пријем 
објеката износу од 23.500,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због исплата 
комисија за технички пријем објектата које нису 
биле планиране буџетом. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 02-40-51/2018                      
25. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2018.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину између потрошачких  
јединица 

 

1) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 511200-Издаци за инвест одржавање и 
рекон. објеката Градске  управе у износу 
од 6.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190240-Служба за заједничке послове,  

- 412300-Расходи за режијски материјал – 
ОИК у износу од 5.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190110-Стручна 
служба Скупштине града, 

- 412600-Путни трошкови у износу од 
3.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190240-Служба за заједничке послове, 

- 412900-Остали непоменути расходи - 
обука и рад чланова бирачких одбора у 
износу од 331,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190110-Стручна служба 
Скупштине града, 

- 412900-Остали непоменути расходи - 
обука и рад чланова бирачких одбора у 
износу од 3.550,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190110-Стручна служба 
Скупштине града, на позиције: 

- 412300-Расходи за режијски материјал у 
износу од 850,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке 
послове, 

- 412700-Расходи за услуге осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног 
промета  у износу од 500,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190240-Служба 
за заједничке послове, 

- 412700-Расходи за стручне услуге 
(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна документација у износу од 
2.500,00 КМ, потрошачка јединица 
01190240-Служба за заједничке послове, 

- 412500-Расходи за текуће одржавање у 
износу од 13.151,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке 
послове. 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде 

ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза у 
износу од 880,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке 
послове 

 

2. Средства на тим позицијама потребна ради 
додатних непланираних трошкова на истим. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 02-40-52/2018                      
25. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

Одјељење за финансије 
 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2018. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17)В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије   д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице  0815062-JУ Средњошколски 
центар „Петар Кочић“  Зворник 

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 412200-Расходи по основу утрошка 
енергије, на позицију:  

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде 
ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), 
износу од 4.000,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна да би се 
исплатила фактура за систематски преглед 
радника. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 03-40-43/2018                          ВД НАЧЕЛНИК    
12. октобар  2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл.8 и чл.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2018. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17) 
В.Д. Начелника одјељења за  финансије   доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице  0818021-JУ „Народна 
библиотека и музејска збирка“  Зворник. 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 412200-Расходи по основу утрошка 
енергије у износу од 1.800,00 КМ, 
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- 412700-Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и 
пројектна док.)износу од 440,00 КМ, на 
позиције: 

- 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме у износу од 1.000,00 КМ, 

- 412200-Расходи по основу утрошка  
комуналних и комун. услуга у износу од 
800,00 КМ, 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде 
ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) 
у износу од 440,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна за набавку 
књига на Сајму , повећања трошкова интрнета . 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 03-40-46/2018                          ВД НАЧЕЛНИК    
22. октобар  2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл.8 и чл.9. Одлуке о 
извршењу буџета  града Зворник за 2018.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17) 
В.Д. Начелника одјељења за  финансије,  доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190120–Kабинет 
Градоначелника 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 415200-Грант за проје рек. моста А. 
Карађорђ. у износу од 47.410,00 КМ, на 
позиције: 

- 412700-Расходи за услуге инф, медија и 
стратегија комуник. у износу од 20.900,00 
КМ, 

- 412900-Расходи по основу 
репрезентације у износу од 26.410,00 
КМ. 

- 412900-Грант за СПЦ Зворник у износу 
од 100,00 КМ. 

 
2. Средства на тим позицијама потребна због 
непланираних трошкова на истим. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

             

Број: 03-40-47/2018                          ВД НАЧЕЛНИК    
25. октобар  2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 
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