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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 Зворникпречишћени текст („Службени гласник града
Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на
21. редовној сједници одржаној 27. децембра 2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Буџета града Зворник за 2019.
годину
I
Усваја се буџет града Зворник за 2019. годину у
износу од 24.993.200 КМ.
II
Усвојени Буџет извршаваће се према следећем;
−
−

Расходи буџета
Остала буџетска потрошња

III
Састaвни дио oдлуке је
Зворник за 2019. годину.

Припрема и доношење буџета града врши се у
складу са Законом о буџетском систему Републике
Српске (''Службени гласник РС'' број: 121/12, 52/14,
103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број: 97/16), Статута града
Зворник (''Службени гласник града Зворник'' број:
2/16).
При пројектовању величина, односно прихода за
финансирање јавних расхода, које се очекују у
2019. години, садржаних у буџету, узети су у обзир
пре свега и Документ оквирног Буџета за 2019.
годину односно смјернице за 2019. годину као и
важећи законски, подзаконски и други акти,
постојеће политике, претпоставке и пројекције
основних макроекономских показатеља и ефекти
рецесионих кретања глобалног карактера.
Полазни основ за израду буџета су:
-

24.609.200 КМ
384.000 КМ
-

План буџета града
-

IV
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.

-

Број: 01-022-145/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

-

-

показатељи и смјернице из Ревидираног
Документа оквирног буџета за период 20182020. године, односно смјернице за 2019.
годину.
постојећи законски прописи директних и
индиректних пореза
остварени приходи и расходи за девет
мјесеци 2018. године
процјена остварења прихода и расхода до
краја 2018. године
остварени приходи и расходи у претходним
годинама
захтјеви буџетских корисника за кориштење
средстава у 2019. години

Из градског буџета финансирају се:

БУЏЕТ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

-

Буџет општине/града је процјена годишњих
прихода, помоћи и других начина финансирања и
годишњих расхода и других издатака.

-

потпуно финансирање Градске управе
потпуно финансирање Центра за социјални
рад
потпуно
финансирање
предшколског
образовања
материјални трошкови средњег образовања
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материјални трошкови Библиотеке и других
културних институција
дјелимично
финансирање
спортских
клубова и друштава
дјелимично финансирање здравствених
услуга
дјелимично финансирање НВО удружења
дјелимично финансирање породица из
борачке популације
дјелимично
финансирање
примарне
здравствене заштите
сва комунална и друга инфраструктура
града и насељених мјеста
подстицај развоја пољопривреде и други
облици подстицаја и
разни видови помоћи појединцима.

У даљем тексту образложен је Буџет града
Зворник за 2019. годину. Саставни дио овог
документа је и табеларни приказ планираних
прихода и прилива као и планираних расхода и
одлива града Зворник у 2019. години.

У поређењу приходима за 2018. годину порески
приходи у 2019. години планирају се више, јер
према Документу Оквирног Буџета Републике
Српске за период 2018-2020. године приходи од
индиректног опорезивања у 2019. години. биће на
нешто већем нивоу у односу на 2018. години.
Структура пореских прихода:

Рб

Врста прихода

1.

Порез на
доходак
Порез на лична
примања
Порез на
имовину
Порез на налеђе
и поклоне
Порез на финан.
и кап. тран.
Порез на промет
производа
Порез на промет
услуга
Акцизе на
деривате нафте
Индиректни
порези
дозначени од
УИО
Остали порези

2.
3.
4.
5.

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И ПРИЛИВА
Због честих промјена пореске политике, система
расподјеле прихода, отежане наплате,економских
кретања у свијету, пројекција прихода и прилива и
даље је комплексан задатак.
Пројекција прихода заснива се на:
- процјени
консолидованих
прихода
у
Републици Српској у 2019. години на бази
Документа оквирног буџета за период 20182020. године,
- приходима оствареним у последње три
године
- приходима оствареним за девет мјесеци у
2018. години
- постојећим и предложеним промјенама
пореске политике
На основу остварених прихода у последње три
године, остварења за девет мјесеци у 2018. години
могу се очекивати и пројектовати укупна буџетска
средства за 2019. годину у износу од 24.993.200
КМ. У овако планираним укупним буџетским
средствима (приходи, примици и неискориштена
средства из ранијих година) порески приходи се
планирају остварити у износу од 17.457.780 КМ,
непорески приходи у износу од 3.499.720 КМ,
грантови 185.000 КМ, трансфера јединицама
локалне
самоуправе
1.182.000
КМ,
примици/приливи у износу од 714.900 КМ, примици
од финансијске имовине 90.000 КМ, примици од
задужења 1.773.800 КМ и неискориштена средства
по основу обвезница и кредита из претходне
године у износу од 10.000 КМ и остали примици у
износу 80.000 КМ.
У наставку ћемо образложити структуру буџетских
средстава, примитака и неискориштених средстава
пренетих из ранијих година.
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи буџетом за 2019.
планирају се у износу од 17.457.780 КМ.

годину
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6.
7.
8.
9.

УКУПНО ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

План за
2019.
годину
300

Ребаланс
прихода
за 2018.
годину
300

1.790.550

1.890.550

854.000

854.000

40

40

1.500

1.500
3.880

3.880
1.500

1.500

10
14.800.000

10
13.100.00

6.000

0,00

17.457.780

15.857.780

Порез на доходак (711100)
Порез на доходак буџетом за 2019. годину се
планира у незнатном износу од 300 КМ , а
остварење за првих девет мјесеци 2018. године је
било у износу 45 КМ. Реч је о врсти пореза која је
укинута а јавља се приликом прометовања
пољопривредног земљишта.
Порез на лична примања и приходе од
самосталне дјелатности (713100)
Ова врста прихода планира се буџетом за 2019.
годину у износу од 1.790.550 КМ и што је мање у
односу на средства за 2018. годину. Основ
остварења ове врсте прихода је порез на лична
примања који се планира у износу од 1.540.000 КМ
што је мање од плана за 2018. годину.
Остварење ове врсте прихода за првих 9. мјесеци
2018. године износило је 1.412.844 КМ. Разлог за
овакво планирање ове врсте прихода за 2019.
годину је пројекција да ће доћи до пораста плата
и запослености у Републици Српској иако се закон
променио у овом смислу да су плате повећане
свим запосленим у Републици Српској на терет
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ове врсте прихода. Остале врсте ове групе
прихода значајно су мање и планирају се у
износима: порез на приходе од самосталних
дјелатности 250.000 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)
Порези на имовину буџетом за 2019. годину се
планира у износу од 854.000 КМ. Ријеч је о врсти
прихода који у име и за рачун града прикупља
Пореска управа Републике Српске. Основ за
овакво планирање је усвајање Закона о порезу на
пренос непокретности који се примјењује од
01.01.2012. године.
У поређењу са ребалансираним планом за 2018.
годину ова група прихода се планира у идентичном
износу за 2019. годину. У ову групу прихода
спадају Порез на имовину који је био планиран у
2018. години 4.000 КМ а у нацрту за 2019. годину
такође 4.000 КМ. и Порез на непокретности, који се
за 2019. годину планира у износу 850.000 КМ.
Примјена новог Закона о порезу на непокретности
у својој примјени показао је бројне мањкавости које
су довеле до тога да се планирано остварење
прихода по овом основу не остварује планираном
динамиком што због кашњења пореских рачуна,
грешака које се отклањају са улагањем жалби
пореских обвезника и сл. што доводи до тога да
остварење ове врсте прихода је тешко планирати
а ипак за 9. мјесеци 2018. године оприходовано је
по овом основу 563.542 КМ што је за око 80.000 КМ
више наплаћено него у истом периоду прошле
године а ријеч је о обавезама пореских обвезника
из 2014, 2015 и 2016.и 2017, године. Истина је да
су се мањкавости које су се испољиле почетком
примјене Закона о порезу на непокретности
значајно смањиле, утврдило se правичније стање
пореских обавеза пореских оbвезника као и
повећаo се број нових пореских обвезникa.
Порез на наслеђе и поклоне (714200)
Буџетом за 2019. годину планирано је остварење у
износу од 40 КМ. Ријеч је о заосталим уплатама по
основу потписаних уговора из ранијих година. Ову
врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за
рачун града. Основ за ово планирање је
остварење ове врсте прихода задњих година.
План ове врсте прихода за 2019. годину идентичан
је плану који је био и у 2018. години.
Порез на финансијске и капиталне
трансакције (714300)
Буџетом за 2019. годину овај порез је планиран у
износу од 1.500 КМ. и идентичан је са
ребалансираним планом за 2018. годину. Ријеч је
о заосталим уплатама по основу потписаних
уговора из ранијих година. Ову врсту пореза
наплаћује пореска управа у име и за рачун града.
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Основ за ово планирање је динамика остварења у
последњих пар година.
Порез на промет производа (715100)
Приход од пореза на промет производа буџетом за
2019. годину се планира у износу од 3.880 КМ што
је идентично са ребалансом за 2018. годину.
Основ за ово планирање је тенденције остварења
у последњих пар година. Ову врсту пореза
наплаћује Пореска управа на основу закључених
уговора о репрограму тако да град Зворник нема
никаквог утицаја на ову врсту прихода. Остварење
ове врсте прихода за првих 9. мјесеци 2018.
године износило је 1.651КМ .
Порез на промет услуга (715200)
Ова врста прихода планира се у износу од 1.500
КМ и идентична су са планом који је био у 2018.
години. Ову врсту пореза наплаћује Пореска
управа на основу закључених уговора о
репрограму тако да град Зворник нема никаквог
утицаја на ову врсту прихода. Остварење ове
врсте прихода за првих 9. мјесеци 2018. године
износило је 381 КМ.
Акцизе на деривате нафте (715300)
Ова врста прихода планира се за 2019. годину у
износу од 10 КМ , јер општине и градови нису
учествовали у расподјели ове врсте прихода.
Извршења ове врсте прихода за првих 9 мјесеци
2018. године није било.
Индиректни порези дозначени од УИО (717100)
Приходи од индиректног опорезивања за 2019.
годину планирају се у износу од 14.800.000 КМ и
већи су од ребалансираног плана за 2018. годину
за 1.700.000 КМ. Основ за овакво планирање је
остварење за првих 9. мјесеци 2018. године које је
износило 10.001.170 КМ што је за око 550.000 КМ
више него пршле године, и процјене да ће доћи до
већег остварења у односу на план до краја године,
као и економски показатељи кретања привреде,
добијених инструкција од Министарства финансија
након достављања ДОБ-а 2018-2020. године гдје
се
очекује
раст
пореза
од
индиректног
опорезивања, као и повећања учешћа града
Зворник у коефицијенту расподјеле средстава од
индиректних пореза који се примјењује од .2016.
године.
Остали порези (719100)
Ова група пореза за 2019.годину се планира у
износу од 6.000 КМ а ријеч је о врсти прихода чије
извршење нема значај на остварење планираног
буџета града Зворник.
Из свега напријед наведеног евидентно је да
индиректни порези дозначени од УИО,
а чине
скоро 70% укупних прихода буџета (пореских и
непореских) града Зворник, имају значајно
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повећање у структури пореских прихода док све
остале врсте пореских прихода, планирају се у
скоро идентичном износу као у 2018. години.
Простора за даље напредовање како у плану тако
и остварењу прихода има једино у порезу на
непокретности који се огледа како кроз бољу и
ефикаснију наплату тако и спровођење даљих
активности око пријављивања и пореских
обвезника који нису извршили пријаву својих
непокретности.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи буџетом за 2019. годину
планирају се у износу од 3.499.720 КМ што је за
285.000 КМ више него што је планирано за 2018.
годину.
Структура непореских прихода:
Рб

Врста прихода

Приходи од закупа
и ренте
2. Приходи од камата
на готовину и
готовинске
еквиваленте
Административне
3. таксе
4. Комуналне таксе и
накнаде
5. Накнаде по разним
основама
Приходи од
6. пружања јавних
Услуга
7. Новчане казне
8. Остали непорески
приходи
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
1.

План за
2019.
годину
61.000

Ребаланс
за 2018.
годину
61.000

14.000

14.000

326.000
850.600

326.000
825.600

1.591.120

1.385.120

551.000
6.000
100.000

497.000
6.000
100.000

3.499.720

3.214.720
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Планом буџета за 2019. годину ова средства
планирају се у износу од 14.000 КМ и идентична су
са планом за 2018. годину. Основ за овакво
планирање је остварење по основу камате на
новчана средства на свим жиро рачунима која се
налазе на рачунима града Зворник а нису
утрошена.
Административна такса (722100)
Планом буџета за 2019. годину ова врста прихода
планира се у износу од 326.000 КМ што је
идентично ребелансираном плану за 2018. годину.
Код административних такси, за разлику од
остварења од прије пар година, дошло је до пада
остварења 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. Остварење ове врсте
прихода за првих 9. мјесеци 2018. године износило
је 144.355 КМ.
Комунална такса (722300)

Приходи од закупа и ренте (721200)
Приход по овој основи буџетом за 2019. годину
планирани су у износу од 61.000 КМ и идентични
су са планираним средствима за 2018. годину а
извршење за првих 9. мјесеци 2018. године
износило је 20.640 КМ . Под приходом од закупа се
подразумјева приход које град Зворник остварује
по основу закупа које фирме уплаћују у пословној
зони ''Јадар'' на основу склопљених уговора о
закупу. Основ за овакав план је процјена
остварења до краја буџетске године. У ову групу
прихода спада и приход од земљишне ренте и
планиран је у износу од 1.000 КМ.
Приходи од камата на готовину и готовинске
еквиваленте (721300)

Комуналне таксе буџетом за 2019. годину се
планирају у износу од 850.600 КМ и већа од плана
за 2018. годину за 25.000 КМ а извршење ове
групе прихода за првих 9 мјесеци 2018. године
износило је 688.117 КМ. Основ остварења
комуналних такси лежи у чињеници да су
комуналне таксе на фирму планиране у износу од
600.000 КМ и идентичне су са планом за 2018.
годину, а све то као последица доброг остварења
ове групе прихода за првих 9 мјесеци 2018. године
а износило је 555.302 КМ. Комуналне таксе за
кориштење простора на јавним површинама су у
2019. години планирају се у износу од 90.000 КМ и
веће су од плана за 2018. годину за 20.000 КМ , а
комуналне таксе за кориштење рекламних паноа у
износу од 40.000 КМ, и такође веће су од
првобитног плана за 5.000 КМ.
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање моторних, друмских и прикључних
возила на уређеним и обиљеженим мјестима је
врста прихода која се појављује у буџету града
Зворник од 2014. године. Током 2014. године се
планирало
увести
наплата
паркинга
на
обележеним мјестима у граду као и преузимање
паркинг простора од ''Дрине транс'' а.д., у дијелу
који се односи на градско земљиште, код главне
аутобуске станице који је предат на управљање
поменутој фирми на период од 10 година. Наплата
паркинга није уведена у граду у претходним
годинама, пре свега због поплава и клизишта које
су задесиле град Зворник 2014 године, а у 2015.и
2016 и 2017. години се радило на санирању
последица по том основу. Планиране инвестиције
за паркинг мјеста вјероватно ће бити реализоване
током 2019. године, а ова врста прихода планира
се буџетом за 2019. годину у износу од 100.000 КМ.
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Комуналне таксе на остале предмете таксирања
планирају се у износу од 10.000 КМ и идентичне су
са планом у 2018. години.
Остале врсте комуналних такса имају мање
учешће у укупном плану остварења прихода по
основу комуналних такса и планиране су на истом
или сличном нивоу као и за 2019. годину.

28. децембар 2018.

повећање капацитета Вртића као и повећање
броја корисника, ЈУ Средњошколски Центар ''
Петар Кочић'' који с епланира у износу од 40.000
КМ као и Техничког школског центра Каракај који
се планира у износу од 32.000 КМ.
Остале врсте прихода у оквиру ове групе прихода
су планиране на приближно истом нивоу као и у
2018. години.

Накнаде по разним основама (722400)
Новчане казне (723100)
Ова врста прихода буџетом за 2019. годину је
планирана у износу од 1.591.120 КМ што је за
206.000 КМ више него што је планирано
ребалансом буџета за 2018. годину. Извршење за
првих 9. мјесеци 2018. године ове врсте прихода
износило је 634.594 КМ а чине је накнада за
уређење градског грађевинског земљишта које се
за 2019. годину планира у износу 400.000 КМ као и
накнада за кориштење грађевинског земљишта
која се планира у износу од 420.000 КМ. Основ за
ово планирање су активности око изградње
објеката током 2018. године и у 2019. години, јер су
инвеститори откупили одређена земљишта у сврху
градње тих објеката чија реализација је почела
током 2018. године, а највећи дио прихода ће се
остварити током 2019. године на основу
склопљених уговора о одложеном плаћању.
Остале врсте накнада које су знатно мање али
такође учествују у остваривању ове групе прихода
спадају и:
Накнаде за кориштење минералних сировина које
су планиране за 2019. годину у истом износу као и
у 2018. години и оне износе 100.000 КМ. Накнада
за коришћење шума и шумског земљишта буџетом
за 2019. годину планирају се у износу од 90.000 КМ
што је идентично са планом за 2018. годину.
Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта су планиране у износу од 70.000 КМ.
што је идентично са планом за 2018. годину,
накнаде за воду и пиће у јавном водоснабдјевању
такође се планира у истом износу као и у 2018.
години у износу од 35.000 КМ а накнаде за
испуштање отпадних вода се планира у износу
100.000 КМ. Средства за финансирање посебних
мјера заштите од пожара за 2019. годину
планирају се у износу од 210.000 КМ што је
идентично са ребалансираним планом за 2018.
годину а разлог је добро извршење за првих 9.
мјесеци 2018. године које је износило 137.123 КМ.
Све остале врсте накнада у овој групи прихода су
планиране приближно на идентичном нивоу као
током 2018. године.

Ова средства су буџетом за 2019. годину
планирана у износу од 6.000 КМ и идентична су са
планом за 2018. годину. Разлог за овакво
планирање је ниво извршења за првих 9. мјесеци у
2018. години. а износило је 8.745 КМ, и извршење
током претходних година.
Остали градски непорески приходи (729100)
Приходи по овој основи се планирају у износу од
100.000 КМ и идентични су са ребелнсираним
планом за 2018. годину. Ријеч је о приходима који
се односе на разне рефундације, откуп општинске
документације у процесу инвестирања, капиталних
улагања и текућег одржавања. Основ за ово
планирање је и рефундација средстава као и
очекиваног откупа тендерских документација по
основу реализације пројеката за које су
обезбјеђена намјенска средства (обвезнице и Фиш
пројекат ) као и боловања радника. Извршење ове
групе прихода за првих 9. мјесеци 2018. године
које је износило 35.952 КМ, мада пракса из неких
ранијих година показала је доста веће извршење
од овог.
Текуће помоћи (Грантови) (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. Буџетом за 2019. годину грантови
планирају се у износу од 185.000 КМ и идентични
су са реблансираним планом за 2018. годину. Ова
врста прихода планира се на основу очекиваних
помоћи
за
одржавање
културно-спортских
манифестација које се обиљежавају током године
у граду Зворник, које су постале традиционалне
као што су џипијаде, Зворничко љето, регате и
других значајних датума и догађаја у граду.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Трансфери између различитих јединица
власти (781000)

Ова средства буџетом за 2019. годину се
планирају у износу од 551.000 КМ и већа су од
плана за 2018. годину за 54.000 КМ. Ријеч је о
приходима од пружања јавних услуга Градске
управе и буџетских корисника. Основ остварења
ове врсте прихода је приход од Дјечијег вртића
''Наша Радост'', који се планира у износу од
377.000 КМ а који је већи за 52.000 КМ у односу на
ребалансирани план за 2018. годину , а разлог је

Буџетом за 2019. годину планирани су у износу од
1.182.000 КМ. Ријеч је о трансферима јединицама
локалне самоуправе за пројекте и активности прије
свега у области социјалне заштите гдје је за ове
намјене потребно издвојити 825.000 КМ за
социјалне помоћи и туђу његу корисника и 120.000
КМ као дознаке за личну инвалиднину. Дио ових
трансфера односи се и на санацију обалоутврда у
граду Зворник које ће дозначити Воде Српске у
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износу од 237.000 КМ. Извршење ове групе
прихода за првих 9. мјесеци у 2018. години
износило је 583.634 КМ.
Примици за непроизведену сталну имовину
(813100)
Буџетом за 2019. годину се планирају у износу од
739.916 КМ и мања су од плана за 2018. годину за
360.084 КМ а ријеч је о продаји земљишта
приликом легализације бесправно изграђених
објеката као и продаје земље потенцијалним
инвеститорима. Разлог за ово планирање је
продаја АД Инжењеринг
које град Зворник
планира да реализује у 2019. години.
Примици од финансијске имовине (911400)
Буџетом за 2019. годину
ова средства се
планирају у износу од 90.000 КМ и идентични су са
ребалансираним планом за 2018. годину. Ријеч је о
враћању аконтација и позајмица од радника
добијених у претходном периоду.
Примици од узетих зајмова (921200)
Буџетом за 2019. годину ова средства се планирају
у износу од 1.773.800 КМ и ријеч је о средствима
по основу кредитног задужења града Зворник од
пословних банака за реализацију пројеката за која
су средства намјењена и за које постоје
скупштинске одлуке које ће се реализовати у 2019.
години.
Остали примици
Примици по основу разлике улазног и
излалзног ПДВ-а (931110)
Буџетом за 2019. годину планирају се у износу од
80.000 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). А основ за овакво планирање је
извршење ове групе примитака у првих 9. мјесеци
2018. године које је износило 56.494 КМ.
Неискориштена средства по основу кредита
и обвезница из претходне године

КМ, издаци за нефинансијску имовину 4.075.800
КМ, издаци за финансијску имовину 65.000 КМ,
издаци за отплату дугова 1.524.800 КМ и остали
издаци 1.051.000 КМ.
Oснов за планиране издатке су:
- смјернице утврђене Ревидираног документа
оквирног буџета за период 2018-2020,
- захтјеви буџетских корисника за средства у
2019. години,
- остварени расходи за девет мјесеци у 2018.
години,
- уговорени и неискориштени кредити у
претходним годинама и 2018.год.
- инвестициона улагања
из кредитних
средстава,
- уговорене обавезе у 2018. Години,
- захтјеви, програми рада појединаца и
непрофитних организација,
- потреба за комуналном инфраструктуром
Града.
Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева
њихово ефикасно и рационално коришћење за
постизање циљева економске политике у свим
сегментима јавне потрошње (као што је
побољшање животног стандарда радника и
грађана, развоја привреде града) и успостављање
економске стабилности Граске управе (смањењем
обавеза). У овом контексту, оквир расхода за 2019.
годину захтјева чврсту контролу над захтјевима
који се достављају за финансирање јавног сектора,
невладиних организација, реализацију нових и
довршавање започетих капиталних пројеката и
њихово стављање у употребу и санацију дефицита
Расходи су детаљно планирани по
намјени,
економској класификацији, приказани у табелама
по
позицијама по одјељењима односно
одрганизационим цјелинама, збирно на нивоу
Града, на нивоу Градске управе као једне
трезорске јединице и за све остале буџетске
кориснике као друге трезорске јединице.
Расходима и издацима финансира се рад Градске
управе, јавна потрошња, пружање услуга јавних
установа, социјална заштита грађана и разне
врсте помоћи и субвенција.
Преглед расхода по корисницима:

Средства од кредита и емисије обвезница за
2019. годину планирају се у износу од 10.000 КМ и
ријеч је о неутрошеним средствима.

-

РАСХОДИ

-

План буџета Града је
документ о процјени
годишњих расхода, издатака за нефинансијску и
финансијску имовину, издатака за отплату дугова,
осталих издатака, буџетску резерву, за Градску
управу, буџетске кориснике ЈУ Центар за
социјални рад, Дјечији вртић ,,Наша радост“, ЈУ
Средњошколски центар „Петар Кочић’’, ЈУ
Технички школски центар и Народну библиотеку и
Музејску збирку.
Буџетски расходи и издаци за 2019. планирани су
у износу од 24.993.200 КМ, од чега су текући
расходи 17.892.600 KM, буџетска резерва 384.000

28. децембар 2018.

-

Градска управа
ЈУ Центар за социјални
рад
ЈПВОУ Дјечији вртић
,,Наша радост,,
ЈУ Средњошколски центар
’Петар Кочић’’
ЈУ Технички школски
центар
ЈУ Народна библиотека и
Музејска збирка
УКУПНО

20,783,310 КМ
2,621,390 КМ
1.086.400 КМ
217.000 КМ
222.900 КМ
65.200 КМ
24.993.200 KM
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Преглед расхода по одјељењима и службама за
Градску управу
Стручна служба Скупштине града
459.100 КМ
Кабинет градоначелника
1.256.750 КМ
Одјељење за финансије
8. 540.360 КМ
Одјељење за привреду и
3.788.500 КМ
друшвене дјелатности
Одјељење за просторно уређење
180.000 КМ
Одјељење за стамбено
4.792.100 КМ
комуналне послове и послове
саобраћаја
Одјељење за борачко инвалидску
430.000 КМ
заштиту
Одјељење за инспекцију
10.000 КМ
Одјељење комуналне полиције
2.500 КМ
Служба за заједничке послове и
770.000 КМ
управљање људским ресурсима
Служба цивилне заштите
287.000 КМ
Служба професионалне
264.000 KM
ватрогасне јединице
УКУПНО

20.783.310 КМ

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Структура расхода буџета града по економској
класификацији:
Расходи за лична примања
Расход по основу
коришћења роба и услуга
Расходи финансирања и
други финансијски
трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке грађанима
Расходи по судским
решењима
Трансфер између
различитих јединица
власти
Издаци за произведену
сталну имовину
Издаци за непроизведену
сталну имовину
Издаци за залихе
материјала, робе и ситног
инвентара
Издаци за финансијску
имовину
Издаци за отплату дугова
Остали издаци
Буџетска резерва
УКУПНО :
-

6.409.100 КМ
4.109.000 КМ
584.060 КМ
1.182.000 КМ
2.722.750 КМ
2.728.690 KM
112.000 КМ
45.000 КМ
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су у износу 6.409.100 КМ, а односе се на бруто
плате и накнаде запослених у Градској управи,
Центру за социјални рад, Дјечијем вртићу ''Наша
радост'' као и накнаде за ЈУ Срeдњошколски
центар ''Петар Кочић'' и ЈУ Технички школски
центар Каракај. Планирани расходи за 2% су већи
од расхода за 2018. годину.
За бруто плате и накнаде запослених у Градској
управи заједно са радницима Професионалне
ватрогасне јединице планиранo je 5.154.500 КМ.
Утврђени су примјењујући најнижу цијену рада од
100,00 КМ на већ утврђене укупне коефицијенте
према Правилнику о систематизацији радних
послова и задатака за 235 радника . 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 у висини 150 KM
мјесечно, превоз, минимална средства за помоћ у
случају болести и смрти ужег члана породице
радника као и отпремнине за одлазак радника у
пензију. Планиране бруто плате и накнаде за
2019. годину само су веће за 6.900 КМ, односно за
0,1 %, може се рећи да су остале на истом нивоу
као у 2018. години.
Расходи за лична примања осталих буџетских
корисника за 2019 годину износе 1.254.600 КМ и
већи су од личних примања за 2018. годину за
12%. Оодносе се на бруто плате и накнаде Центра
за социјални рад у износу од 346.700 КМ за 16
радника, на лична примања Дјечијег вртића ''Наша
радост' у износу од 828.900 КМ за 53 радника, од
којих су 5 нових, као и накнаде за превоз радника
ЈУ Средњошколски центар' 'Петар Кочић' у износу
од 39.000 КМ и Технички школски центар у износу
од 40.000 КМ. Нових 5 радника потребни су
Дјечијем вртићу ''Наша радост' за проширење
капацитета. Градска управа купила је простор за
проширење Вртића, а набавку опреме финансира
Влада Републике Српске тако да ће Вртић радити
у 2019. године на двије локације у постојећем и
новом простору. У нови простор планиран је
смјештај, боравак нове дјеце и пресељење 3 групе
из постојећих објеката.

3.253.300 КМ

Расходи по основу коришћења роба и услуга
(412000)

810.000 КМ

Расходи по основу коришћења роба и услуга
буџетом за 2019 годину планирани су у износу од
4.109.000 КМ, у
односу на за
2018.годину
предвиђено је смањење за 6%. Овим расходима су
обухваћени расходи за закуп, расходи енергије,
расходи комуналних и комуникационих услуга,
набавка материјала, расходи за гориво, расходи за
службена путовања, расходи текућег одржавања
грађевинских и инфраструктурних објеката у граду
и мјесним заједницама, расходи осигурања,
банкарске услуге и услуге платног промета и
уговорене услуге, расходи за заштиту животне
средине и остале непоменуте расходе Градске
управе, Центра за социјални рад, Дјечијег вртића
''Наша радост'', ЈУ Срeдњошколски центар ''Петар
Кочић'' и ЈУ Технички школски центар Каракај.

12.500 КМ
65.000 КМ
1,524,800 КМ
1.051.000 КМ
384.000 КМ
24.993.200 КМ

Расходи за лична примања (411000)
Расходи за лична примања (бруто плате, бруто
накнаде, расходи за накнаду плате за вријеме
боловања и расходи за отпремнине и једнократне
помоћи) буџетом града за 2019. годину планирани
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Смањење расхода (412000) за 6 %. у 2019. години
у односу на 2018. годину резултат је смањених
трошкова за закуп, текуће одржавање, расходи за
стручне услуге и остали непоменути расходи. И
ако су неки трошкови предвиђени у 2019. години у
већем износу него за 2018. годину, смањење
наведена четири трошка одразило се на смањење
укупних расхода за робу и услуге. На бази
остварених расхода у 2018. години, предвиђених
потреба у 2019..години више су
планирања
средстава: за трошкове електричне енергије за
9%, режијског материјала за 25%,материјала за
посебне намјене за 33 % (највећим дијелом за
додатне потребе Вртића), путне трошкове за 12%
КМ, расхода за гориво 7% КМ и расходе за
одржавање јавних површина за 4%.
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови (413000)
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови планом за 2019. годину предвиђени су у
износу од
584.060 КМ, за 11% су већи од
процијењених за 2018. годину. Ови трошкови по
правилу
имају тенденцију пада у односу на
претходне године јер према амортизационим
плановима за отплату кредита, камата се током
отплате кредита смањује, али у нашем случају су
порасли јер је Градска управа повлачила средства
од банака и на тај начин стварала веће обавезе.
За задужења од Европске инвестиционе Банке за
пројекат ФИШ, потребно је планирати веће камате
за 17.590 КМ. односно 46 %, јер су кредитна
средства повучена у 2018 години, као и кредит од
НЛБ банке, гдје такође треба већа камата за 3.375
КМ. Градска управа у 2018. години се задужила
за кредит код Интесе Сан Паоло и по том основу
већи су значајно расходи за камате у 2019,
односно за 94.000 КМ. За све остале кредите
потребна су мања средства у 2019. години него у
2018. години, што је и амортизационим плановима
банака утврђено. Преглед обавеза за камате по
кредитима и обвезницама наведен је у буџету
Одјељења за финансије.
Субвенције (414000)
Расходи за субвенције за 2019. годину износе
1.182.000 КМ и у поређењу са расходима за 2018.
годину већи су за 12%. 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. Планиране су у Одјељењу за привреду.
Субвенције су предвиђене за исте намјене као и
претходне године али у различитим нивоима.
Подстицаји за 2019. годину планирани су за исте
потебе као и у 2019. Години, али за развој
пољопривреде за 54.700 КМ више него у 2018.
години, за Туристичку организацију 10.000 КМ
више, за Музејску збирку 10.000 КМ више него у
прошлој години да би се могли значајнији пројекат
реализовати,
за
запошљавање
и
смозапошљавање незапослених 48.000 више него

28. децембар 2018.

у 2018. години . За Фондацију за пословни развој
Јадар предвиђено је повећање од 8.000 КМ, јер у
претходној години средства су ребалансом
смањена на 2.000 КМ. Остале субвенције остале
су на истом нивоу или су смањене. Преглед
субвенција наведен је у Одјељењу за привреду,
пољопопривреду и друштвене. Дјелатности.
Грантови (415000)
Расходи за грантове за 2019. годину планирани су
у износу од 2.722.750 КМ, за програме као у 2018,
години и за 1 нови грант. Планирано је повећање
у односу на 2018. годину за 19%, односно за
427.880 КМ. Грант представља бесповратну
дознаку која има за циљ да помогне у обављању
редовних активности или специфичне групе
активности (пројекти) примаоцу гранта. Средства
планирана буџетом за 2019. годину су намијењена
за грантове у земљи за програме као у 2018.
години. Средства за ове намјене се односе на
средства за финансирање побољшања рада
одборничких клубова у граду Зворник, као и
средства за финансирање невладиних удружења,
спортских организација, културних манифестација,
разних удружења, примарне здравствене заштите
те грантова за санацију објеката од општег
интереса на подручју града Зворник, капиталне
грантове (суфинансирање заједничких пројеката)
да би обезбедили Градској управи неповратна
средства-грантове од других донатора. Планирани
су у Кабинету, Одјељењу за Финансије, Одјељењу
за привреду, Одјељењу за стамбено комуналне
послове и Одјељењу за борачко инвалидску
заштиту.
Повећани грантови планирани су на неким
позиције,
али
је
највеће
повећање
за
реконструкцију моста Александра Карађорђевића
и то 118.300 КМ и то чини дио средстава за овај
пројекат, јер је највећи дио средстава донирала је
Влада Републике Србије. Реализација пројекта
требала је да започне у 2018. години, међутим,
касне активности и радови ће бити реализовани у
2019. години и 2020. години, у којој ћемо такође
планирати остатак мањих средстава предвиђених
уговором о финансирању моста. Поред овог гранта
већа издвајања планирана су за Зворник Стан
односно повећање од 200.000 КМ или 67%.
Повећан је грант за инфраструктурне објекте,
односно за изградњу обалоутврде ријеке Дрине и
чишћење канала Челопек-Тршић; за 193.500 КМ. а
средства су обезбеђена од Јавне установе Воде
Српске . На извесном броју позиција предвиђена
су мања повећања средства као што су повећање
од: 5.000 КМ грант за финансирање културних
манифестација, 5.000 КМ грант за пословну зону
Јадар, Предвиђено је нови грант за реконструкцију
болнице у Зворнику у износу од 160.000 КМ. Влада
Републике Српске врши улагање за градњу новог
дијела болнице у 2019. години, али је потрено
реконструисати мокре чворове у старој болници да
би била и стара болница у одживом и
функционалном стању.
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се

исплаћују

из

Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета града планом за 2019. годину предвиђени
су у износу од 2.728.690 КМ, односно за 1 % мање
него у претходној години. Планирана су издвајања
у исте програме и области као у 2018. години и
нове дознаке за примаоце услуга социјалне
заштите које исплаћује Центар из средстава
Буџета Републике Српске у иносу од 120.000 КМ,
а који у предходној години није исплаћиван.
Предвиђена су већа издвајања за: финансирање
социјалних потреба и социјалне заштите Центра
за социјални рад за 48.100 КМ (због повећања
броја корисника за дознаке),
10.000 КМ за
ванредне помоћи социјално угроженим грађанима
и 2.530 КМ за трошкове смјештаја социјално
угрожених.
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.
Планиране су у Одјељењу за привреду Одјељењу
за Борачко инвалидску заштиту и Центру за
социјални рад.
Расходи по судским решењима ( 419000)
Расходи по судски решењима
обухватају
трошкове за главницу, камату и судске трошкове.
Трошкови су планирани за Градску управу у
Одјељењу за Финансије у износу од 92.000 КМ и за
Центар за социјални рад у износу од 20.000 КМ јер
су добављачи за пружање услуга смјештаја
штићеника града покренули судске спорове за
наплату својих потраживања.
Трансфери између различитих нивоа власти
(487000)
Трансфери између различитих нивоа власти
планирани су у износу од 45.000 КМ у Центру за
социјални рад за финансирање потенцијалних
расхода за здравствено осигурање корисника
социјалне
помоћи
који
немају
социјално
осигурање.Трансфери су у 2019. години незнатно
мањи од трасфера за 2018.годину и то за 770 КМ.
Средства за издатке за произведену сталну
имовину (511000)
Издаци за произведену сталну имовину у буџету
за 2019. годину предвиђени су у износу од
3.253.300 КМ и обухватају издатке за изградњу и
прибављање зграда и објеката, набавку опреме,
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију
постојећих објеката и нематеријалну производну
имовину. У поређењу са 2018. годином, мањи су
издаци за 53%, јер су мања улагања из кредитних
средстава у 2019. у односу на 2018. годину.
Предвиђено је смањење улагања за изградњу и
прибављање
објеката,
а
повећање
за
инвестиционо улагање за реконструкцију објеката,
опрему и нематеријалну производну имовину.
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Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката планирани су у износу од 2.217.200 КМ,
што је за 64% ниже од издатака у 2018. години из
властитих и кредитних средства. Планиране су
инвестиције
из кредитних средстава Развојне
банке у износу од 439.128 КМ за куповину плаца и
изградњу гараже 2 у износу од 250.000 КМ, за
изградњу, за реконструкцију Улице Браће
Обрадовић и улице за Гробнице у износу од 39.128
КМ и за суфинансирање заједничких пројеката за
изградњу стајалишта у Каракају у износу од
150.000 КМ. Из Кредита Интеса Сан Паоло у
износу од 649.000 КМ и то за набавку и изградњу
пословних простора за суд и тужилаштво. Из
властитих средстава планирана су улагања за
грађевинске објекте у износу од 1.129.072 КМ
Издаци
за
инвестиционо
одржавање
и
реконструкцију објеката планирани су у износу од
418.700 КМ, што је за 18% више него у 2018.
години, Улагања су планирана из властитих
средстава.
Предвиђена додатна средства за
реконструкцију инфраструктуре у граду у износу од
45.000 КМ, за одржавање спомен обележја
повећање од 92,500 КМ и реконсрукцију и
одржавање школских објеката 60.000 КМ, а за неке
пројекте
средтва
су
смањена.
Буџетским
корисницима увећана су средства за 6,300 КМ.
Издаци за набавку опреме планирани су у нивоу
од 414.000 КМ, за 12 % више него у 2018. години.
Већа улагања за опрему предвиђена су за
Цивилну заштиту 63.000 КМ и за Библиотеку за
1.000 КМ. Улагања су предвиђена из властитих
извора.
За издатке за нематеријалну производну имовину
пројектована су средства у износу од 203.000 КМ,
што је за 188% више него у 2018. години. За
потребе израде просторно планске документације
потребна су средства у нивоу од 155.000 КМ, што
је за 141.700 више него у претходној години, и за
израду пројетне документације 40.000 КМ, односно
33.400 више нео за прошлу годину, што је у
највећој мјери утицало на пораст улагања у
2018.години.
Издаци за непроизведену сталну имовину
(513000)
Издаци за ову врсту расхода обухватају издатке за
набавку земљишта, у плану за 2019. годину износе
810.000 КМ. У односу на 2018. годину предвиђено
је повећање за 3%. Издаци су планирани за
куповину земље за водопривредне објекте ( за
водоводе) и приступне путеве, гробља и просторе
за паркинг. За куповину земљишта за уређење
корита ријеке Сапне и Дрине 700.000 КМ
обезбјеђена су кредитна средства од Интеза Сан
Паоло Банке.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара( 516000)
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара планирани су у истом нивоу као и претходне
године, односно, 12.500 КМ за ситан инвентар који
има дужи рок коришћења од 1. године.

9

БРОЈ 15

Службени гласник града Зворник

Издаци за акције и учешћа у капиталу
Издаци за финансијску имовину, односно издаци
за акције и учешће у капиталу планирани су у
износу 65.000 КМ, за 18 % мање него у предходној
години. Издаци су планирани за уплату оснивачких
улога за буџетске кориснике или јавна предузећа.
Издаци за отплату дугова (621000)
Издаци за отплату дугова за 2019. годину
планирани су у износу од 1.524.800 КМ и то за
отплату главнице за примљене зајмове у износу од
1.378.600, што је за 45 % више него у претходној
години, за зајмове који се рефундирају у износу од
10.000 КМ и за отплату дугова за потенцијалне и
накнадно
приспјели
обавезе
136.200
КМПредвиђено је значајно повећање за отплату
главнице за примљене зајмове јер главица по
амортизационом плану расте током отплате, а
приспјела је и отплата главнице према НЛБ банци
у 2019,години и обавезе према Интеза Сан Паоло
банци.
Остали издаци (631000)
Остали издаци планирани су за 2019.годину у
износу од 1.051.000 КМ што је за 64% више него за
2018. години, односно за 408.700 КМ. Средства су
више планирана на позицији (631900) издаци за
отплату дугова из претходних година, а које су
пренесене у 2019. годину.
Отплатом старих
обавеза треба да смањимо дефицит и да
стабилизујемо финансијско стање Градске управе
за 850.000 КМ и Центра за социјални рад 50.000
КМ, све у складу са Дугорочним планом за
измирење неизмирених обавеза пренесених из
претходног период.
Буџетска резерва
За буџетску резерву планом је предвиђено 384.000
КМ. Средства служе за реалоцирање на друге
позиције ако није планом довољно предвиђено.
Резерва је већа од резерве по ребалансу из 2018.
године за 76.768 КМ.
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА
ПО ПРИПАДНОСТИ ТРОШКОВА
ОДГОВАРАЈУЋОЈ ГРУПИ КОНТА
1. ГРАДСКА УПРАВА (ГУ)
01190110-СТРУЧНА
ГРАДА

СЛУЖБА

СКУПШТИНЕ

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,
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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 и
услуга:
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 намјенеспецијални 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,
ревизорске,
компијутерске, 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,
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511200-Издаци за реконструкцију постојећих
објеката Градске управе,
511300-Издаци за набавку опреме за потребе
Градске управе,
511700-Издаци
за
набавку
нематеријалне
произведену 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.
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених;
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених – топли оброк, превоз, дневнице,
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 једнократне
помоћи,
412000-Расходи по основу коришћења роба и
услуга:
412700-Расходи по уговору са Савезом општина и
градова,
412900-Расходи
за
бруто
накнаде
предсједницима мјесних заједница и накнаде за
рад ван радног времена.
413000-Расходи
финансирања
и
други
финансијски трошкови:
413300-Расходи за камате на узете кредите
Градске управе и средства емисије обвезница ,
413900-Расходи по основу затезних камата.
415000-Текући грантови
415200-Грант за финансирање побољшања рада
одборничких клубова Скупштине града Зворник.
487000-Трансфери између различитих јединица
власт:
487000-Трансфери између различитих јединица
власт.
419000-Расходи по судским решењима:
419100-Расходи по судским решењима.
611000-Издаци за финансијску имовину:
611200-Издаци за акције и учешће у капиталуоснивачки улог.
611400-Издаци за зајмове дате радницима:
611400-Издаци за зајмове дате радницима.
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,
631000-Остали издаци:
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631100- Издаци по основу пореза на додату
вриједност,
631300-Издаци за авансе,
631900-Остали издаци (издаци за отплату дугова
из претходних година),
638100-Остали издаци из трансакија са другим
јединицама власти:
638100-Издаци за накнаде плата за породиљско
одсуство који се рефундирају из фонда.
01190150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
412000-Расходи по основу коришћења роба и
услуга:
412500-расходи за санацију школских објеката,
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 одбора- Енциклопедије РС
и Центра за дјецу са посебним потребама
414000-Субвенције:
414100-Субвенције за установе од значаја за град
Зворник као и за подстицај
запошљавања и
пољопривреде.
415000-Текући грантови
415200Грант
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,
дома омладине и дома за старија лица,
511700-Издаци по основу улагања у стратегију
развоја и шумску привредну основу.
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,
шумских
путева
и
санацију
водопривредних објеката (крпљење ударних рупа,
хоризонтална
и
вертикална,
сигнализација,
насипање, санирање локалних и некатегорисаних
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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.
511700-Набавка сталних средстава у облику
права:
511700-Издаци за израду пројектне документације.
513000-Издаци
за
непроизведену
сталну
имовину:
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-Реконструкција и инвестиционо одржавање
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- ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
412000-Расходи по основу коришћења роба и
услуга
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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,
412900-Средства за накнаде за деминирање и
обуку.
511000-Издаци за произведену сталну имовину
511300-Набавка опреме за рад јединица цивилне
заштите.
01190600 СЛУЖБА ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
412000-Расходи по основу коришћења роба и
услуга:
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса,
комуналних и комуникационих услуга,
412400-Расходи за материјал за посебне намјене,
412500-Расходи текућег одржавања зграде и
опреме,
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 једнократне
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,
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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, 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
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 трансакија са другим
јединицама власти:
638100-Издаци за накнаде плата за породиљско
одсуство.
01190400 ЈПВОУ 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 једнократне
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
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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 трансакија 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 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ''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.
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412900-Расходи
за
стручно
усавршавање,
ванредне испите, котизације, и сл.
511000-Издаци за произведену сталну имовину:
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:
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

ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ
Екон.
Код
1

Опис

Ребаланс
за 2018

3

4

2

711100

План за
2019
5

Извршење
1-9 2018

Индекс
7=5/4*
100

6

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

20,927,500

22,324,500 14,447,742

106.68

71

А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

15,857,780

17,457,780

11,985,733

110.09

711

Приходи од пореза на доходак и добит

300

300

45

100.00

1

711100

Порези на доходак

300

300

45

100.00

1.1

711113

Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства

300

300

45

100.00

1.890.550

1.790.550

1.412.844

94,71

1.890.550

1.790.550

1.412.844

94,71

250.000

250.000

177.153

100.00

500

500

177

100.00

1.640.000

1.540.000

1.235.467

93,90

50

50

47

100.00

713000

713

2

713100

2.1

713111

2.2

713112

2.3

713113

2.4

713114
714000

3

Приходи на лична примања и приходи
од самосталне дјелатности
Порез на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности
Порез на приходе од самосталних
дјелатности
Поред на приходе од самосталних
дјелатности
у паушалном износу
Порез на лична примања
Порез на лична примања лица која
самостално
обављају привредну и професионалну
дјелатност

714

Порез на имовину

855.540

855.540

563.635

100.00

714100

Порези на имовину

854.000

854.000

563.542

100.00
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3.1

714111

Порез на имовину

3.2

714112

Порез на непокретности

4

714200

4.1
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4.000

4.000

791

100.00

850.000

850.000

562.751

100.00

Порез на наслеђе и поклон

40

40

93

100.00

714211

Порез на наслеђе и поклон

40

40

93

100.00

5

714300

Порез на финансијске и капиталне
трансакције

1.500

1.500

0

100.00

5.1

714311

Порез на пренос непокретности и права

1.500

1.500

715

Порез на промет производа и услуга

5.390

5.390

2.032

100.00

715000

100.00

6

715100

Порез на промет производа

3.880

3.880

1.651

100.00

6.1

715111

Општи порез на промет по општој стопи

1.600

1.600

902

100.00

6.2

715112

10

10

467

100.00

6.3

715113

2.000

2.000

219

100.00

6.4

715114

Општи порез на промет по нижој стопи
Општи порез на промет на деривате
нафте
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

1.500

1.500

381

100.00

7.1

715211

1.500

1.500

381

100.00

7.2

715212

Порез на промет услуга
Општи порез на промет услуга по општој
стопи
Општи порез на промет услуга у
годишњем
паушалном износу

0

0

8

715300

Акцизе на деривате нафте

10

10

0

100.00

8.1

715311

Акцизе на деривате нафте

10

10

0

100.00

100.00

717

Индиректни порези дозначени од УИО

13,100,000

14,800,000

10,001,170

100.00

9

717100

Индиректни порези дозначени од УИО

13,100,000

14,800,000

10,001,170

100.00

9.1

717111

Индиректни порези дозначени од УИО

13,100,000

14,800,000

10,001,170

100.00

717000

719

Остали порески порези

6.000

6.000

6.007

100.00

10

719100

Остали порески порези

6.000

6.000

6.007

100.00

10.1

719113

Порез на добитке од игара на срећу

6.000

6.000

6.007

100.00

3.214.720

3.499.720

1.878.375

100.00

75.000

75.000

20.640

100.00

61.000

61.000

20.640

100.00

60.000

60.000

20.640

100.00

1.000

1.000

0

100.00

14.000

14.000

0

100.00

4.000

4.000

0

100.00

719000

721000

72

Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

721

Приходи од финансијске имовине и
нефинансијске имовине и позитивних
курсних разлика

11

721200

11.1

721222

Приходи од закупа и ренти
Приходи од давања у закуп објеката
општине, града и установа-јавних служби
који се финансирају из буџета општина

11.2

721223

Приходи од земљишне ренте

12

721300

12.1

721311

Приходи од камата на готовину и
готовинске еквиваленте
Приходи од камата на новчана средства
на редовним трезорским рачунима
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721312

Приход од камата на новчана средства
на намјенским трезорском рачунима

13

722
722100
722118

Накнаде,таксе и приходи од пружања
јавних услуга
Административне накнаде и таксе
Посебна републичка такса на нафту

13.1
13

722121
722131

14
14.1

722300
722312

14.2

722313

14.3

722314

14.4

722315

14.5

722316

14.6

722317

14.7

722318

14.8

722319

14.9

722396

15

722400

15.1

722411

15.2

722412

15.3

722424

15.4

722425

15.5

722435

15.6

722437

15.7

722442

15.8

722443

15.9

722444

15.10

722445

15.11

722446

15.12

722447

15.13

722448

15.14

722463

Накнада за испуштање отпадних вода
Накнада за производњу електричне
енергије добијене коришћењем
хидроенергије
Накнада за извађени материјал из
водотока

15.15

722465

Накнаде за воде за индустријске
процесе, укључујући и термо електране

12.2

722000
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10.000

10.000

0

100.00

3.033.720
326.000
6.000

3.318.720
326.000
6.000

1.813.038
144.355

109.39
100.00
100.00

Општинске администартивне таксе
Градске административне таксе

20.000
300.000

20.000
300.000

11.609
132.746

100.00
100.00

Комуналне накнаде и таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе за држање моторних,
друмских и прикључних возила
Комуналне таксе за кориштење простора
на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе
Комуналне таксе за држање средстава за
игру
Комуналне таксе за приређивање
музичког
програма у угоститељским објектима
Kомунална такса за коришћење витрина
за излагање робе ван пословне
просторије
Комунална такса за кориштење
рекламних паноа
Комунална такса за кориштење простора
за паркирање возила на мјестима које је
за то одредила општина
Комуналне таксе на остале предмете
таксирања

825.600
600.000

850.600
600.000

688.117
555.302

103.03
100.00

500

500

75

100.00

90.000

90.000

80.314

100.00

100

100

0

100.00

10.000

10.000

4.580

100.00

0

0

0

#####

40.000

40.000

34.425

100.00

75.000

100.000

0

133.33

10.000

10.000

13.421

100.00

Накнаде по разним основама
Накнаде за уређивање грађевинског
земљишта
Накнаде за коришћење грађевинскoг
земљишта-рента
Накнада за коришћење минералних
сировина
Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта
Накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта-средства за развој
неразвијених дијелова општине
остварена продајом шумских
сортимената
Накнаде за обављене послове од општег
интереса у шумама у приватној својини
Накнада за воду за пиће у јавном
водоснабдјевању
Накнада за воду за друге намјене и друге
случајеве намјене за људску употребу

1.385.120

1.591.120

634.594

114.87

300.000

400.000

94.897

133.33

314.000

420.000

103.304

133.76

100.000

100.000

56.468

100.00

70.000

70.000

22.335

100.00

90.000

90.000

19.325

100.00

15.000

15.000

14.407

100.00

35.000

35.000

5.633

100.00

30

30

317

100.00

0

0

6

#####

30.000

30.000

20.656

100.00

80.000

80.000

62.653

100.00

100.000

100.000

83.498

100.00

90

90

6

100.00

25.000

25.000

7.996

100.00

10.000

10.000

5.038

100.00

Накнада за воду за наводњавање
Накнада за воде и минералне воде које
се користе за флаширање
Накнаде за заштиту вода коју плаћају
власници транспортних средстава која
користе нафту или нафтне деривате

16
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15.16

722467

Средства за финансирање посебних
мјера заштите од пожара

15.17

722469

Остале надокнаде еколошке заштите

722491

Концесионе накнаде за коришћење
природних и других добара

16

722500

16.1

722521

16.2

722591

16.3

722591

16.4

722591

16.5

722591

16.6

722591

16.7

722591

16.8

722591

15.18

723000

723
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210.000

210.000

137.123

100.00

0

0

0

#####

6.000

6.000

932

100.00

Приходи од пружања јавних услуга

497.000

551.000

345.972

110.87

Приходи општинских органа управе
Властити приходи буџетских корисника
града
Властити приходи буџетског корисника
Наша Радост
Властити приходи буџетског корисника
Народна библиотека
Властити приходи буџетског корисника
Гимназије и ССШ "Петар Кочић"
Властити приходи буџетског корисника
Техничког школског центра
Властити приходи буџетског корисника
Професионалне ватрогасне јединице
Властити приходи буџетског корисника
Центра за социјални рад

40.000

40.000

23.681

100.00

50.000

50.000

49.481

100.00

325.000

377.000

210.995

116.00

2.000

2.000

950

100.00

40.000

40.000

33.542

100.00

30.000

32.000

22.704

106.67

0

0

10.000

10.000

4.619

100.00

Новчане казне

6.000

6.000

8.745

100.00

6.000

6.000

8.745

100.00

6.000

6.000

8.745

100.00

#####

17

723100

17.1

723121

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

18

729
729100

Остали непорески приходи
Остали непорески приходи

100.000
100.000

100.000
100.000

35.952
35.952

100.00
100.00

18.1

729124

Остали градски приходи

100.000

100.000

35.952

100.00

73

Ц. ГРАНТОВИ

185.000

185.000

0

100.00

731

Грантови

185.000

185.000

0

100.00

19

731000

Грантови

185.000

185.000

0

100.00

19.1

731121

0

0

0

#####

19.2

731211

Капитални грантови одстраних влада
Текући грантови од правних лица у
земљи

25.000

25.000

0

100.00

19.3

731219

Остали текући грантови у земљи

150.000

150.000

0

100.00

19.4

731221

Капитални грантови од правних лица

10.000

10.000

1.670.000

1.182.000

583.634

70,78

1.670.000
1.670.000
1.670.000

1.182.000
1.182.000
1.182.000

583.634
583.634
583.634

70,78
70,78
70,78

Трансфери од осталих јединица
власти

0

0

0

#####

Трансфери од осталих јединица власти

0

0

0

#####

1.100.500

714.900

33.358

64,96

729000

731000

78

20
20.1

787000

787
787200
787200

21

787

21.1

787911

810000
811000

81
811

Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ
Трансфери између различитих
јединица власти
Трансфери од ентитета
Трансфери од ентитета

Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Примици за произведену сталну
имовину

100.00

500

500

14.313

100.00

22

811100

Примици за зграде и објекте

500

500

14.313

100.00

22.1

811100

Примици за стамбене објекте и јединице

500

500

14.313

100.00

17
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811130

813000

813

22.1

813100

23

817

23

817000

Примици за саобраћајне објекте

0

0

0

#####

Примици за непроизведену сталну
имовину

1.100.000

714.400

19.045

64,95

Примици за земљиште

1.100.000

714.400

19.045

64,95

Примици по основу пореза на додату
вриједност

0

0

0

#####

Примици по основу пореза на додату
вриједност

0

0

0

#####

22,028,000

23,039,400

14,481,100

104.59

5.024.000

1,943,800

1.730.982

58,53

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

91
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ФИНАНСИРАЊЕ
ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

90.000

90.000

71.222

100.00

Примици од финансијске имовине

90.000

90.000

71.222

100.00

911000

Примици од финансијске имовине

90.000

90.000

71.222

100.00

24

911400

90.000

90.000

71.222

100.00

24

911420

0

0

0

#####

24

911430

50.000

50.000

30.000

100.00

24

911480

Примици од наплате датих зајмова
Примици од наплате зајмова датих
домаћим јавним финансијским
субјектима
Примици од наплате зајмова датих
домаћим-јавним нефинансијским
субјектима
Примици од наплате зајмова датих
радницима

40.000

40.000

41.222

100.00

Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА

4.854.000

1,773,800

1.508.112

36,54

Примици од задужења

4.854.000

1,773,800

1.508.112

36,54

911000

920000

92

921000
25

921200

Примици од узетих зајмова

4.854.000

1,773,800

1.508.112

36,54

25.1

921240

Примици од зајмова узетих од банака

4.854.000

1,773,800

1.508.112

36,54

80.000
50.000

80.000
50.000

151.648
56.494

100.00
100.00

50.000
30.000

50.000
30.000

56.494
95.154

100.00
100.00

26.1
26.2

931110
938199

Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ
Остали примици
Примици по основу разлике улазног и
излазног пореза на додатну вриједност
који се наплаћује од надлежне пореск
институције
Остали примици из трансакција размјене

27

375000

Неискориштена средства по основу
обвезница из предходне године

26

930000
931000

93
931

298.000

10.000

207.000

3,36

27.1

Унјети на
пројекат NNSR119,
пренешена
средства
из 2017 у
Неискориштена средства по основу
2018
кредита и гранта
годину

298.000

10.000

207.000

3,36

27.2

Неискориштена средства по основу
обвезница из предходне године

0

0

0

#####

27,350,000

24,993,200

16,419,082

91,38

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ,
ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА
СРЕДСТВА
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ОПШТИ ДИО БУЏЕТА
ЗА 2019. ГОДИНУ
ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Редни Економс
број ки код
1

1

О п и с

Ребаланс
за 2018
годину

План
буџета за
2019

Индекс

3

5

6

6=5/4*
100

2

710000

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

20.927.500

22.324.500

107

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

15.857.780

17.457.780

110

300

300

100

1.890.550

1.790.550

95

855.540

855.540

100

5.390

5.390

100

13.100.000

14.800.000

113

6.000

6.000

100

3.214.720

3.499.720

109

75.000

75.000

100

3.033.720

3.318.720

109

6.000

6.000

100

711000

Приходи од пореза на доходак и добит

713000

Порези на лична примања и прихода од
самосталне дјелатности

2.2

714000

Порез на имовину

2.3

715000

Порез на промет производа и услуга

2.4

717000

Индиректни порези дозначени од УИО

2.5

719000

Остали порески порези

2
2.1

2.6

722000

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од финансијске имовине,
нефинансијске имовине и позитивних курсних
разлика
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних
услуга

3.3

723000

Новчане казне

3.4

729000

Остали непорески приходи

100.000

100.000

100

3

720000

3.1
721000
3.2

3.5
4

5

ГРАНТОВИ

185.000

185.000

100

731000

Грантови

185.000

185.000

100

1.670.000

1.182.000

71

787000

Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА
Трансфери између буџетских јединица
различитих нивоа власти

1.670.000

1.182.000

71

Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

17.449.156

17.892.600

103

Текући расходи

17.411.386

17.855.600

103

6.271.620
4.377.060

6.409.100
4.109.000

102
94

730000

4.1

780000

5.1

6
7

410000

413000

Расходи за лична примања
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови

527.137

584.060

111

7.4

414000

Субвенције

1.058.980

1.182.000

112

7.5

415000

Грантови

2.294.870

2.722.750

119

416000

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
града на име социјалне заштите

2.756.719

2.728.690

99

419000

Расходи по судским рјешењима

125.000

120.000

96

487000

Трансфери између различитих једин. власти

37.770

37.000

98

7.1
7.2

411000
412000

7.3

7.6
7.7
8

487000

9

.......

Буџетска резерва

307.232

384.000

125

3.171.112

4.047.900

128

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (I-II)

-6.664.149

-3.360.900

50

I Примици за нефинансијску имовину

1.100.500

714.900

65

500

500

100

1.100.000

714.400

65

10

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

11
12

810000

12.1

811000

Примици за произведену сталну имовину

12.2

813000

Примици за непроизведену сталну имовину
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Примици по основу пореза на додату
вриједност

#####

II Издаци за нефинансијску имовину

7.764.649

4.075.800

52

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара, амбалаже и сл.
Издаци по основу пореза на додату вриједност

6.964.149
787.700

3.253.300
810.000

47
103

12.800
0

12.500
0

98
0

Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)

-3.493.037

687,000

-20

Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј
Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

3.493.037

-687,000

-20

11.200

25.000

223

Примици од финансијске имовине

90.000

90.000

100

17

911100

Примици од финансијске имовине

90.000

90.000

100

17.1

911400

Примици од наплате зајмова датих радницима

90.000

90.000

100

610000

Издаци за финансијску имовину

78.800

65.000

82

611000

Издаци за финансијску имовину

78.800

65.000

82

Издаци за акције и учешћа у капиталу

78.800

65.000

82

18
18.1

611200

19

920000

19.

921000

19.1
20

20.2

249,000

7

4.854.000

1,773,800

37
37

Примици од задужења

4.854.000

1,773,800

Примици од дугорочних задужења

4.854.000

1,773,800

37

1.107.863

1.524.800

138

621300

Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у
земљи

948.213

1.378.600

145

10.000

10.000

100

149.650

136.200

91

-562.300

-971.000

173

80.000
80.000

80.000
80.000

100
100

621600

20.3

3.746.137

Примици од задужења
921000

620000

20.1

Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ

621900

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају
Отплата дуга за потенцијалне и накнадно
приспјеле обавезе
З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ

21
21.1
22
22.1
22.3
22.4

631100

Остали издаци
Издаци по основу пореза на додту вриједност

642.300
24.500

1.051.000
22.000

164
90

Издаци по основу аванса
Издаци за отплату дугова из претходних година,
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од фонда

50.000
500.000

50.000
900.000

100
180

67.800

79.000

117

298.000

10.000

3

298.000

10.000

3

0

0

630000
631300
631900

22.5

23

931100

Остали примици
Примици по основу пореза на додату вриједност

930000

638100

И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
Неискоришћена средства по основу обвезница
из предходног периода

375000

Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ

II ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ A. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000

13.794.096

13.849.110

100

5.154.500
4.326.500

100

Расходи за бруто плате

5.147.600
4.192.600

Нето плате

2.603.000

2.758.000

106

207.600

141.500

68

1.382.000

1.427.000

103

411000

Расходи за лична примања

1.1

411100

1.2

411100

1.3

411100

Порези на плате

1.4

411100

Доприноси на плате

1

411000

103

20
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2

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених

885.000

746.000

84

2.1

411200

Нето накнаде трошкова запослених

583.000

512.000

88

2.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

302.000

234.000

77

31.000

36.000

3

411300

3.1

411300

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

411400

Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи

39.000

46.000

118

411400

Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи

39.000

46.000

118

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

3.732.850

3.396.800

91

4

412100

Закуп имовине и опреме

61.650

43.000

70

4.1

412100

Расходи за закуп - закуп за изборе

61.650

43.000

70

5

412200

Расходи по основу утрошка енергије

346.550

362.000

104

5.1

412200

212.000

234.000

110

5.2

412200

Расходи по основу утрошка енергијеАдминистративна служба
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга-Административна служба

134.550

128.000

95

6

412300

Расходи за режијски материјал

78.850

108.000

137

6.1

412300

Расходи за режијски материјал

78.850

108.000

137

7

412400

Расходи за за материјал за посебне намјене

11.500

16.500

143

7.1

412400

Расходи за материјал за посебне намјене

11.000

16.000

145

7.2

412400

Набавка материјала - Комунална полиција

500

500

100

412000

116
31.000

36.000
116

8

412500

Расходи текућег одржавања

905.751

785.000

87

8.1

412500

Расходи текућег одржавања

53.951

45.000

83

8.2

412500

Расходи за санацију школских објеката

11.600

15.000

129

8.3
8.4

412500
412500

Расходи за инфраструктуру у граду
Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама

50.000
550.300

50.000
460.000

100
84

8.5

412500

Расходи за санацију водопривредних објеката

30.000

30.000

100

8.6

412500

Расходи за одржавање шумских путева

25.000

25.000

100

8.7

412500

Одржавање уличне расвјете

40.000

40.000

100

8.8

412500

89.900

60.000

67

8.7

412500

Средства за хитне интервенције - клизишта
Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката, склоништа , објеката
цивилне заштите

55.000

60.000

109

9

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

76.000

84.000

111

9.1

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

12.000

15.000

125

9.2

412600

Расходи по основу утрошка горива

64.000

69.000

108

10

412700

497.500

419.500

84

10.1

412700

47.500

45.000

95

10.2

412700

Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)

37.500

40.000

107
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412700

Расходи за услуге информисања, медија и
стратегије комуникације

115.900

90.000

78

10.4

412700

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

134.000

70.000

52

10.5

412700

Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина
и градова, и друге)

12.000

12.000

100

10.6

412700

Расходи за пројекте Комисије за
равноправност полова

1.500

1.500

100

10.7
10.8

412700
412700

Расходи за пројекте Савјета за саобраћај
Расходи за обавезну систематску дератизацију

1.000
30.000

1.000
30.000

100
100

10.9

412700

30.000

30.000

100

10.10

412700

Расходи за рад против градне заштите
Средства за пројектну документацију за локални
економски акциони план ЛЕАП

1.000

5.000

10.11

412700

Уговорене услуге за инфраструктуру

53.800

40.000

74

10.12

412700

Издаци за постављање кућних бројева

500

10.000

2.000

10.13

412700

Средства за процјену вредности имовина

3.000

10.14

412700

Расходи збрињавања паса луталица

10.15
10.16

412700
412700

10.17

412700

10.3

500

15.000

17.300

10.000

58

Средства за прегледе инспекцијских узорака
Административна извршења - хитне интервенције

5.000
4.000

5.000
5.000

100
125

Средства за деминирање и обуку

6.000

10.000

167

727.900

760.000

104

250.000

250.000

100
105

11

412800

11.1

412800

Расходи за услуге одржавања јавних површина
и заштите животне средине
Расходи по основу утрошка енергије-улична
расвета

11.2

412800

Трошкови заједничке јавне комуналне потрошње

315.000

330.000

11.3

412800

Зимско одржавање путева

152.900

150.000

98

11.4

412800

Средства за одржавање депоније

10.000

30.000

300

12

412900

1.027.149

818.800

80

12.1

412900

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

63.480

60.000

95

12.2

412900

Расходи по основу репрезентације

63.800

40.000

63

12.3

412900

Расходи за нето накнаде скупштинских одборника

175.000

180.000

103

12.4

412900

Порези и доприноси на накнаде скупштинских
одборника

115.200

118.000

102

12.5

412900

18.000

18.000

100

12.6

412900

Расходи за бруто накнаде члановима комисија
Расходи за организације пријема, манифестација и
обиљежавање значајних датума

21.300

12.000

56

12.7

412900

100.150

68.100

68

12.8

412900

84.819

20.000

24

12.9
12.10

412900
412900

1.800
15.000

5.000
20.000

278
133

12.11

412900

23.200

25.000

108

12.12

412900

Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК
Остали непоменути расходи - обука и рад чланова
Бирачких одбора
Расходи за рад Комисије за повратак и интеграције
и реадмисију
Расходи за пропагандни материјал Града
Остали нематеријални расходи за Зворничко
културно љето и обиљежавање значајних датума
Остали нематеријални расходи за набавку
сувенира

100

12.13

412900

Накнада предсједницима Мјесних заједница

12.14

412900

12.15
12.16

412900
412900

12.17
12.18

412900
412900

Расходи по судским решењима
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
времена
Расходи за рад одбора - Енциклопедија РС
Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са
посебним потребама
Комисија за технички пријем објеката

12.19

412900

12.20

412900

500

500

73.200

73.200

100

0

0

#####

81.500
5.000

55.000
5.000

67
100

15.000
108.700

15.000
25.000

100
23

Расходи по основу пореза

24.000

24.000

100

Расходи мртвозорства

32.000

40.000

125
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12.21

412900

12.22

412900

12.23

412900

Издаци за попис градске имовине
Административна извршења - хитне интервенције,
Комунална полиција
Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике
и накнаду штете

413000

Расходи финансирања и други финансијски
трошкови

412900

12.24

413000

Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију

13

413300

13.1

413300

13.2

413300

13.3

413300

Расходи по основу камата за примљене
зајмове у земљи
Камате на кредитно задужење за финансирање
пројеката инфраструктуре за које Влада
Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000
KM)
Камате за обвезнице
Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и
пренесених обавеза
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2.000

2.000

100

1.000

1.000

100

500

2.000

400

2.000

10.000

500

527.137

584.060

111

519.137

574.060

111

148.142

122.418

83

92.000

69.609

76

85.000

73.085

86

38.500

56.090

146

119.495

122.858

103

36.000

130.000

13.4

413300

13.5

413300

13.6

413300

Камате на дугорочни кредит Европској
инвестиционој Банци за ФИШ
Камата на кредит за финансирање пренесених
обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања
(кредит 3100.000)
Камате на кредит за капитална улагања у износу
од 4.350.000 КМ

14

413900

Расходи по основу затезних камата

8.000

10.000

125

14.1

413900

Расходи по основу затезних камата

8.000

10.000

125

1.058.980
100.000

1.182.000
100.000

112

75.000
307.300

75.000
362.000

100
118

414000

Субвенције

15.1

414100

Субвенције за Дом здравља - субвенција

15.2
15.3

414100
414100

Субвенције за Дом омладине
Субвенције за подстицај за развој пољопривреде

15.4

414100

Субвенције за рад Туристичке организације

77.000

80.000

104

15.5

414100

10.000

20.000

200

15.6

414100

2.000

10.000

500

15.7

414100

Субвенције за музејску збирку
Субвенције за Фондацију за пословни развојЈадар
Субвенције за запошљавање и самозапошљавање
незапослених

427.280

475.000

111

15.8

414100

5.400

5.000

93

15.9

414100

Субвенције за апотеку
Субвенције за партиципацију непотпуних
аутобуских линија

50.000

50.000

100

15.10

414100

Субвенције за локалну депонију

5.000

5.000

100

15

414000

100

415000

Грантови

2.294.870

2.722.750

120

16

415200

Грантови у земљи

2.294.870

2.722.750

120

16.1

415200

Грант за СПЦ Зворник

8.100

8.000

99

16.2

415200

Грант за Меџилис исламску заједницу

8.000

8.000

100

16.3

415200

Грант за изградњу Саборне цркве у Зворнику

150.000

150.000

100

16.4

415200

20.000

20.000

100

16.5

415200

11.700

130.000

1.111

16.6

415200

Грант за изградњу ИВЗ објеката
Грант за реконструкцију моста Александра
Карађорђевића
Капитални грантови (суфинансирање заједничких
пројеката и подршка енергетској ефикасности)

160.000

130.000

81

16.7

415200

Капитални грантови (суфинансирање заједничкoг
пројеката реконструкција наше болнице)

0

160.000

#####

16.8

415200

1.250

1.250

100

16.9

415200

Грант за презентацију града Зворника
Грант за финансирање побољшања рада
одборничких клубова у Скупштини града

16.10

415200

Грант за РСЦ Зворник

415000

80.000

60.000

75

170.000

170.000

100
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16.11

415200

16.12

415200

Грант за Зворник стан
Грант за учешће у финансирању примарне
здравствене заштите

16.13

415200

Грант за ОО СУБНОР Зворник

16.14

415200

Грант за финансирање НВО и удружења

16.15
16.16

415200
415200

Грант за риболовачко удружење"Бистро"
Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња

16.17
16.18

415200
415200

Грант за финансирање спортских организација
Грант за финансирање културних манифестација

16.19

415200

Грант за манифестацију Каимијини дани

16.20

415200

Грант за финансирање пројеката Црвеног крста

16.21

415200

Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник

16.22

415200

16.23

415200

16.24
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300.000

500.000

167

140.000

140.000

100

2.000

2.000

100

39.600

40.000

101

2.000
5.000

2.000
5.000

100
100

696.100
15.000

600.000
20.000

86
133

9.000

9.000

100

35.000

35.000

100

9.800

11.000

112

Грант за финансирање БЗК Препород Зворник

9.000

9.000

100

9.000

9.000

100

415200

Грант за Удружење Савез слијепих Зворник
Грант за Регионално удружење логораша
Братунац

1.500

1.500

100

16.25

415200

Грант за регионално Удружење мултипле склерозе

1.500

1.500

100

16.26

415200

Грант за Удружење инвалида рада Зворник

4.000

4.500

113

16.27

415200

Грант за Драмско позориште Зворник

3.000

3.000

100

16.28

415200

Грант за Коло српских сестара Зворник

1.000

1.000

100

16.29

415200

Грант за Удружрње дијабетичара Зворник

3.000

3.000

100

16.30

415200

Грант за Удружење пензионера Зворник

17.000

17.000

100

16.31

415200

Грант за Студентски центар у Каракају

3.000

3.000

100

16.32
16.33

415200
415200

Грант за Технолошки факултет
Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник

8.000
6.000

8.000
6.000

100
100

16.34

415200

Грант за финансирање Буџета за младе

13.720

14.000

102

16.35

415200

Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши
анђели"

4.600

4.500

98

16.36

415200

Грант за развој амбуланти породичне медицине

32.000

32.000

100

16.37

415200

Грант за пословну зону Јадар

10.000

15.000

150

16.38
16.39

415200
415200

Грант за развој сеоског туризма
Грант за Удружење доктора породичне медицине

500
5.000

5.000
5.000

1.000
100

16.40

415200

Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним
потребама

16.41

415200

Грант за Удружење грађана Ветерани РС

16.42

415200

Грант за Удружење жена Напредак

16.43

415200

Грант за суфинансирање заједничких пројеката

16.44

415200

Грант МЗ - текуће одржавање

16.45

415200

Грант за суфинансирање заједничких пројеката

2.000

2.000

100

12.000

16.000

133

1.500

1.500

100

0

0

#####

62.500

256.000

410

115.000

1.000

1

45.000

45.000

100

31.000

26.000

84

16.46

415200

16.47

415200

16.48

415200

Грант за финансирање Општинске борачке
организације Зворник
Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих
лица Зворник
Грант за финансирање Удружења Ратних војних
инвалида Зворник

26.000

26.000

100

16.49

415200

Трант за сликарску радионицу " Палета"

1.500

2.000

133

16.50

415200

Грант за удружење Звоник

2.000

2.000

100

16.51

415000

Грант за удружење грађана "Его"

2.000

2.000

100

912.659

709.000

78

912.659

709.000

78

263.200

140.000

53

211.000

160.000

76

29.100

25.000

86

416000

416000

17

416000

17.1

416100

17.2

416100

17.3

416100

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
града
Дознаке које се исплаћују из буџета градапојединцима
Једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутим лицима
Текуће помоћи за стипендије студентима
Награде за Вуковце и успјешне ученике на
такмичењима
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17.4

416100

Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете

17.5
17.6

416100
416100

Дознаке за вантјелесну оплодњу
Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика

17.7

416100

17.8

416100

17.9
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67.100

60.000

89

20.000
183.259

25.000
160.000

125
87

Грант за финансирање Народне кухиње

26.000

26.000

100

78.000

78.000

100

416100

Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ
Текуће помоћи за финансирање збрињавања
најугроженијих породица

35.000

35.000

100

18

419000

Расходи по судским рјешењима

120.000

100.000

83

18.1

419100

Расходи по судским рјешењима

120.000

100.000

83

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

7.706.839

4,025,600

52

511000

Издаци за произведену сталну имовину

6.908.839

3,205,600

46

19

511100

Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката

6.170.519

2,217,600

36

19.1

511100

Издаци за градњу школских објеката

165.000

83.500

51

19.2

511100

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

25.000

20.000

80

19.3

511100

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

223.000

100.000

45

19.4

511100

Издаци за набавку и градњу пословног простора
за суд и тужилаштво

2.350.000

649,000

27.62

19.5

511100

Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама

581.519

600.000

103

250.000

0

0

1.254.000

275,100

22

9.000

60.000

667

208.000

0

0

900.000

0

0

200.000
5.000

310.000
120.000

155
2.400

341.500

410.000

120

44.000

50.000

114

5.000

50.000

1.000

511000

19.6

511100

19.7

511000

19.8

511000

Асфалтирање локалних путева у мјесним
заједницама из кредитних средстава
Издаци за пројекте из кредитни средства Развојне
банке за градску гаражу и Ул. Браће Обрадовића
и Градска гаража
Издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита
средства

511100

Издаци за инфраструктуру из кредитних средстава
Нове банке

19.9
19.10

511100

19.11
19.12

511100
511100

Издаци за инфраструктуру и грађевинске објекте
из средстава од виших нивоа власти
Издаци за суфинансирање заједничких пројеката
(дио кредитна средства за аутобуско стајалиште у
Каракају, дио за пројекте Агенције за безбједност
саобраћаја и остали пројекти)
Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ

20

511200

20.1

511200

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

20.2

511200

Реконструкција инфраструктуре у граду

20.3
20.4

511200
511200

106.700
28.300

100.000
10.000

94
35

20.5

511200

7.500

100.000

1.333

20.6

511200

150.000

40.000

27

20.7

511200

Реконструкција инфраструктуре у МЗ
Издаци за санацију домова омладине и читаоница
Средства за заштиту и одржавање споменика и
спомен обељежја
Издаци за поправку инфраструктурних објеката
уништених клизиштем
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију школских објекатаобјеката-

0

60.000

21

511300

326.220

375.000

115

21.1

511300

Издаци за набавку опреме
Издаци за набавку опреме - Службе за људске
ресурсе и Ватрогасне јединице

242.000

230.000

95

25
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Службени гласник града Зворник

21.2

511300

Издаци за набавку опреме Цивилне заштите

21.3

511300

Издаци за набавку опреме

22
22.1

511700
511700

22.2

511700

22.3

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину
Издаци за нематеријалну произведену имовину
Издаци за израду просторно планске
документације
Издаци за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте

22.4

511700

22.5

511700

Издаци по основу улагања у развој-стратегија
развоја
Издаци за осталу нематеријалну производну
имовину -шумско привредна основа за приватне
шуме
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77.020

140.000

182

7.200

5.000

69

70.600
1.000

203.000
5.000

288
500

13.300

155.000

1.165

6.600

40.000

606

500

2.000

400

49.200

1.000

2

513000

Издаци за непроизведену сталну имовину

787.700

810.000

103

23

513100

787.700

810.000

103

23.1

513100

80.000

80.000

100

23.2

513100

7.700

30.000

390

23.3
23.4

513100
513100

Издаци за земљу
Издаци за набавку земље за зону санитарне
заштите и остале намјене
Рјешавање имовинско правних односа
експропријације
Издаци за земљиште из кредитних средстава за
уређење ријеке Сапне и Дрине
Издаци за набавку земље за паркинг гараже

700.000
0

700.000
0

100
#####

10.300

10.000

97

10.300

10.000

97

78.800

65.000

82

5.000

5.000

100

73.800

60.000

81

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
Издаци за отплату главнице примљених
зајмова у земљи
Отплата кредита за финансирање пројеката
инфраструктуре за које Влада Републоке Српске
врши суфинансирање (4.000.000 KM )
Отплата кредита Новој банци за
финан.инфраструктуре и пренесених обавеза
(2.000.000 KM)

1.075.313

1.468.600

137

948.213

1.378.600

145

402.260

428.100

106

200.650

212.500

106

325.803

347.800

107

19.500

340.200

1.745

0

50.000

513000

24

516000

24.1
25

516100
516100

Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара,амбалаже и сл.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице
Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

611000

25.1

611200

Издаци за акције и учешћа у капиталу

25.2

611480

Издаци за зајмове дате радницима
Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

621000
26

621300

26.1

621300

26.2

621300

26.3

621300

26.4

621300

Отплата главнице за обвезнице
Главница на кредит за финансирање пренесених
обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања
(кредит 3100.000)

26.5

621300

Главница на кредит за капитална улагања у
износу од 4.350.000 КМ

27

621600

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају

10.000

10.000

100

27.1

621600

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају

10.000

10.000

100

28

621900

Отплата дуга из претходних година

117.100

80.000

68

621900

Отплата дуга за потенцијалне и накнадно
приспјеле обавезе

117.100

80.000

68

588.300

988.000

168

631000

В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
Издаци по основу пореза на додатну
вриједност

524.500

922.000

176

28.1

29

631000

26
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29.1

631100

Издаци по основу разлике излазног и улазног
пореза на додатну вриједност

29.2
29.3

631300
631900

Издаци по основу аванса
Издаци за отплату дугова из претходних година,
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24.500

22.000

90

50.000
450.000

50.000
850.000

100
189

63.800

66.000

103

63.800

66.000

103

Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

307.232

384.000

125

Буџетска резерва

307.232

384.000

125

23.550.580

20,780,310

88

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

537.769

459.100

85

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

537.769

459.100

85

1.1

412100

Расходи за закуп - закуп за изборе

11.000

3.000

27

1.2
1.3

412300
412900

5.000
175.000

30.000
180.000

600
103

1.4

412900

Расходи за режијски материјал - ГИК
Расходи за нето накнаде скупштинских одборника
Порези и доприноси на накнаде скупштинских
одборника

115.200

118.000

102

1.5

412900

18.000

18.000

100

1.6

412900

84.819

20.000

24

1.7

412900

Расходи за бруто накнаде члановима комисија
Остали непоменути расходи - обука и рад чланова
Бирачких одбора
Расходи за организације пријема, манифестација и
обиљежавање значајних датума

21.300

12.000

56

1.8
1.9

412900
412900

5.500
100.150

5.000
68.100

91
68

1.10

412900

Расходи по основу репрезентације
Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК
Расходи за рад Комисије за повратак и интеграције
и реадмисију

1.800

5.000

278

537.769

459.100

85

1.046.232

1.256.750

120

379.950

265.500

70

33.050

25.000

76

115.900

90.000

78

30

638000

30.1

638100

638100

31
31.1

Остали издаци из трнсакција са другим
јединицама власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од фонда и остали издаци по
записницима ПУ

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града
Број потрошачке јединице: 01190110

1

412000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника
Број потрошачке јединице: 01190120
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

1.1

412100

Расходи по основу закупа

1.2

412700

1.3

412700

Расходи за услуге информисања, медија и
стратегије комуникације
Расходи за стручне услуге за Зворничко културно
љето и обиљежавање значајних датума

134.000

70.000

52

1.4

412900

Остали нематеријални расходи за Зворничко
културно љето и обиљежавање значајних датума

23.200

25.000

108

1.5

412900

Расходи за пропагандни материјал Града

15.000

20.000

133

1.6

412900

58.300

35.000

60

1.7

412900

Расходи по основу репрезентације
Остали нематеријални расходи за набавку
сувенира

500

500

100
169

1

412000

415000

Грантови

359.050

607.250

2.1

415200

Грант за СПЦ Зворник

8.100

8.000

99

2.2

415200

Грант за Меџилис исламску заједницу

8.000

8.000

100

2.3

415200

Грант за изградњу Саборне цркве у Зворнику

150.000

150.000

100

2.4

415200

Грант за изградњу ИВЗ објеката

20.000

20.000

100

2

415000

27
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Службени гласник града Зворник

2.5

415200

2.6

415200

2.7

415200

Грант за реконструкцију моста Александра
Карађорђевића
Капитални грантови (суфинансирање заједничкoг
пројеката , подршке енергетској ефикасности..)
Капитални грантови (суфинансирање заједничкoг
пројеката реконструкција наше болнице)

2.8

415200

Грант за презентацију града Зворника
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11.700

130.000

1.111

160.000

130.000

81

160.000

#####

1.250

1.250

100

3

Буџетска резерва

307.232

384.000

125

3.1

Буџетска резерва

307.232

384.000

125

1.046.232

1.256.750

120

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке
послове и управљање људским ресурсима
Број потрошачке јединице: 01190240
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

664.431

680.000

102

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

664.431

680.000

102

1.1

412100

Расходи по основу закупа

17.600

15.000

85

1.2

412200

200.000

220.000

110

1.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга

131.550

125.000

95

1.4

412300

Расходи за режијски материјал

70.850

75.000

106

1.5

412400

Расходи за материјал за посебне намјене

10.000

15.000

150

1.6

412500

Расходи текућег одржавања

33.951

25.000

74

1.7

412600

Путни трошкови

12.000

15.000

125

1.8

412600

40.000

45.000

113

1.9

412700

47.500

45.000

95

1.10

412700

37.500

40.000

107

1.11

412900

Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компијутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
репрезентација, прекњижавање пореза)

63.480

60.000

95

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

87.300

90.000

103

82.000

85.000

104

0

0

#####

24.000

30.000

125

57.000

50.000

88

1.000

5.000

500

5.300

5.000

94

5.300

5.000

94

751.731

770.000

102

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

6.041.437

6,038,760

100

1

412000

2.1

511100

2.2

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката-Градске управе
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката- Градске управе

2.3

511300

Издаци за набавку опреме - Градске управа

2.4

511700

Издаци за нематеријалну произведену имовину

2

3

511000

516000

3.1

511000

516100
516100

Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара,амбалаже и сл.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара,амбалаже и сл.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 01190140

411000

Расходи за лична примања

5.147.600

5.154.500

100

1.1

411100

Расходи за бруто плате

4.192.600

4.326.500

103

1.2

411100

Нето плате

2.603.000

2.758.000

106

1

411000

28
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1.3

411100

Порези на плате

1.4

411100

Доприноси на плате
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207.600

141.500

68

1.382.000

1.427.000

103

2

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

885.000

746.000

84

2.1

411200

Нето накнаде трошкова запослених

583.000

512.000

88

2.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

302.000

234.000

77

31.000

36.000

116

31.000

36.000

116

39.000
39.000

46.000
46.000

118
118

166.700

140.200

84

12.000

12.000

100

73.200

73.200

100

81.500

55.000

67

527.137

584.060

111

148.142

122.418

83

92.000

69.609

76

85.000

73.085

86

38.500

56.090

146

119.495

122.858

103

36.000
8.000

130.000
10.000

361
125

3

411300

3.1

411300

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

4
4.1

411400
411400

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга
Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина
и градова и друге

5

412000

5,1

412700

5.2

412900

5.3

412900

Накнаде предсједницима Мјесних заједница
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
времена

6.1

413300

Расходи финансирања и други финансијски
трошкови
Камате на кредитно задужење за финансирање
пројеката инфраструктуре за које Влада
Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000
KM)

6.2

413300

Камате за обвезнице

6.3

413300

6.4

413300

6.5

413300

6.6
6.7

413300
413900

Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и
пренесених обавеза (кредит 2.000.000)
Камате на дугорочни кредит Европској
инвестиционој Банци за ФИШ
Камата на кредит за финансирање пренесених
обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања
(кредит од НЛБ 3100.000)
Камате на кредит за капитална улагања у износу
од 4.350.000 КМ
Расходи по основу затезних камата

415000

Текући грантови

80.000

60.000

75

415200

Грант за финансирање побољшања рада
одборничких клубова у Скупштини града

80.000

60.000

75

419000

Расходи по судским рјешењима

120.000

100.000

83

419100

Расходи по судским рјешењима

120.000

100.000

83

78.800

65.000

82

5.000

5.000

100

73.800

60.000

81

1.075.313

1.468.600

137

948.213

1.378.600

145

402.260

428.100

106

6

7

413000

415000

7.1

8

419000

8.1

413000

611000

Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

9.1

611200

Издаци за акције и учешћа у капиталу

9.2

611400

Издаци за зајмове дате радницима

9

611000

В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
10

621000

621000

10

621300

10.1

621300

Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених
зајмова у земљи
Отплата кредита за финансирање пројеката
инфраструктуре за које Влада Републоке Српске
врши суфинансирање (4.000.000 KM )
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10.2

621300

10.3

621300

10.4

621300

10.5

Отплата кредита Новој банци за
финан.инфраструктуре и пренесених обавеза
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200.650

212.500

106

325.803

347.800

107

19.500

340.200

1.745

621300

Отплата главнице за обвезнице
Главница на кредит за финансирање пренесених
обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања
(кредит 3100.000)
Главница на кредит за капитална улагања у
износу од 4.350.000 КМ

11

621600

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају

10.000

10.000

100

11.1

621600

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају

10.000

10.000

100

12

621900

117.100

80.000

68

12.1

621900

Отплата дуга из претходних година
Отплата дуга за потенцијалне и накнадно
приспјеле обавезе

117.100

80.000

68

Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ

565.800

968.000

171

502.000

902.000

180

63
13

631000

13.1

631100

Остаали издаци
Издаци по основу разлике излазног и улазног
пореза на додатну вриједност

13.2

631300

Издаци по основу аванса,

13.3

631900

Издаци за отплату дугова из претходних година,

14

638100

14.1

638100

Остали издаци из трнсакција са другим
јединицама власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од фонда и остали издаци по
записницима ПУ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

50.000

2.000

2.000

100

50.000

50.000

100

450.000

850.000

189

63.800

66.000

103

63.800

66.000

103

7.761.350

8.540.360

110

3.530.059

3.622.000

103

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
Број потрошачке јединице: 01190150
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

95.100

142.500

150

412500

Расходи за санацију школских објеката

11.600

15.000

129

1.2

412700

Расходи за пројекте Комисије за равноправност
полова

1.500

1.500

100

1.3

412700

Расходи за пројекте Савјета за саобраћај

1.000

1.000

100

1.4

412700

Расходи за обавезну систематску дератизацију

30.000

30.000

100

1.5

412700

Расходи за рад против градне заштите

30.000

30.000

100

1.6

412700

Средства за пројектну документацију за локални
економски акциони план ЛЕАП

1.000

5.000

500

1.7

412900

5.000

5.000

100

1.8
1.9

412900
412900

Расходи за рад одбора - Енциклопедија РС
Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са
посебним потребама
Расходи мртвозорства

15.000
0

15.000
40.000

100
#####

1.058.980

1.182.000

112

100.000

100.000

100

75.000

75.000

100

307.300
77.000

362.000
80.000

118
104

10.000

20.000

200

2.000

10.000

500

1

412000

1.1

414000

Субвенције

2.1

414100

Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција

2.2

414100

Субвенције за Дом омладине

2.3
2.4

414100
414100

Субвенције за развој пољопривреде
Субвенције за рад Туристичке организације

2.5

414100

2.6

414100

Субвенције за музејску збирку
Субвенције за Фондацију за пословни развојЈадар

2

414000
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2.7

414100

Субвенције за запошљавање и самозапошљавање
незапослених

2.8

414100

Cубвенције за апотеку

2.9

414100

Субвенције за партиципацију непотпуних
аутобуских линија

2.10

414100

Субвенције за локалну депонију
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427.280

475.000

111

5.400

5.000

93

50.000

50.000

100

5.000

5.000

100

415000

Текуће грантови

1.576.320

1.701.500

108

3.1

415200

Грант за РСЦ Зворник

170.000

170.000

100

3.2

415200

Грант за Зворник стан

300.000

500.000

167

3.3

415200

Грант за учешће у финансирању примарне
здравствене заштите

140.000

140.000

100

3.4

415200

Грант за ОО СУБНОР Зворник

2.000

2.000

100

3.5
3.6

415200
415200

Грант за финансирање НВО и удружења
Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника

39.600
2.000

40.000
2.000

101
100

3.7

415200

Грант за удружење за одрживи повратак Подриња

3.8

415200

Грант за финансирање спортских организација

3

415000

5.000

5.000

100

696.100

600.000

86

3.9

415200

Грант за финансирање културних манифестација

15.000

20.000

133

3.10
3.11

415200
415200

Грант за манифестацију Каимијини дани
Грант за финансирање пројеката Црвеног крста

9.000
35.000

9.000
35.000

100
100

3.12

415200

Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник

9.800

11.000

112

3.13

415200

Грант за финансирање БЗК Препород Зворник

9.000

9.000

100

3.14

415200

9.000

9.000

100

3.15
3.16

415200
415200

Грант за Удружење Савез слијепих Зворник
Грант за Регионално удружење логораша
Братунац
Грант за регионално Удружење мултипле склерозе

1.500
1.500

1.500
1.500

100
100

3.17

415200

Грант за Удружење инвалида рада Зворник

4.000

4.500

113

3.18

415200

Грант за Драмско позориште Зворник

3.000

3.000

100

3.19

415200

Грант за Коло српских сестара Зворник

1.000

1.000

100

3.20

415200

3.000

3.000

100

3.21

415200

Грант за Удружење дијабетичара Зворник
Грант за Удружење пензионера Зворник и
најугроженијим пензионерима

17.000

17.000

100

3.22

415200

Грант за Студентски центар у Каракају

3.000

3.000

100

3.23

415200

Грант за Технолошки факултет

8.000

8.000

100

3.24

415200

Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник

6.000

6.000

100

3.25

415200

Грант за финансирање Буџета за младе

13.720

14.000

102

3.26

415200

Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши
анђели"

4.600

4.500

98

3.27

415200

Грант за развој амбуланти породичне медицине

32.000

32.000

100

3.28

415200

Грант за пословну зону Јадар

10.000

15.000

150

3.29
3.30

415200
415200

Грант за развој сеоског туризма
Грант за Удружење доктора породичне медицине

500
5.000

5.000
5.000

1.000
100

3.31

415200

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

3.32

415200

Грант за Удружење грађана Ветерани РС

3.33

415200

3.34

2.000

2.000

100

12.000

16.000

133

Грант за Удружење жена Напредак

1.500

1.500

100

415200

Трант за сликарску радионицу " Палета"

1.500

2.000

133

3.35

415200

Грант за удружење Звоник

2.000

2.000

100

3.36

415200

Грант за удружење грађана "ЕГО"

2.000

2.000

100

416000

799.659

596.000

75

263.200

140.000

53

211.000

160.000

76

4.1

416100

Дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, општина и
градова
Једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутим лицима

4.2

416100

Текуће помоћи за стипендије студентима

4

416000
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416100

Награде за Вуковце и успјешне ученике на
такмичењима

29.100

25.000

4.4

416100

Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете

67.100

60.000

89

4.5
4.6

416100
416100

Дознаке за вантјелесну оплодњу
Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика

20.000
183.259

25.000
160.000

125
87

4.7

416100

Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње

26.000

26.000

100

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

239.700

166.500

69

4.3

86

511000

Издаци за произведену сталну имовину

190.000

163.500

86

5.1

511100

Издаци за градњу школских објеката

165.000

83.500

51

5.2

511100

Издаци за градњу дома омладина и Дом за стара
лица у Кисељаку

25.000

20.000

80

5.3

511200

Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију школских објекатаобјеката-

0

60.000

6

511700

Издаци за нематријалну произведену имовину

49.700

3.000

6

500

2.000

400

49.200

1.000

2

3.769.759

3.788.500

100

5

511000

6.1

511700

6.2

511700

Издаци по основу улагања у развој-стратегија
развоја
Издаци за осталу нематеријалну производну
имовину -шумско привредна основа за приватне
шуме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење
Број потрошачке јединице: 0119160

1

412000

1.1

2

511000

2.1

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

108.700

25.000

23

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

108.700

25.000

23

412900

Комисија за технички пријем објеката

108.700

25.000

23

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

13.300

155.000

1.165

Издаци за произведену сталну имовину
Средства за израду просторно планске
документације

13.300

155.000

1.165

13.300

155.000

1.165

122.000

180.000

148

107

511000
511700

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
Број потрошачке јединице: 0119170
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.616.800

1.723.000

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

1.554.300

1.467.000

94

1.1
1.2

412500
412500

Расходи за инфраструктуру у граду
Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама

50.000
550.300

50.000
460.000

100
84

1.3

412500

Расходи за одржавање шумских путева

25.000

25.000

100

1.4

412500

Расходи за санацију водопривредних објеката

30.000

30.000

100

1.5

412500

Одржавање уличне расвјете

40.000

40.000

100

1.6

412700

Уговорене услуге за инфраструктуру

53.800

40.000

74

1.7

412700

Издаци за постављање кућних бројева

500

10.000

2.000

1.8

412700

Расходи за процјену вриједности имовине

500

15.000

3.000

1.9

412700

17.300

10.000

58

1.10

412800

Расходи збрињавања паса луталица
Расходи по основу утрошка енергије-улична
расвета

250.000

250.000

100

1.11

412800

Расходи заједничке јавне комуналне потрошње

315.000

330.000

105

1

412000
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Зимско одржавање путева
Расходи за одржавање локалне депоније и
уклањање дивљих депонија
Расходи по основу накнада и пореза

1.12

412800

1.13
1.14

412800
412900

1.15

412900

1.16

412900

Расходи мртвозорства
Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију

1.17

412900

Издаци за попис градске имовине

152.900

150.000

98

10.000
24.000

30.000
24.000

300
100

32.000

0

0

2.000

2.000

100

1.000

1.000

100

62.500

256.000

410
####

62.500

256.000

410

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

7.067.019

3,049,100

43

6.279.319

2,239,100

36

5.975.519

1,994,100

33

223.000

100.000

45

415000

Грантови

2.1

415100

Грант за суфинансирање заједничких пројеката

2.2

415200

Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти

2

415000
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0

3

511100

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката

3.1

511100

Издаци у грађевинске објекте у граду и улице

3.2

511100

Издаци за набавку и градњу пословног простора
за суд и тужилаштво

2.350.000

649,000

27,62

3.3

511100

Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама

581.519

600.000

103

250.000

0

0

1.254.000

275,100

22

9.000

60.000

667

208.000

0

0

900.000

0

0

200.000
290.000

310.000
200.000

155
69

5.000

50.000

1.000

106.700

100.000

94

28.300

10.000

35

150.000

40.000

27

511000

511000

3.4

511100

3.5

511000

Асфалтирање локалних путева у мјесним
заједницама из кредитних средстава
Издаци за пројекте из кредитни средства Развојне
банке за Ул. Браће Обрадовића и Градску гаражу
Издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита
средства
Издаци за инфраструктуру из кредитних средстава
Нове банке

3.6

511000

3.7

511100

3.8

511100

3.9
4

511100
511200

4.1

511200

4.2

511200

4.3

511200

4.4

511200

Реконструкција инфраструктуре у граду
Реконструкција инфраструктуре у
Мјесним заједницама
Средства за санацију домова омладине и
читаоница
Издаци за поправку инфраструктурних објеката
уништених клизиштем

5
5.1

511300
511300

Издаци за набавку опреме
Издаци за набавку опреме

7.200
7.200

5.000
5.000

69
69

6

511700

Набавка сталних средстава у облику права

6.600

40.000

606

6.1

511700

Издаци за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте

6.600

40.000

606

Издаци за инфраструктуру и грађевинске објекте
из средстава од виших нивоа власти
Издаци за суфинансирање заједничких пројеката
(дио кредитна средства за аутобуско стајалиште у
Каракају и остали пројекти)
Реконструкција и инвестиционо одржавање

513000

Издаци за непроизведену сталну имовину

787.700

810.000

103

7

513100

Издаци за прибављање земљишта

787.700

810.000

103

7.1

513100

80.000

80.000

100

7.2

513100

7.700

30.000

390

7.3

513100

700.000

700.000

100

513000

Набавка земље за зону санитарне заштите, остале
намјене и ФИШ
Рјешавање имовинско правних односа
експропријације
Издаци за земљиште из кредитних средстава за
уређење ријеке Сапне и Дрине
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517000

Издаци по основу пореза на додату вриједност

####

517100

Издаци по основу пореза на додату вриједност за
водовод

####

63
9

631000

9,1

631100

В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
Издаци по основу пореза на додатну
вриједност
Издаци по основу разлике излазног и улазног
пореза на додатну вриједност
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

22.500

20.000

89

22.500

20.000

89

22.500

20.000

89

8.706.319

4,792,100

55

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Број потрошачке јединице: 0119180
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

215.000

210.000

98

102.000

97.000

95

45.000

45.000

100

31.000

26.000

84

26.000

26.000

100

1.1

415200

1.2

415200

1.3

415200

Грантови
Грант за финансирање Општинске борачке
организације Зворник
Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих
лица Зворник
Грант за финансирање Удружења Ратних војних
инвалида Зворник

416000

Дознаке које се исплаћују из буџета града

113.000

113.000

100

416100

Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и
демобилисани бораца

78.000

78.000

100

416100

Текуће помоћи за финансирање збрињавања
најугроженијих породица

35.000

35.000

100

511000

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину

12.500
5.000

220.000
120.000

1.760
2.400

3.1
4

511100
511200

Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ
Реконструкција и инвестиционо одржавање

5.000
7.500

120.000
100.000

2.400
1.333

4.1

511200

Средства за заштиту и одржавање споменика и
спомен обељежја

7.500

100.000

1.333

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

227.500

430.000

189

1

2

415000

416000

2.1
2.2

3

511000

415000

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције
Број потрошачке јединице: 01190220

412000

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга

9.000
9.000

10.000
10.000

111
111

1.1

412700

Средства за прегледе инспекцијских узорака

5.000

5.000

100

1.2

412700

Административна извршења - хитне интервенције

4.000

5.000

125

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

9.000

10.000

111

1

412000

Назив потрошачке јединице: Одјељење комуналне
полиције
Број потрошачке јединице: 01190230

1
1.1
1.2

412000

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.000

2.500

250

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

1.000

2.500

250

412400
412900

Набавка материјала
Административна извршења-хитне интервенције

500
500

500
2.000

100
400

1.000

2.500

250

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
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Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите
Број потрошачке јединице: 01190260
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

158.900

146.000

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

158.900

146.000

92

1.1

412300

Расходи за материјал

3.000

3.000

100

1.2

412400

Расходи за посебни материјал

1.3

412500

1.4

412500

Расходи за хитне интервенције - клизишта
Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката, склоништа , објеката
цивилне заштите

1.5

412600

1.6

412700

1.7

412900

Расходи за гориво
Средства за деминирање и обуку и ванредне
прилике
Средства за накнаде за деминирање, обуку,
ванредне прилике и накнаду штете

415200
415200

1

2.1

412000

415000

2.1

3,1

511000

3,1

92

1.000

1.000

100

89.900

60.000

67

55.000

60.000

109

2.000

2.000

100

6.000

10.000

167

2.000

10.000

500

Грант за суфинансирање заједничких пројеката

115.000

1.000

1

Грант за суфинансирање заједничких пројеката

115.000

1.000

1

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

77.020

140.000

182

511000

Издаци за произведену сталну имовину

77.020

140.000

182

511300

Набавка опреме-за цивилну заштиту

77.020

140.000

182

350.920

287.000

82

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Назив потрошачке јединице: Служба професионалне ватрогасне јединице
Број потрошачке јединице: 01190125
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

57.000

59.000

104

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

57.000

59.000

104

1.2

412200

12.000

14.000

117

1.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга

3.000

3.000

100

1.4

412400

Расходи за материјал за посебне намјене

1.5

412500

Расходи текућег одржавања зграде и опреме

20.000

20.000

100

1.6

412600

Расходи за гориво

22.000

22.000

100

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

210.000

205.000

98

205.000

200.000

98

20.000

20.000

100

185.000

180.000

97

5.000

5.000

100

5.000

5.000

100

267.000

264.000

99

1

412000

2.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

2.2

511300

Издаци за набавку опреме

2

3

511000

516000

3.1

511000

516100
516100

Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара,амбалаже и сл.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инвентара,амбалаже и сл.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

0

0

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу
Број потрошачке јединице: 01190130
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1
2

411000

411000

Расходи за лична примања

411100

Расходи за бруто плате
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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

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
4.5

412300
412400

Расходи за режијски материјал
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

4.10

412700

4.11

412900

4

412000

28. децембар 2018.

Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

5.2

511300

Издаци за набавку опреме

5

511000

511000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Број потрошачке јединице: 01190200-Мјесне заједнице
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
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
3.2

411200
411200

Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања

1

411000

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

412000
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4.6

412500

Расходи текућег одржавања

4.7

412600

Путни трошкови

4.8

412600

4.9

412700

4.10

412700

4.11

412900

Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

28. децембар 2018.

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

5.2

511300

Издаци за набавку опреме

5

511000

511000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрошачке јединице: Служба за јавне набавке ,
управљање развојем и међународну сарадњу
Број потрошачке јединице: 01190250
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
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
3.2

411200
411200

Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања

1

411000

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

4.1

412100

Расходи по основу закупа

4.2

412200

4.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
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

4.9

412700

4.10

412700

4.11

412900

Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

4

412000

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
5

511000

511000

Издаци за произведену сталну имовину
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ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3.655.060

4.043.490

111

411000

Расходи за лична примања

1.124.020

1.254.600

112

2

411100

Расходи за бруто плате

952.300

1.081.800

114

2.1

411100

Нето плате

589.390

691.500

117

2.2

411100

Порези на плате

45.480

32.800

72

2.3

411100

Доприноси на плате

317.430

357.500

113

3

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

162.520

152.200

94

3.1

411200

Нето накнаде запослених

143.940

138.000

96

3.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

18.580

14.200

76

5.500

9.000

164

5.500

9.000

164

1

411000

4

411300

4.1

411300

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

#####
5

411400

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

3.700

11.600

314

5.1

411400

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

3.700

11.600

314

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

644.210

712.200

111

6.1

412100

Расходи по основу закупа

0

0

#####

6.2

412200

Расходи по основу утрошка енергије

189.450

205.500

108

6.3

412200

Расходи по основу утрошка комуналних
комуникационих услуга

104.200

104.400

100

6.4

412300

Расходи за режијски материјал

49.600

53.100

107

6.5

412400

Расходи за режијски материјал-посебне намјене

95.000

125.000

132

6.6

412500

Расходи текућег одржавања

34.100

33.600

99

6.7

412600

Путни трошкови

9.400

8.900

95

6.8

412600

Расходи за гориво

11.000

11.000

100

6.9

412700

9.470

10.600

112

6.10

412700

19.250

20.900

109

6.11

412900

Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

122.740

139.200

113

416000

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
града

1.844.060

2.019.690

110

416100

Помоћи појединцима

1.844.060

2.019.690

110

6

7

412000

416000

7.1
8

7
7.1

Расходи по судским решењима

5.000

20.000

400

41910

Расходи по судским решењима

5.000

20.000

400

37.770

37.000

98

487200

Трансфери између различитих једи. власти
Трансфери ентитета-за доприносе корисницима
соцјалне помоћи

37.770

37.000

98

419000

8.1
487000
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Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

57.810

50.200

87

511000

Издаци за произведену сталну имовину

55.310

47.700

86

9.1

511200

Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

12.710

8.700

68

9.2

511300

Издаци за набавку опреме

42.600

39.000

92

516100

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

2.500

2.500

100

516100

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

2.500

2.500

100

32.550

56.200

173

621900

Отплата дуга из претходних година
Отплата дуга за потенцијалне и накнадно
приспјеле обавезе

32.550

56.200

173

Издаци за отплату дугова из претходних година,
Издаци за отплату дугова из претходних година,

50.000
50.000

50.000
50.000

100
100

4.000

13.000

325

4.000

13.000

325

3.799.420

4.212.890

111

2.335.730

2.533.390

108

9

10

511000

516000

10.1
11

621000

11.1

621900

12
12.1

631000

631900
631900

12

638000

638100

12.1

638100

Остали издаци из трнсакција са другим
јединицама власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од фонда

12.2
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 01190300
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000

Расходи за лична примања

331.540

346.700

105

2

411100

Расходи за бруто плате

267.000

284.900

107

2.1

411100

Нето плате

167.090

180.500

108

2.2

411100

Порези на плате

10.480

9.400

90

2.3

411100

Доприноси на плате

89.430

95.000

106

1

411000

3

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

62.540

54.200

87

3.1

411200

Нето накнаде запослених

46.440

40.000

86

3.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

16.100

14.200

88

0

4.000

#####

0

4.000

#####

4

411300

4.1

411300

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

5

411400

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

2.000

3.600

180

5.1

411400

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

2.000

3.600

180

117.360

110.000

94
104

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

5.1

412100

Расходи по основу закупа

5.2

412200

13.500

14.000

5.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга

50.000

45.000

90

5.4

412300

Расходи за режијски материјал

10.000

11.000

110

5.5

412400

Расходи за режијски материјал-посебне намјене

1.000

1.000

100

5.6

412500

Расходи текућег одржавања

4.000

5.000

125

5

412000
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5.7
5.8

412600
412600

5.9

412700

5.10

412700

5.11

412900

6

416000

416000

6.1

416100

6.2

416100

6.3

416100

416300

Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

28. децембар 2018.
0
6.000

6.000

#####
100

970

1.500

155

1.290

1.500

116

30.600

25.000

82

1.844.060

2.019.690

110

1.601.900

1.650.000

103

45.000

50.000

111

197.160

199.690

101

0

120.000

#####

Расходи по судским решењима

5.000

20.000

400

Расходи по судским решењима

5.000

20.000

400

Трансфери између различитих једин. власти

37.770

37.000

98

Трансфери ентитета-за доприносе корисницима
соцјалне помоћи

37.770

37.000

98

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

16.000

13.000

81

16.000

13.000

81

6.000

5.000

83

10.000

8.000

80

0

0

0

Дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, општина и
градова
Финансирање социјалних потреба и социјалне
заштите
Средства за ванредне помоћи социјално
угроженим
Трошкови смјештаја социјално угрожених и
незбринутих особа у установе социјалне заштите
Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се
исплаћује цетар за социјални рад из сред Буџета
РС 100%

#####
6

419000

6.1
7

419100
487000

7.1

487400

8.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

8.2

511300

Издаци за набавку опреме

8

9

511000

516000

9.1
10

621000

10.1

631000

11

638000

11.1

511000

516100

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

621900

Отплата дуга из претходних година

29.050

13.000

45

621900

Отплата дуга за потенцијалне и накнадно
приспјеле обавезе

29.050

13.000

45

631900

Издаци за отплату дугова из претходних
година,

50.000

50.000

100

631900

Издаци за отплату дугова из претходних година,

50.000

50.000

100

0

12.000

0

12.000

0

2.430.780

2.621.390

108

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

910.580

1.077.400

118

Расходи за лична примања

718.480

828.900

115

516100

638100
631800

Остали издаци из трнсакција са другим
јединицама власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од фонда
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

0

Број потрошачке јединице: 01190400
1

411000

411000
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2

411100

Расходи за бруто плате

685.300

796.900

116

2.1

411100

Нето плате

422.300

511.000

121

2.2

411100

Порези на плате

35.000

23.400

67

2.3

411100

Доприноси на плате

228.000

262.500

115

3

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

25.980

19.000

73

3.1

411200

Нето накнаде запослених

23.500

19.000

81

3.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

4

411300

4.1

411300

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

5

411400

5.1

2.480

0

5.500

5.000

91

5.500

5.000

91
#####

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

1.700

8.000

471

411400

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

1.700

8.000

471

192.100

248.500

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

6.1

412100

Расходи по основу закупа

6.2

412200

20.000

30.000

150

6.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга

9.700

13.000

134

6.4

412300

Расходи за режијски материјал

11.500

14.000

122

6.5

412400

Расходи за режијски материјал-посебне намјене

90.000

120.000

133

6.6

412500

Расходи текућег одржавања

4.500

6.000

133

6.7

412600

Путни трошкови

500

0

0

6.8

412600

Расходи за гориво

5.000

5.000

100

6.9

412700

900

1.500

167

6.10

412700

6.11

412900

6

412000

Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

5.000

6.000

120

45.000

53.000

118

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

13.810

5.000

36

12.810

4.000

31

6.710

2.000

30

6.100

2.000

33

1.000

1.000

100

1.000

1.000

100

0

3.000

#####

3.000

#####

4.000

1.000

25

4.000

1.000

25

928.390

1.086.400

117

7.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

7.2

511300

Издаци за набавку опреме

7

8

511000

516000

8.1
9

621000

9.1

10
10.1

631000

511000

516100

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

621900

Отплата дуга из претходних година

621900

Отплата дуга из претходних година

516100

631800
638100

129
#####

Остали издаци из трнсакција са другим
јединицама власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од фонда
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

41

БРОЈ 15

Службени гласник града Зворник

28. децембар 2018.

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар
"Петар Кочић"
Број потрошачке јединице: 0815062
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

193.500

198.000

102

34.000

39.000

115

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

34.000

39.000

115

411200

Нето накнаде запослених

34.000

39.000

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

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

3.1
3.2

1

411000

115
#####

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

4.1

412100

Расходи по основу закупа

4.2

412200

71.000

75.000

106

4.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга

22.000

23.000

105

4.4

412300

Расходи за режијски материјал

17.000

17.000

100

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

4.10

412700

4.11

412900

4

412000

Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

159.500

159.000

0

100
#####

0

#####

13.000

10.000

77

3.000

3.000

100
#####

3.000

3.000

100

3.000

3.000

100

27.500

25.000

91
#####

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

7.000

11.000

157

6.000

10.000

167

6.000

10.000

167

1.000

1.000

100

1.000

1.000

100
800

5.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

5.2

511300

Издаци за набавку опреме

5

6

511000

516000

6.1
7

621000

7.1

511000

#####

516100

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

621900

Отплата дуга из претходних година

1.000

8.000

621900

Отплата дуга из претходних година

1.000

8.000

516100

800
#####

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

201.500

217.000

108

177.200

178.200

101

40.000

40.000

100

Назив потрошачке јединице: Технички школски центар
Број потрошачке јединице: 0815063
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1

411000

411000

Расходи за лична примања
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2

411100

Расходи за бруто плате

0

0

#####

2.1

411100

Нето плате

0

0

#####

2.2

411100

Порези на плате

0

0

#####

2.3

411100

Доприноси на плате

0

0

#####

100

3

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

40.000

40.000

3.1

411200

Нето накнаде запослених и дневнице

40.000

40.000

3.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

4.1

412100

Расходи по основу закупа

4.2

412200

4.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
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

412000

4.10

412700

4.11

412900

Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)

100
#####

137.200

138.200

101
#####

73.000

74.000

101

17.700

17.700

100

9.000

9.000

100

4.000

4.000

100

11.000

11.000

100

4.000

4.000

0

100
#####

3.500

3.500

100

3.000

3.000

100

12.000

12.000

100
#####
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15.000

12.500

83

511000

Издаци за произведену сталну имовину

14.500

12.000

83

5.1

511200

Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

5.2

511300

Издаци за набавку опреме

5

6

511000

516000

6.1

516100
516100

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

#####
14.500

12.000

83

500

500

100

500

500

100
#####

7

621000

7.1

621900

Отплата дуга из претходних година

2.500

32.200

1.288

621900

Отплата дуга из претходних година

2.500

32.200

1.288

194.700

222.900

114

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка
Број потрошачке јединице: 0818021
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1

411000

411000

Расходи за лична примања

38.050

56.500

148

0

0

#####

2

411100

Расходи за бруто плате

2.1

411100

Нето плате

0

0

#####

2.2

411100

Порези на плате

0

0

#####

2.3

411100

Доприноси на плате

0

0

#####

3

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

0

0

#####
#####

#####
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3.1

411200

Нето накнаде запослених

0

0

#####

3.2

411200

Порези и доприноси на остала лична примања

0

0

#####

38.050

56.500

412000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

4.1

412100

Расходи по основу закупа

4.2

412200

4.3

412200

Расходи по основу утрошка енергије
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

4.7
4.8
4.9

412700

4.10

412700

4.11
4.12

412900
412900

4

412000

11.950

12.500

105

4.800

5.700

119

2.100

2.100

100

0

0

0

Расходи текућег одржавања

1.600

1.600

100

412600

Путни трошкови

1.900

1.900

100

412600

Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и медија,
правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
Остали непоменути расходи ( бруто накнаде )

0

0

0

1.100

1.100

100

6.960

7.400

106

7.640

4.500
19.700
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6.000

8.700

145

6.000

8.700

145

0

1.700

#####

6.000

7.000

117

0

0

#####

0

0

5.1

511200

Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката

5.2

511300

Издаци за набавку опреме

5

6

511000

516000

6.1
7
7.1

621000

148
#####

511000

516100

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

621900

Отплата дуга из претходних година

0

0

621900

Отплата дуга из претходних година

0

0

44.050

65.200

516100

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

148

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Опис

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
ОДБРАНА
ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
ЗДРАВСТВО
РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ОСТАЛО
УКУПНО:

Ребаланс
за 2018
годину
8.431.137
0
609.920
7.304.609
9.500
2.763.300
265.000
1.176.200
969.559
2.585.780
2.134.495
26.249.500

План буџета
за 2019
9,677,410
0
531.000
4,273,400
12.000
1,750,600
260.000
1.034.000
816.700
2.896.390
3.024.800
24,276,300
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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 члана 27.
и 46. Статута града Зворник-пречишћени текст
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 21. редовној сједници
одржаној 27. децембра 2018 године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о извршењу Буџета града Зворник за 2019.
годину
I
1) Овом одлуком прописује се начин извршења
буџета града Зворник за 2019. 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.
II
1) Средства Буџета из тачке I ове одлуке
распоређују се у укупном износу од 24.993.200 КМ,
од чега 24.609.200 КМ на потрошњу за одређене
намјене и нераспоређени дио прихода (буџетска
резерва) износи 384.000 КМ.
2) Укупна буџетска потрошња мора бити
уравнотежена са укупним буџетским средствима.
III
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 подт. 2) и 3) ове тачке морају се
наплаћивати и распоређивати преко система
јединственог рачуна трезора.
IV
Буџетски издаци су:
- текући трошкови и трансфери између
потрошачких јединица ,
- издаци за нефинансијску имовину,
- издаци за финансијску имовину и отплату
дугова и,
- остали издаци

28. децембар 2018.

V
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 подтачке 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 подтачке 5) ове тачке.
VI
Корисници буџетских средстава дужни су средства
утврђена у буџету користити руководећи се
начелима рационалности и штедње.
VII
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 подтачке 1) ове тачке, 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
подтачке 2) ове тачке, дужни су писаним захтјевом
тражити
измјену достављеног
финансијског
кварталног плана и то најкасније три дана прије
почетка картала.
5) Укупан износ свих кварталних финансијских
планова потрошње сваког буџетског корисника
може бити мањи или једнак износу усвојеног
годишњег Буџета за сваког буџетског корисника.
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6) Одјељење
за финансије
врши пренос
средстава за измирење обавеза по основу расхода
Буџета из тачке IV ове одлуке искључиво на
основу образаца прописаних за трезорско
пословање буџетских корисника.

5) Градоначелник има обавезу да у оквиру
извјештаја о извршењу Буџета града, Скупштину
града
Зворник
извјештава
о
извршеној
прерасподјели средстава из тачке VIII подтачка 1)
и ове тачке, подт. 1), 2), 3) и 4) ове одлуке.

VIII
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
Одјељења за финансије:
у оквиру расхода,
у оквиру издатака за нефинансијску
имовину и
у оквиру издатака за финансијску имовину
и отплату дугова.
3) Изузетно од подтачке 2) ове тачке, не може се
вршити:
- прерасподјела буџетских средстава на
расходе за лична примања и
- прерасподјела буџетских средстава са
суфинансирања пројеката за које је
Градоначелник потписао уговор.
4) Прерасподјела средстава између расхода,
издатака за
нефинансијску и финансијску
имовину, 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 .

X
Издаци који настају кориштењем прихода из тачке
III подт. 2) и 3) ове одлуке су:
- расходи, осим расхода за лична примања,
- издаци за нефинансијску имовину и
- издаци за финансијску имовину и отплату
дугова.
- остали издаци

IX
1) Градоначелник може, на приједлог начелника
Одјељења за финансије, средства распоређена
Буџетом прераспоређивати у оквиру буџетских
корисника и надлежних одјељења.
2) Уколико се не може извршити прерасподјела
средстава према подтачки 1) ове тачке,
Градоначелник може на приједлог начелника
Одјељења за финансије 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
Одјељења за финансије, 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.

XI
1) Одјељење за финансије једном мјесечно врши
унос оперативног Буџета у систем трезора за
приходе из тачке III подт. 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 тачке III подт. 2) и 3) ове одлуке.
XII
1) Одјељење
за финансије
врши пренос
средстава
са
рачуна
у
оквиру
система
јединственог рачуна трезора за измирење обавеза
по основу буџетских издатака из тачке IV и
издатака из тачке X 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 чл. 7. 8. и 9.
Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 36/09 и 51/11).
5) Исправама из подтачке 4) ове тачке сматрају
се:
- обрачунске листе плата и накнада,
- предрачуни и уговори,
- рачуни за набавку средстава, материјала,
робе и услуга,
- одлуке и рјешења надлежних органа из
којих проистичу финансијске обавезе и
- остале књиговодствене исправе.
XIII
За вјеродостојан унос података у рачуноводствени
систем, помоћне књиге и Главну књигу трезора,
одговара одговорно лице у Одјељењу за
финансије.
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XIV
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.
XV
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 жирорачуне корисника у одговарајућим банкама или
другим овлашћеним организацијама за платни
промет, у готову на благајни и у готовини
посредством овлашћене организације за ПТТ
саобраћај.
XVI
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:
- средства за порезе и доприносе на лична
примања,
- средства за нето лична примања,
- средства за борачко-инвалидску заштиту,
- поврат јавних прихода на основу аката
надлежних органа,
- средства за обавезе према добављачима за
робу, материјал и услуге,
- средства за обавезе према добављачима за
инвестиције и инвестиционо одржавање и
- средства за остале обавезе.
3) Одјељење за финансије утврђује термински
мјесечни план потрошње из подтачке 2) ове тачке.
XVII
Обавезе по основу коришћења прихода из тачке III
подтачка 2) ове одлуке измирују се у складу са
интерним процедурама Градске управе.
XVIII
Посебни приходи – накнаде по разним основама,
наплаћени по посебним законима, усмјеравају се и
троше у складу са одобреним Буџетом.
XIX
Буџетски корисници дужни су да се у поступку
набавке робе, материјала и вршења услуга,
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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).
XX
1) У циљу обезбјеђења намјенског коришћења
буџетских средстава Градоначелник, 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,
Градоначелник,
на
приједлог
начелника Одјељења за финансије 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 претходне подтачке
обуставиће се коришћење средстава из буџета док
се не отклоне неправилности, односно не усклади
коришћење средстава по прописима.
4) У случају из претходне подтачке ове тачке
Градоначелник, на приједлог начелника Одјељеа
за финансије, дужан је против корисника поднијети
пријаву ради предузимања мјера због повреде
прописа.
XXI
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.
XXII
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу
ове одлуке прописује начелник Одјељења за
финансије.
XXIII
1) Градоначелник је обавезан да извјештава
Скупштину града о извршењу Буџета града
тромјесечно.
2) Одјељење за финансије тромјесечно извјештава
Градоначелника о извршењу Буџета града за
текућу фискалну годину и коришћењу буџетске
резерве.
XXIV
У случају да ова одлука садржи другачија рјешења
у односу на друге одлуке Скупштине града у
предмету извршења Буџета примјењиваће се
одредбе ове одлуке.
XXV
Уколико су другим одлукама прописани новчани
издаци из буџета који се разликују од планираних
износа по овој одлуци, примјењују се одредбе и
планирани износи утврђени овом одлуком.
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XXVI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-146/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 4. Закона о порезу на
непокретости (''Службени гласник Републике
Српске'' број 91/15 ), 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
Зворника на 21. редовној сједници одржаној
27.12.2018. године, доноси
OДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по
зонама на територији
Града Зворника на дан 31.12.2018. године
I
Висина вриједности непокретности на територији
града Зворника утврђује се по зонама које чине
шест градских зона дефинисаних Одлуком о
уређењу простора и градском грађевинском
земљишту (''Службени гласник града Зворник'' број
12/17) и шест ван градских зона.
II
Ван градске зоне утврђују се по катастарским
општинама као:
Ван градска зона 1: обухвата подручје к.о.Зворник
осим подручја обухваћеног градским зонама.
Ван градска зона 2: обухвата подручје к.о.Козлук.
Ван градска зона 3: обухвата подручја
к.о.Глумина, к.о.Крижевићи, к.о.Пилица, к.о.
Табанци, к.о.Тршић, к.о.Челопек, к.о.Шепак и
к.о.Роћевић.
Ван градска зона 4: обухвата подручја
к.о.Грабавци, к.о.Дрињача, к.о.Зелиње, к.о.Скoчић.
Ван градска зона 5: обухвата подручја
к.о.Витиница,
к.о.Каменица,
к.о.Локањ,
к.о.Малешић, к.о.Петковци, к.о.Шетићи.
Ван градска зона 6: обухвата подручја дијелова
к.о.Незук, к.о Сапна и к.о.Растошница.
III
Висина вриједности непокретности се утврђује на
дан 31.12.2018.године.
IV
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју градска зона 1. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта ........................................45,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................4,50 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................4,12 КМ,
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4) вриједност индустријског
земљишта.........................................20,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................9,00 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................960,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................860,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...........1.350,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........390,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................960,00 КМ.
V
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју градска зона 2. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта.........................................35,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................4,12 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................3,71 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта.........................................15,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................8,24 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................920,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................820,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти............1.250,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........360,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................920,00 КМ.
VI
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју градска зона 3. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта.........................................30,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................3,09 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................3,34 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта.........................................13,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................6,18 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................880,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................790,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...........1.200,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........350,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................880,00 КМ.
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VII
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју градска зона 4. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
емљишта...........................................20,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................2,32 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................3,01 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта.........................................10,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................4,64 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................800,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................720,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти............1.090,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........320,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................800,00 КМ.
VIII
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју градска зона 5. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта...........................................8,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................1,74 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................2,71 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта...........................................6,50 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................3,48 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................790,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................710,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти............1.080,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........310,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................790,00 КМ.
IX
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју градска зона 6. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта...........................................5,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................1,31 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................2,44 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта...........................................5,50 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................2,62 КМ,
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6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................780,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................700,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти............1.050,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........305,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................780,00 КМ.
X
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју ван градска зона 1. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта.........................................20,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................2,47 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................2,48 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта.........................................15,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................4,94 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................800,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................700,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...............950,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........350,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................350,00 КМ.
XI
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју ван градска зона 2. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта.........................................18,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта.......................................... 2,43 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................1,84 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта.........................................13,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта......................................... 4,86 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................750,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................650,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...............900,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........320,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................320,00 КМ.
XII
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју ван градска зона 3. како
слиједи:
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1) вриједност грађевинског
земљишта.........................................15,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................2,17 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................2,06 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта.........................................11,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................4,34 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................700,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................600,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...............850,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........280,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................280,00 КМ.
XIII
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју ван градска зона 4. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта.........................................13,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта...........................................1,49 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................1,57 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта...........................................9,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................2,98 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................650,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................550,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...............800,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........270,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................270,00 КМ.
XIV
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју ван градска зона 5. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта...........................................5,00 КМ,
2) вриједонст пољопривредног
земљишта...........................................1,48 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................1,79 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта...........................................4,50 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................2,96 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................600,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................500,00 КМ,
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8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...............750,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........250,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................250,00 КМ.
XV
Утврђује
се
вриједност
непокретности
у
дефинисаном подручју ван градска зона 6. како
слиједи:
1) вриједност грађевинског
земљишта...........................................3,00 КМ,
2) вриједност пољопривредног
земљишта.......................................... 1,35 КМ,
3) вриједност шумског
земљишта...........................................1,63 КМ,
4) вриједност индустријског
земљишта...........................................2,00 КМ,
5) вриједност осталог
земљишта...........................................2,70 КМ,
6) вриједност грађевинског
објекта-стан....................................400,00 КМ,
7) вриједност грађевинског
објекта-кућа....................................450,00 КМ,
8) вриједност грађевинског
објекта-пословни објекти...............500,00 КМ,
9) вриједност грађевинског
објекта-индустријски објекти.........170,00 КМ,
10) вриједност грађевинског
објекта-остали објекти...................170,00 КМ.
XVI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику
града
Зворника''.
Број: 01-022-147/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске» број:
97/16)
и члана 13. Статута града Зворникпречишћен текст («Службени гласник града
Зворник«, број: 05/17), Скупштина града Зворник
21. редовној сједници одржаној 27. децембра
2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о кућном реду у стамбеним зградама
1. Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин кориштења и
одржавања станова, пословних и гаражних
простора у стамбеним и стамбено-пословним
зградама (у даљем тексту посебних дијелова
зграде) као и заједничких дијелова и уређаја који
се налазе у зградама, те земљишта које служи
редовној употреби зграда на подручју града
Зворник, а све у циљу функционалног и безбједног
кориштења зграда, одржавања кућног реда и
културе становања.
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Члан 2.
Посебне дијелове зграде чине: стан, као дио
зграде намјењен за становање, пословни простор,
као дио зграде намјењен за обављање пословних
дјелатности, гаража, као дио зграде намјењена за
смјештај једног или више возила, а који имају
засебан улаз и чине грађевинску цјелину са
зградом.
Члан 3.
Заједнички дјелови зграде сматрају се, у смислу
овe одлуке, дијелови и уређаји који служе згради
као цјелини или посебним дијеловима зграде, а
нарочито: темељи, главни зидови, кров, степениште, димњаци, лифтови, фасада, подрум, таван,
ходници, свјетларници, праонице и сушионице,
просторије за смеће, просторије за састанке заједнице етажних власника и кућепазитеља, електрична, громобранска, канализациона, водоводна и
телефонска
мрежа,
гасне
и
топловодне
инсталације, телевизијске антене, олуци, нужни
пролази, хаусторски пролази и степенице.
Члан 4.
Одредбе ове одлуке су обавезне за сва лица која
су етажни власници станова у зградама, лица која
су закупци
станова
у смислу Закона о
приватизацији државних станова као и лица која
привремено бораве у становима, за власнике и
кориснике пословних и гаражних простора који се
налазе у зградама или колективним гаражним
објектима, лица која повремено у зграду долазе,
заједницу етажних власника, њене органе и лица
која
представљају
заједницу,
управљају
заједницом и организују послове одржавања.
2. Одржавање зграда
Члан 5.
(1) Одржавање зграде у смислу ове одлуке,
обухвата извођење редовног и инвестиционог
одржавања станова, пословних просторија и
гаража као посебних дијелова зграде, те радова
редовног и инвестиционог одржавања заједничких
дијелова зграде.
(2)
Одржавањем
зграде
обезбјеђује
се
функционалност и безбједност зграде као цјелине
и њених посебних и заједничких дијелова.
2.1. Одржавање посебних дијелова зграде
Члан 6.
(1) Посебни дио зграде одржава и финансира
етажни власник.
(2) О извођењу радова редовног одржавања
посебног дијела зграде одлучује етажни власник
самостално.
(3) Трошкове редовног одржавања посебног дијела
зграде етажни власник може уговором пренијети
на корисника (закупац, носилац станарског права и
други корисници).
Члан 7.
Етажни власник може о свом трошку извршити
преправке у стану или другом посебном дијелу
зграде који су у његовом власништву, укључујући и
промјену намјене искључиво у складу са
одредбама Закона о одржавању зграда и Закона о
уређењу простора и грађењу.
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Члан 8.
(1) Инвестиционо одржавање посебног дијела
зграде обухвата поправке и замјену:
1) инсталација централног гријања у стану,
2) плинских инсталација и грејних тијела у
стану,
3) инсталација и уређаја за централно гријање
воде у стану,
4) телефонских и електро инсталација у стану,
инсталација водовода и канализације у
стану.
(2) Инвестиционо одржавање свог посебног дијела
зграде дужан је да врши етажни власник, на начин
и под условима прописаним Законом о одржавању
зграда.
2.2. Одржавање заједничких дијелова зграде
Члан 9.
(1) Заједничке дијелове зграде одржавају и
финансирају етажни власници заједнички.
(2) Радове редовног и инвестиционог одржавања
заједничких дијелова зграде утврђују се програмом
одржавања.
Редовно одржавање зграде
Члан 10.
(1) Редовно одржавање заједничких дијелова
зграде обухвата поправке, замјене и сличне
послове, а то су:
1) редовно сервисирање лифтова,
2) поправка
или
замјена
аутомата
за
заједничко
освјетљење,
прекидача,
сијалица и друге сличне поправке,
3) дератизација, дезинсекција и дезинфекција
заједничких просторија у згради,
4) редовни
прегледи
и
сервисирање
хидрофорских
постројења
у
згради,
инсталација
централног
гријања,
котларница, подстаница, мреже са грејним
тијелима, вентила димњака централног
гријања и других инсталација, инсталација и
уређаја за гашење пожара у згради,
громобранских инсталација, инсталација
водовода и канализације у згради, електро
инсталација, уређаја за нужно свјетло,
уређаја и опреме за климатизацију и
вентилацију зграде,
5) чишћење олука и олучних цијеви зграде,
6) поправка или замјена окова, брава,
катанаца и других уређаја за затварање
ормара
за
струјомјере,
водомјере,
телефонске и телевизијске инсталације у
згради,
7) кречење заједничких просторија,
8) фарбање цијевне мреже грејних тијела и
других уређаја у заједничким дијеловима
зграде,
9) одржавање
хигијене
у
заједничким
дијеловима зграде (чишћење и прање
улаза, заједничких просторија, степеништа,
ходника, застакљених површина и других
заједничких дијелова),
10) чишћење и одржавање тротоара око зграде,
односно насипа, усјека ригола и сличних
површина.
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11) други радови којима се обезбјеђује редовно
одржавање зграде на задовољавајућем
нивоу употребљивости.
Члан 11.
Трошкови редовног одржавања зграде су
трошкови настали редовном употребом, односно
одржавањем техничке исправности и послови
обезбјеђивања редовних хигијенских услова.
Ивестиционо одржавање зграде
Члан 12.
Инвестиционо одржавање заједничких дијелова
зграде обухвата одржавање:
1) кровне конструкције и других конструктивних
елемената зграде,
2) кровног покривача и других елемената
крова (димњаци, вентилациони канали,
кровни отвори, кровни свјетларници, олуци,
лимене опшивке и увале, сливници, одводи
и други елементи крова, заједничке лође и
терасе и други дијелови крова).
3) лифта са припадајућим дијеловима (кућица,
лифтовско окно са инсталацијама и
уређајима),као и испитивање исправности
са издавањем употребне дозволе у складу
са важећим прописима о лифтовима,
4) олука, олучних цијеви и других елемента за
одвод воде са крова и заштиту зграде од
продора воде,
5) хоризонталне и вертикалне хидроизолације,
6) водоводне и канлизационе мреже од
прикључка на градску водоводну и
канализациону мрежу, сенгрупа или другог
изливног мјеста до прикључка на санитарни
уређај (сифон судопере, умиваоника и
сличних елемената) у згради,
7) вентилационих цијеви канализационе мреже
и њихових глава на крову зграде,
8) електроинсталације зграде до струјомјерног
ормара,
9) инсталација централног гријања, грејних
тијела у згради, дијелова топлотних
постројења и уређаја зграде са пуњењем,
пражњењем и озрачивањем топловодне
мреже, као и поправка и замјена
инсталација за гас,
10) пумпног постројења за избацивање воде
(отпадне,
подземне
и
кишне)
са
припадајућим дијеловима и просторијама,
11) хидрофорског
или
другог
пумпног
постројења за снабдијевање зграде водом
или
за
смањење
притиска
воде,
припадајућим дијеловима и инсталацијама,
12) дотрајалих металних стаклених и других
ограда на крову, степеништу, терасама,
лођама и другим заједничким дијеловима
зграде,
13) канала за смеће у згради,
14) дотрајалих подова, плафона и зидова у
заједничким дијеловима зграде,
15) дрвених и металних дијелова на прозорима
и вратима заједничких дијелова зграде,
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16) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних
облога и елемената фасаде и других
спољних дијелова зграде са приоритетом
заштите фасада од продора воде и влаге,
17) инсталација и уређаја за узбуњивање у
згради,
18) громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ
инсталација, антенских уређаја и њихових
дијелова у згради,
19) хидраната, хидрантских цријева и других
хидрантских дијелова у згради,
20) инсталација и уређаја за централно гријање
воде за заједничке просторије које
припадају згради,
21) противпожарног степеништа зграде и
инсталација и уређаја за заштиту од
пожара,
22) казана за чврсто гориво у заједничким
дијеловима зграде,
23) санитарних
уређаја
у
заједничким
дијеловима зграде,
24) уређаја за нужно освјетљење и уређаја за
резервну електроенергију (агрегата),
Члан 13.
Прије извођења радова из члана 12. потребно је
прибавити одговарајуће одобрење прописано
Законом о уређењу простора и грађењу, у случају
када је оно потребно.
Члан 14.
Трошкови инвестиционог одржавања су ванредни
трошкови за побољшање вриједности квалитета
заједничких дијелова зграде у планираним
случајевима.
Радови хитних интервенција
Члан 15.
Радовима хитних интервенција сматрају се радови
који се на згради извршавају без одлагања, ради
заштите живота и здравља људи, њихове
сигурности, заштите имовине од оштећења и
довођења зграде и њених дијелова, уређаја,
инсталација и опреме у стање исправности,
употребљивости и сигурности, а нарочито:
1) ослобађање лица и ствари из заглављеног
лифта и његово поновно стављање у погон,
2) скидање малтера, фасадних облога и
других елемената фасаде и крова за које се
утврди да угрожавају безбједност људи и
имовине,
3) поправке и замјене дијелова кровног
покривача ради заштите од прокишњавања,
односно
продора
воде
и
других
атмосферских падавина,
4) скидање или поправка оштећених дијелова
зграде, на балкону, тераси, лођи и
степеништу зграде за које се утврди да
угрожавају безбједност људи и имовине,
5) поправка
и
замјена
водоводне
и
канализационе цијеви у згради или стану
када дође до прскања њених дијелова и
када због квара зграда остане без воде,
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6) поправка или замјена хидрофора и његових
дијелова када због квара зграда остане без
воде,
7) одгушивање канализационе мреже у згради
или стану и одношење канализационих
остатака и
дезинфекција у згради или
стану,
8) избацивање подземних и сливних вода из
подрумских и других просторија у згради,
9) отклањање узрока нестанка струје због
квара
на
инсталацији
зграде
од
струјомјерног ормара до разводне табле у
стану, односно сијаличног мјеста у
заједничким просторијама,
10) утврђивање
и
отклањање
узрока
електризирања уређаја и инсталација у
згради или стану,
11) поправке или замјене
цијевне мреже,
грејних тијела и дијелова топловодних,
односно плинских постројења зграде, због
прскања дијелова мреже, грејних тијела и
дијелова топловодног односно плинског
система и
12) отклањање кварова и недостатака који могу
довести до пожара.
Члан 16.
Извођење радова хитних интервенција на згради
заједница етажних власника, дужна је повјерити
предузећу специјализованом за извођење те врсте
радова, као и обезбједити лица која ће бити
овлаштена да наруче извођење тих радова одмах
по указаној потреби.
Члан 17.
Извођач радова дужан је након извршене хитне
интервенције довести посебан дио зграде у стање
у којем је био прије извођења радова.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Члан 18.
Предсједник Управног одбора заједнице је
овлаштен да без одлагања наручи извођење
радова хитних интервенција, или да овласти лице
које ће то у случају његовог одсуствовања учинити.
9)
Члан 19.
Ако Управни одбор зграде не обезбједи
благовремено
извођење
радова
хитних
интервенција на стамбеној згради из члана 15.
Одлуке, извођење ових радова обезбјеђује градски
орган управе надлежан за стамбено-комуналне
послове по службеној дужности или налогу органа
надлежног за вршење послова надзора, а на терет
стамбене зграде.
3. Обавезе етажних власника
Члан 20.
Етажни власници
су дужни
користити и
одржавати посебне дијелове зграде пажњом
доброг домаћина, односно привредника, а
нарочито:
1) Правилно
употребљавати
и
редовно
одржавати све уређаје који служе редовној
употреби стана, пословног и гаражног

10)

11)

12)

13)
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простора пазећи да друге станаре не
ометају у мирном коришћењу станова,
пословних и гаражних просторија.
Заједничке дијелове зграде и уређаје
користити према њиховој намјени у складу
са техничким прописима и на начин којим се
осигурава ред и чистоћа.
Овлаштеном лицу омогућити приступ
инсталацијама у свом посебном дијелу
(стану, пословном простору, гаражи) ради
лоцирања квара којим се наноси штета
другим
посебним
или
заједничким
дијеловима у згради или доводи у питање
њихово функционисање.
Кварове којима се наноси штета другим
посебним или заједничким дијеловима
зграде или доводи у питање њихово
функционисање етажни власник је дужан да
хитно и без одлагања отклони.
Штету која је настала као посљедица квара
из његовог стана етажни власник је дужан
да поправи или надокнади.
Етажни власник је дужан да без одлагања
омогући
извођење
радова
хитних
интервенција у згради, у дијелу који се
односи на његов посебни дио (стан,
пословни простор или гаражу) или кад се ти
радови морају извести из простора његовог
посебног дијела зграде.
Етажни власник је дужан да учествује у
управљању зградом, одлучује о коришћењу
и одржавању заједничких дијелова зграде, о
обезбјеђивању и коришћењу финансијских
средстава за одржавање заједничких
дијелова зграде и о другим питањима од
значаја за коришћење и одржавање
заједничких дијелова зграде.
Придржавати се посебних прописа о
држању животиња у стану, бринути се о
редовној хигијени животиња и тиме
спријечити ометање осталих станара у
мирном кориштењу зграде, спријечити
онечишћење дворишта зграде и зелених
површина.
Етажни власник дужан је да се придражава
одлука Скупштине заједнице етажних
власника.
На огласној табли 24 сата раније, најавити
посебне догађаје и активности које
подразумјевају нарушавње кућног мира
(прославе, гласна музика и др. као и
вршење оправки које проузрокују буку).
Уклањати снијег и лед и леденице са
балкона, лођа и тераса свога стана, а који
би могли угрозити друге станаре или
пролазнике.
Етажни власник дужан је обезбједити
натписе са јасно истакнутим презименима
станара на својим улазним вратима и
поштанским сандучићима.
Етажни власници пословних простора и
гаража су дужни да излози уз јавне
површине увјек буду уредни, чисти, редовно
одржавани и одговарајуће освијетљени. Да
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натписи
и
рекламе
на
пословним
просторима увијек буду уредни, чисти,
исправно
написани
и
одобрени
од
надлежних органа.
14) Да заставе и друга обиљежја, пригодни
натписи и украси који се постављају на
излоге или фасаде буду чисти и уредни, те
да се уклоне у року од 24 сата након
престанка пригоде ради које су постављени.
15) Етажни власник дужан је испуњавати
обавезе из одлука заједнице које се односе
на плаћање трошкова одржавања зграде,
аконтативно до петнаестог у мјесецу за
текући мјесец.
16) Етажни власници-имаоци кућних љубимаца
(домаћих и других животиња) су дужни
почистити све нечистоће које њихови
љубимци
направе
у
заједничким
просторијама и дијеловима зграде.
4. Обавезе заједнице етажних власника
Члан 21.
Заједница етажних власника је обавезна да:
1) Организује послове управљања зградом
(конституише скупштину и изабере органе).
2) Сачини уговор о оснивању заједнице.
3) Донесе одлуку о кориштењу и одржавању
зједничких дијелова и уређаја зграде.
4) Обезбиједи редовно одржавање и чишћење
заједничких дијелова и уређаја зграде.
5) Донесе одлуку о обезбјеђивању средстава
за одржавање и чишћење
заједничких
дијелова и уређаја зграде.
6) Без одлагања наручи извођење радова
хитних интервенција (Предсједник Управног
одбора заједнице или друго овлаштено
лице).
7) Донесе
одлуку о посебној накнади за
извођење радова хитних интервенција.
8) Обезбиједи таблу са презименима станара
или називом правног лица које врши
одређену дјелатност.
9) Обезбиједи да поштански сандучићи буду
уредни и чисти с јасно истакнутим
презименима појединих станара.
10) У предворју обезбиједи, на видљивом
мјесту, огласну плочу.
11) Обезбиједи обиљежавање
спратова и
станова бројевима.
12) Обезбиједи да улазна врата заједничких
просторија, подрума, склоништа, тавана,
праоница и сушионица, проходних и
непроходних тераса буду закључана.
13) Обезбиједи да
кључ од тавана и
непроходних тераса, мора увијек бити
доступан код кућепазитеља или другог лица
које одреди Скупштина или Управни одбор
Заједнице етажних власника зграде.
14) Обезбиједи да тавански и прозори на
заједничким ходницима, стубиштима и
подрумским пролазима омогуће редовну
вентилацију и буду затворени у случају
временске непогоде.
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15) Омогући улазак у заједничке просторије
екипама за дезинфекцију, дезинсекцију и
дератизацију.
16) Обезбиједи чишћење димњака, те да су
димњачарска враташца на тавану и
подруму у свако вријеме слободна за
приступ (у зградама које имају димњаке).
17) Обезбиједи одржавање и чишћење лифтова
према
техничким
прописима
те
обавјештење о квару лифта истакне на
видно мјесто.
18) Неовлаштеним лицима онемогући приступ
непроходним терасама, кровим површинама
и заједничким уређајима и вршење
поправки на њима.
19) Обезбиједи уредно и редовно одржавање
зелених површина и ограда, које не смију
бити од бодљикаве жице и шиљака, те
тротоара и других површина и уређаја које
припадају згради.
20) Обезбиједи проходан и освјетљен прилаз
згради.
21) Обезбиједи уредно и редовно одржавање
дворишних објеката.
22) Обезбиједи чишћење снијега и леда у
дворишту зграде, са њених тротоара,
прилаза, хаустора и других површина које
припадају згради.
23) Обезбједи чишћење снијега и леденица са
крова и других дијелова зграде, који су
окренути ка јавној површини и могу угрозити
пролазнике.
24) Поднесе тужбу надлежним органима против
етажних власника који не извршавају своје
обавезе (предсједник Управног одбора
заједнице).
5. Забрањено вршење радњи етажних
власника
Члан 22.
Етажним власницима је забрањено је вршење
сљедећих радњи:
1) Кориштење
и
употреба
заједничких
дијелова зграде противно њиховој намјени
или којим се проузрокује штета у згради,
њеним посебним и заједничким дијеловима
или ометају остали корисници у мирном
кориштењу посебних односно заједничких
дијелова зграде.
2) Остављање
по
стубиштима
старог
намјештаја, смећа и других предмета.
3) Прљање ходника, лифтова и других
заједнички просторија.
4) Пролијевање воде или других течности,
бацање било каквих отпадака с прозора,
балкона, тераса, и др.
5) Испрашивање и зрачење предмета из
станова на прозорима, балконима и лођама,
као и у стубиштима.
6) Остављање огрева и других предмета на
балконима и терасама, који могу угрозити
друге станове, зграду и пролазнике као и
цијепање огријева и вршење других радњи
које могу угрозити станове, зграду и
пролазнике.
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Непрописно
држање у стану лако
запаљивих материја.
Непрописно држање домаћих животиња у
стану згради или њеним дијеловима.
Остављање
укључених
уређаја
и
инсталација које користе редовној употреби
стана, када станари нису у стану (отворена
вода, укључени електрични и плински
уређаји и сл.);
У стану, пословном или гаражном простору
производити буку, развијати пару, дим,
гасове и сл. што омета друге станаре у
мирном кориштењу стана.
Постављање појединачних
антена на
прозорима и другим фасадним отворима у
зградама у
којима постоји заједничка
кровна антена, а у зградама код којих не
постоји заједничка кровна антена не смију
се постављати појединачне антене на
фасаде
оријентисане
према
јавним
површинама ако постоји могућност да се
монтирају на фасаде које нису окренуте
према јавној површини.
Постављање звучника за репродуковање
звука на вањске дијелове зграде, њихово
држање испред пословних простора и
изношење и употреба ТВ апарата изван
пословних простора и станова без
oдобрења надлежног органа.
Одлагање
било
каквих
ствари
на
противпожарним степеницама (у зградама
које их имају) а што би угрозило проходност
истих свих 24 сата дневно.
Због
неисправних
водоводних,
канализационих и других инсталација, као и
неисправних кућних уређаја (веш машине,
водокотлићи, славине, сифони и сл.)
правити поплаву и наносити штету осталим
етажним власницима.
Качање саксија са цијећем или других
предмета са вањске стране ограде балкона
или прозора.
Извођење додатних грађевинских радова
на згради без сагласности управног одбора
и без локацијских услова и одобрења за
грађење.
У периоду од 22 сата до 6 сати (зими) и 23
до 5 сати (љети) као и у вријеме од 15 до
17 сати (вријеме дневног и ноћног одмора)
обављати поправке или изводити радове
који производе буку и нарушавају мир, а
нарочито: бушење, брушење, лупање,
стругање, вика, галама, гласна музика и сл.
у згради.
Обављање
услужних
и
производних
дјелатности као споредних занимања у
двориштима зграде, а које за посљедицу
имају нарушавање кућног реда и мира.
Свако
оштећивање
опреме,
клупа,
жардињера, направа за игре за дјецу,
зелених и других површина у дворишту
зграде или намјењених њеној редовној
употреби.
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6. Надзор над спровођењем одредби одлуке
Члан 23.
(1) Инспекцијски надзор и контролу над
спровођењем ове одлуке врши комунална
полиција и урбанистичко-грађевинска инспекција
локалне самоуправе.
(2) Комунална полиција је надлежна за послове
контроле над одржавањем и кориштењем посебног
дијела зграде или дијелова и уређаја зграде, који
служе згради као цјелини, а који се односе на
канализациону и водоводну мрежу, гасне и
топловодне инсталације, електро и громобранске
инсталације, димњаке, одржавање хигијене
просторија, зелених површина, просторије за
смеће и одвожење смећа и друго.
(3)
Урбанистичко-грађевинска
инспекција
је
надлежна за послове инспекцијског надзора над
изградњом и кориштењем зграда у смислу
одредаба Закона о инспекцијама у Републици
Српској и посебних одредаба о надзору из Закона
о уређењу простора и грађењу.
(4) По указаној потреби или на захтјев органа из
става 1. и 2. овог члана инспекцијски надзор може
извршити и друга инспекција.
Члан 24.
Комунална полиција, поред овлашћења из Закона
о комуналној полицији, у вршењу контроле над
спровођењем одредби ове одлуке, овлашћена је
да:
1) нареди заједници да се без одлагања или у
остављеном року изврше радови хитних
интервенција
којима
се
спречава
угрожавање живота и здравља људи и
безбједност околине, заштита имовине од
оштећења и довођење зграде, њених
дијелова и уређаја, инсталација и опреме у
стање исправности, употребљивости и
сигурности;
2) нареди етажном власнику да без одлагања
и о свом трошку изведе радове на
отклањању квара у свом посебном дијелу
зграде којим се наноси штета другим
посебним или заједничким дијеловима
зграде или доводи у питање њихово
функционисање, те да поправи или
надокнади штету која је настала као
посљедица тог квара на другим посебним
или заједничким дијеловима зграде;
3) нареди етажном власнику да одмах или у
одређено вријеме омогући извођење радова
хитних интервенција инвестиционог или
текућег одржавања заједничких дијелова
или уређаја зграде у дијелу који пролази
кроз његов посебни дио или кад је
неопходно да се ти радови изведу из
његовог посебног дијела зграде;
4) нареди етажном власнику да одмах или у
остављеном року уклони ствари и предмете
из заједничких дијелова зграде који нису
намјењени за одлагање таквих ствари или
кад се њиховим одлагањем остали етажни
власници
спречавају
у
кориштењу
заједничке имовине;
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5) предузима и друге мјере и радње
предвиђене овом одлуком и Законом о
комуналној полицији.
7. Казнене одредбе
Члан 25.
(1) Новчаном казном од 100,00 до 1.000,00 КМ
казнит ће се за прекршај етажни власник стана,
односно корисник посебног дијела зграде ако не
извршава обавезе прописане чланом 7. 8. и 20.
или ако учини било коју радњу забрањену чланом
22. ове одлуке.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казнит ће се
новчаном казном у износу од 300,00 КМ до
1.500,00 КМ и одговорно лице у правном лицу ако
је етажни власник или корисник посебног дијела
зграде правно лице.
(3) Новчаном казном у износу од 300,00 КМ до
3.000,00 КМ казнит ће се заједница етажних
власника уколико се понаша супротно члану
21.(тачка1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23) одлуке.
(4) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до
5.000, 00 КМ казнит ће се заједница етажних
власника, ако не обезбједи да се благовремено
изврше радови хитних интервенција на одржавању
стамбене зграде којима се спречава угрожавање
живота и здраваља људи и безбједности околине
(члан 15. и 16.) и члан 21. тачка 6.
(5) Новчаном казном из предходног става казнит
ће се за прекршај извођач радова, ако се понаша
супротно члану 17 одлуке.
(6) За прекршај из предходног става казнит ће се
новчаном казном у износу од 300,00 КМ до
1.500,00 КМ и одговорно лице у заједници етажних
власника (члан 18.) као и одговорно лице извођача
радова, ако се понаша супротно члану 17. одлуке.
8. Прелазне и завршне одредбе
Члан 26.
Предсједник заједнице етажних власника зграде је
дужан истаћи ову одлуку на видно мјесто у згради
те са истом упознати етажне власнике и кориснике
зграде.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
(''Службени Гласник Општине Зворник број 3/12).
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-148/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број 97/16), члана 6. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/11 и 100/17) и члана 27. Статута

28. децембар 2018.

Града Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина
града Зворник на 21. редовној сједници, одржаној
дана 27. децембра 2018. године доноси
ОДЛУКУ
о општим условима за производњу, испоруку и
коришћење топлотне енергије
1. Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком о општим условима за производњу,
испоруку и коришћење топлотне енергије (у даљем
тексту: (Одлука) уређују се:
1) производња,
испорука
и
коришћење
топлотне енергије за потребе гријања у
објектима,
2) услови за прикључење објекта,
3) уговорни односи,
4) производња, испорука и продаја топлотне
енергије,
5) обавезе и одговорности даваоца услуге и
корисника услуге,
6) услови мјерења, обрачуна и плаћања
топлотне енергије;
7) поступци неовлашћеног коришћење
топлотне енергије,
8) услови за примјену поступка прекида
испоруке или обуставе испоруке топлотне
енергије и
9) поступци утврђивања накнаде штете.
1.1. Значење израза
Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће
значење:
1) топлификациони систем - топлификациони
систем који се састоји од термоенергетског
постројења
за
производњу
топлотне
енергије, термоенергетског постројења за
испоруку топлотне енергије и унутрашњих
инсталација,
2) централно гријање - систем гријања у коме
се, путем термоенергетских постројења за
производњу и испоруку топлотне енергије,
загријава медиј (вода или ваздух), те преко
унутрашњих
инсталација
обезбјеђује
загријавање простора,
3) цијена - висина тарифних ставова за
јединицу испоручене топлотне енергије и
јединицу инсталисане/прикључне снаге и
утврђује се Тарифним системом са
методологијом
обрачуна
испоручене
топлотне енергије (у даљем тексту:
Тарифни систем),
4) давалац услуге - произвођач и дистрибутер
топлотне
енергије,
или
дистрибутер
топлотне енергије,
5) дистрибутивна
мрежа
дио
термоенергетског објекта за испоруку
топлотне енергије који се састоји од скупа
повезаних мрежа цјевовода за испоруку
топлотне енергије,
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6) енергенти - гас, нафтни деривати, угаљ,
обновљиви извори енергије и сл.,
7) енергетска
дјелатност
производња,
испорука и/или продаја топлотне енергије,
8) енергетска сагласност - акт којим давалац
услуге одобрава прикључење у складу са
техничким условима,
9) енергетски субјект - правно лице које
испуњава услове као давалац услуге за
обављање једне или више енергетских
делатности,
10) објекат - зграда, стамбени простор,
пословни простор и сл.,
11) испорука топлотне енергије – је довод и
регулација
топлотне
енергије
дистрибутивном мрежом до предајног
мјеста/мјерног мјеста,
12) испоручилац топлотне енергије - енергетски
субјект који обавља енергетске дјелатности
испоруке и продаје топлотне енергије,
13) корисна површина стамбеног или пословног
простора - површина наведена у уговору о
коришћењу са стамбеним предузећем или у
уговору о откупу или на основу доказа о
власништву,
14) корисник
услуге
(у
даљем
тексту:
инвеститор, власник/корисник објекта, ЗЕВ и
др.) - правно или физичко лице које користи
топлотну енергију у складу са овом одлуком,
15) мјерило топлотне енергије - уређај којим се
региструје количина испоручене топлотне
енергије на обрачунском мјерном мјесту,
које може бити индивидуално мјерило
топлотне енергије (које региструје количину
испоручене топлотне енергије за једног
корисника услуге) или заједничко мјерило
топлотне енергије (које региструје количину
испоручене топлотне енергије за два или
више корисника услуге спојених на
заједничку инсталацију централног гријања),
16) мјерни ормар - ормар са индивидуалним
или
заједничким
мјерилом
топлотне
енергије и осталом опремом обрачунског
мјерног мјеста,
17) обрачунско мјерно/примопредајно мјесто мјесто на којем се обавља мјерење и/или
обрачун испоручене топлотне енергије,
18) обрачунски период - период који се односи
на обрачун преузете/предане топлотне
енергије између два очитања,
19) овлашћено правно лице - правно лице које
се бави енергетском дјелатношћу,
20) поремећај - догађај или појава која може
узроковати одступања у квалитету топлотне
енергије и/или континуитету испоруке
топлотне енергије,
21) прикључак - инсталације и опрема спољњег
развода дистрибутивне мреже и објеката,
укључујући заједничко мјерило топлотне
енергије, којим се унутрашња инсталација
корисника
услуге
прикључује
на
термоенергетска постројења и на којем се
топлотна енергија преузима/предаје,
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22) прикључна/инсталисана снага - највећа
допуштена вриједност снаге предаје или
преузимања, инсталисана снага одређена
изведбеним пројектом, односно пројектом
изведеног стања,
23) произвођач топлотне енергије - енергетски
субјект који обавља енергетску дјелатност
производње и продаје топлотне енергије,
24) сезона гријања - дио календарске године у
коме
сви
дијелови
топлификационог
система треба да буду погонски спремни,
25) термоенергетска постројења и инсталације
за испоруку топлотне енергије - топловоди,
вреловоди, пароводи, топлотне подстанице,
пумпне станице, као објекат или дио
објекта,
26) термоенергетска постројења за производњу
топлотне
енергије
постројења
за
производњу топлотне енергије тј. котловско
или когенерацијско постројење заједно са
објектом у којем је смјештено и све пратеће
инсталације и опрема које обезбјеђују
несметано функционисање тог постројења,
27) топлотна енергија - произведена енергија
настала у постројењу за производњу,
односно у постројењу за трансформацију
топлотне енергије, у циљу загријавања
простора, хлађења простора, односно у
технолошке сврхе (врела вода, топла вода
или пара),
28) топлотна подстаница и пумпна станица дио
термоенергетског
постројења
за
испоруку топлотне енергије који служи за
трансформацију,
регулацију
и/или
циркулацију медија за пренос топлотне
енергије, укључујући обрачунско мјерно
мјесто,
29) трошкови топлотне енергије - обухватају
трошкове енергената и остале трошкове.
Трошкови енергената односе се на
трошкове за гас, укапљени гас, течно
гориво, чврсто гориво, биомасу, електричну
енергију, воду и остале енергенте, а остали
трошкови односе се на трошкове за
индиректно загријавање, инвестиционо и
текуће одржавање, амортизацију, очитање и
одржавање мјерила топлотне енергије,
трошкове запослених и остале трошкове
пословања,
30) унутрашње инсталације - инсталације
централног
гријања
од
обрачунског
мјерног/примопредајног мјеста до уређаја за
потрошњу топлотне енергије, укључујући и
уређаје,
31) заједничка
унутрашња
инсталација
унутрашња
инсталација
централног
гријања, искључујући заједничко мјерило
топлотне енергије, индивидуална мјерила
топлотне енергије, унутрашње инсталације
иза индивидуалних мјерила топлотне
енергије и уређаје за потрошњу топлотне
енергије и
32) виша сила - сви догађаји и околности који су
утврђени законом и овом одлуком.
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1.2. Топлификациони системи
Члан 3.
(1) Изградња, развој, одржавање и коришћење
топлификационих система од интереса су за град
Зворник.
(2) Топлификациони систем сматра се битним
елементом од интереса за постизање циљева
енергетске ефикасности у граду Зворнику.
(3) Подстицање развоја и коришћење нових,
иновативних, одрживих и еколошки напредних
технологија у сектору енергетике од интереса је за
град Зворник.
2. Производња, испорука и коришћење
топлотне енергије
Члан 4.
Производњу и испоруку топлотне енергије обавља
енергетски субјект регистрован за обављање ове
дјелатности (у даљем тексту: давалац услуге).
Члан 5.
Под коришћењем топлотне енергије подразумијева
се уређење:
1) услова за прикључење и прикључно мјерно
мјесто,
2) уговорних односа између даваоца услуге и
корисника услуге,
3) испоруке и продаје топлотне енергије,
4) обавеза и одговорности,
5) услова мјерења, обрачуна и плаћања
топлотне енергије,
6) прекида испоруке или обустава испоруке
топлотне енергије и
7) поступака
утврђивања
и
обрачуна
неовлашћене потрошње топлотне енергије.
2.1. Прибављање сагласности даваоца услуге
Члан 6.
Корисник услуге је обавезан прибавити сагласност
даваоца услуге у случају:
1) прикључења објекта на термоенергетска
постројења,
2) промјене инсталисане/прикључне снаге,
3) измјене на унутрашњим инсталацијама,
4) промјене категорије потрошње и
5) издвајања из топлификационог система.
2.2. Обавезе корисника услуге код прикључења
Члан 7.
Корисник услуге који се намјерава прикључити на
термоенергетска постројења обавезан је:
1) прибавити претходну енергетску сагласност
даваоца услуге за прикључење,
2) прибавити сагласност даваоца услуге на
пројектну документацију,
3) прибавити коначну енергетску сагласност
даваоца услуге за прикључење,
4) омогућити приступ на дио некретнине у
свом власништву ради несметане изградње
прикључка и
5) сносити трошкове изградње прикључка.
2.3. Обавезе даваоца услуге код прикључења
Члан 8.
Давалац услуге је обавезан:
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1) прибавити потребну документацију за
изградњу прикључка,
2) изградити
или
вршити
надзор
над
изградњом прикључка,
3) провести потребна испитивања,
4) извршити прикључење и
5) одржавати прикључак о свом трошку.
2.4. Прикључење објекта и пробни погон
Члан 9.
(1) Давалац услуге може прикључити објекат на
термоенергетска постројења за континуирану
испоруку топлотне енергије тек пошто је извршен
пробни погон.
(2) Давалац услуге је дужан да привремено
прикључи
објекат
корисника
услуге
на
термоенергетска
постројења
за
потребе
испитивања или пробног погона термоенергетских
постројења и унутрашњих инсталација, а на основу
писаног захтјева инвеститора за пробни погон
објекта корисника услуге, записника о испитивању
инсталација и писане изјаве извођача радова о
преузимању одговорности током пробног погона.
(3) Корисник услуге је дужан да у току пробног
погона изврши регулацију читавог постројења и
инсталација, свих радних параметара, као и
расподјелу топлотне енергије по просторијама у
складу са пројектним рјешењем и важећим
техничким прописима.
(4) О извршеном пробном погону сачињава се
записник који потписују овлашћени представници
корисника и даваоца услуге.
(5) Пробни погон из става (2) овог члана траје до
15 дана од дана када је извршено прво пуњење
инсталација, а може се продужити још једном до
30 дана, а проводи се на основу закљученог
уговора којим се уређује снабдијевање топлотном
енергијом за вријеме пробног погона.
(6) За вријеме трајања пробног погона, корисник
услуге је дужан да плати трошкове топлотне
енергије, ако се пробни погон врши у току сезоне
гријања, а ако је ван сезоне гријања трошкове
треба
увећати
за
трошкове
покретања
термоенергетских објеката и инсталација.
(7) Све трошкове евентуалног искључења и
поновног укључења који настану као посљедица
неисправности инсталација у објекту корисника
услуге, у пробном погону, сноси корисник услуге.
Висина трошкова искључења и поновног укључења
дефинисана је интерним актима даваоца услуга.
2.5. Промјене на прикључку
Члан 10.
(1) Одредбе ове одлуке које се односе на
прикључење, примјењују се и код промјена на
прикључку.
(2) Ако је промјена на прикључку потребна због
радова на реконструкцији термоенергетског
постројења, трошкове промјена на прикључку
сноси давалац услуге.
(3) Корисник услуге који захтијева или узрокује
промјене на прикључку и обрачунском мјерном
мјесту, дужан је да плати стварне трошкове тих
промјена.
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(4) Стварне трошкове измјештања дијелова
дистрибутивне мреже, односно прикључка сноси
подносилац захтјева (корисник услуге), услове
измјештања одређује давалац услуге, а радове
изводи давалац услуге или врши надзор над
радовима.
Висина
трошкова
измјештања
дефинисана је интерним актима даваоца услуга.
3. Уговорни односи
Члан 11.
Односи између даваоца услуге и корисника услуге,
у складу са овом одлуком уређују се са једним или
више уговора чији предмет може бити:
1) изградња прикључка,
2) прикључење,
3) коришћење топлотне енергије,
4) издвајање из топлификационог система и
5) одржавање
и/или
коришћење
термоенергетских постројења, инсталација
и мјерних уређаја.
3.1. Уговор о изградњи прикључка и прикључењу
Члан 12.
(1) Уговор о изградњи прикључка и прикључењу
закључују давалац услуге и корисник услуге у
поступку
прикључења
на
термоенергетска
постројења или повећања прикључне/инсталисане
снаге.
(2) Уговором из става (1) овог члана уређују се
услови
прикључења
на
термоенергетска
постројења, све појединости изградње прикључка,
те утврђује износ накнаде за прикључење.
(3) Уговор из става (1) овог члана садржи:
1) податке о уговорним странама,
2) предмет уговора,
3) износ накнаде са роком и динамиком уплате
износа накнаде,
4) рок изградње прикључка и прикључења,
5) податке о прикључној снази и осталим
енергетским величинама,
6) податке о обрачунском мјерном мјесту и
услове приступа обрачунском мјерном
мјесту и очитању,
7) права, обавезе и надлежности у одржавању
прикључка,
8) одговорност за штету и висину уговорне
казне за случај неизвршења или неуредног
извршења уговора,
9) начин рјешавања спора и
10) остале међусобне односе.
3.2. Уговор о испоруци и кориштењу топлотне
енергије
Члан 13.
(1) Уговор о коришћењу топлотне енергије
закључују давалац услуге и корисник услуге.
(2) Уговор из става (1) овог члана садржи:
1) податке о уговорним странама,
2) предмет уговора,
3) правни основ коришћења објекта,
4) податке о прикључној/инсталисаној снази и
осталим енергетским величинама,
5) податке о обрачунском мјерном мјесту и
услове приступа обрачунском мјерном
мјесту и очитању,
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6) податке о категорији потрошње,
7) начин прикупљања, преноса и провјере
мјерних података,
8) начин извјештавања и размјене података,
9) адресу доставе рачуна,
10) начин обрачуна и рок плаћања,
11) дужину сезоне гријања, режим испоруке и
ниво квалитета топлотне енергије,
12) количину и динамику испоруке топлотне
енергије,
13) услове приступа обрачунском мјерном
мјесту и очитању,
14) начин утврђивања и накнада штете у
случају
неизвршења
или
неуредног
извршења уговора,
15) услове раскида уговора и дужину отказног
рока,
16) начин рјешавања спорова и
17) остале међусобне односе.
(3) Уговор из става (1) овог члана закључује се на
неодређено вријеме.
(4) Уколико корисник услуге одбије да закључи
уговор из става 1. овог члана, а топлотна енергија
се испоручује, остаје у обавези да у складу са
Законом о облигационим односима, овом одлуком
и Тарифним системом плаћа трошкове топлотне
енергије.
(5) Корисник може бити привремено искључен због
дуговања или по другом основу, у складу са
позитивним законским прописима, овом одлуком и
Одлуком о тарифном систему.
(6) Потписом уговора из става (1) овог члана
уговорне стране се обавезују да током важења
уговора у цјелини прихватају одредбе ове одлуке и
Тарифног система са методологијом обрачуна
испоручене топлотне енергије.
3.3. Раскид уговора због промјене
власништва/коришћења објекта
Члан 14.
(1) Код промјене власништва/коришћења објекта,
корисник услуге је дужан у року од осам дана од
промјене
власништва/коришћења
поднијети
захтјев за раскид уговора о коришћењу топлотне
енергије, уз предочење одговарајућег документа о
промјени власништва/коришћења и подмирењу
трошкова за испоручену топлотну енергију, а нови
корисник услуге тог објекта дужан је у року од осам
дана поднијети захтјев за склапање новог уговора.
(2) На основу запримљеног захтјева корисника
услуге из става (1) овог члана, давалац услуге
дужан је у року од пет дана очитати стање
мјерила.
(3) На основу очитања стања мјерила из става (2)
овог члана, давалац услуге дужан је да изврши
обрачун потрошње топлотне енергије.
(4) Уколико се с новим корисником услуге из става
(1) овог члана не закључи уговор о коришћењу
топлотне енергије кривицом корисника услуге, са
даном очитања стања мјерила из става (3) овог
члана, давалац услуге може обуставити испоруку
топлотне енергије на том обрачунском мјерном
мјесту.
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(5) Уколико корисник услуге из става (1) овог члана
није у року од осам дана од дана промјене
власништва/коришћења поднио захтјев за раскид
уговора, давалац услуге може, након истека тога
рока, на захтјев новог корисника услуге објекта, уз
предочење одговарајућег документа о промјени
власништва/коришћења, закључити уговор о
коришћењу топлотне енергије са даном задњег
обрачуна, односно датума евидентираног у
купопродајном уговору.
(6) Уколико ни нови ни претходни корисник услуге
не пријаве промјену власништва/коришћења у року
од
осам
дана
од
дана
промјене
власништва/коришћења,
давалац
услуге
ће
вршити обрачун потрошње топлотне енергије
претходном кориснику услуге, све до момента
сазнања за новог корисника услуге. Претходни
корисник услуге је обавезан да плаћа трошкове
топлотне енергије закључно са даном сазнања
даваоца услуге за новог корисника услуге, а од
новог власника/корисника објекта има право да
потражује намирење свих трошкова.
(7) Обрачун из става (3) или датуми из ст. (5) и (6)
овог члана су основа за разграничење уговорних
односа
између
новог
и
претходног
власника/корисника објекта, те њихових односа с
даваоцем услуге.
3.4. Пријава промјена
Члан 15.
(1) Корисник услуге је дужан у року од осам дана
од дана настале промјене писаним путем да
пријави даваоцу услуге сваку промјену која је од
утицаја на међусобне уговорне односе, нарочито
ако изврши:
1) промјену власника/корисника,
2) промјену намјене и површине простора или
просторија,
3) промјене које се односе на мијењање
инсталисане снаге грeјних уређаја, по
претходно
прибављеној
сагласности
даваоца услуге.
(2) Промјене из става (1) овог члана које се односе
на кориснике услуге топлотне енергије у објекту,
обавезан је да писаним путем даваоцу услуге
пријави и ЗЕВ.
(3) Давалац услуге дужан је пријављене промјене
из става (1) овог члана примјењивати од сљедећег
мјесечног обрачуна топлотне енергије.
3.5. Престанак уговора о коришћењу топлотне
енергије
Члан 16.
(1) Уговор о коришћењу топлотне енергије,
престаje у случају:
1) раскида уговора,
2) престанка правног лица,
3) смрти физичког лица и
4) наступа других околности за престанак
уговора према прописима облигационог
права.
(2) У случају престанка уговора из става 1. тач. 2) и
3) овог члана, правни насљедници физичког или
правног лица који су у посједу некретнине, дужни
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су да у року од 60 дана од дана смрти физичког
лица или престанка правног лица обавијесте о
томе даваоца услуге.
(3) У случају смрти физичког лица или престанка
правног лица давалац услуге може наставити да
снабдијева топлотном енергијом физичко или
правно лице које је у посједу некретнине, до
сазнања за новог власника.
3.6. Раскид уговора о коришћењу топлотне
енергије
Члан 17.
(1) Корисник услуге може поднијети захтјев за
раскид Уговора о коришћењу топлотне енергије и
затражи издвајање из топлификационог система у
складу са овом одлуком.
(2) Поступак издвајања из топлификационог
система корисника услуге из става (1) овог члана
проводи се уз испуњење услова за издвајање из
топлификационог система у складу са чланом 22.
ове одлуке.
(3) Давалац услуге може раскинути Уговор о
коришћењу топлотне енергије с корисником услуге
у сљедећим случајевима:
1) ако корисник услуге да лажне или непотпуне
податке
који
онемогућавају
уредно
испуњење уговорених обавеза, а предметни
подаци не буду исправљени у захтијеваном
року и
2) ако корисник услуге не отклони разлоге због
којих му је обустављена или наложена
обустава испоруке топлотне енергије у року
од 60 дана од дана обуставе, или дана када
је покушано извршење обуставе.
(4) Најмање три дана прије раскида уговора о
коришћењу топлотне енергије из става (3) овог
члана, давалац услуге дужан је да корисника
услуге обавијести о искључењу.
4. Производња, испорука и продаја топлотне
енергије
Члан 18.
(1) Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава
се 15.априла.
(2) Термоенергетска постројења и инсталације
даваоца услуге и корисника услуге треба да буду
погонски спремни од 01. октобра до 01. маја.
(3) Сезона гријања у периоду из става (2) овог
члана, почиње након што се у претходна два
узастопна
дана
утврди
средња
дневна
o
температура спољњег ваздуха од 12 C или нижа,
а према подацима надлежне метеоролошке
службе и то најкасније 15. октобра.
(4) Сезона гријања у периоду из става (2) овог
члана, завршава након што се у претходна два
узастопна
дана
утврди
средња
дневна
o
температура спољњег ваздуха виша од 12 C, а
према подацима надлежне метеоролошке службе,
а најраније 15. априла наредне године.
(5) Изузетно давалац услуге може уговорити и
другачије трајање сезоне гријања.
(6) Давалац услуге дужан је да обезбиједи
несметану, квалитетну и еколошки прихватљиву
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производњу и испоруку топлотне енергије за
потребе гријања у току сезоне гријања.
(7) Корисник услуге или овлашћени представник
корисника услуге и/или ЗЕВ на заједничком
мјерилу дужан је да достави даваоцу услуге
топлотне енергије, прије почетка испоруке
топлотне енергије, писану изјаву о исправности и
погонској
спремности
свих
унутрашњих
инсталација, а најкасније до 01. октобра.
4.1. Режим производње и испоруке топлотне
енергије
Члан 19.
(1) Давалац услуге обезбјеђује топлотну енергију
за загријавање простора у редовном режиму.
(2) Редовни режим рада постројења почиње
најраније од 05.00 и траје најкасније до 22.00 сата,
а суботом, недјељом и празницима од 6.00 до
21.00 час.
(3) Енергетски субјект може вршити прекид
испоруке топлотне енергије у случајевима када је
спољашња температура изнад дозвољене висине
тј. изнад 12 °C и има тенденцију раста.
(4) У времену између 31. децембра и 1. јануара, и
између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара,
испорука топлотне енергије ће се испоручивати
продужено, сем у случају изузетно повољне
спољне температуре.
4.2. Квалитет топлотне енергије
Члан 20.
(1) Давалац услуге је дужан за загријавање
простора испоручивати кориснику услуге топлотну
енергију стандардног квалитета.
(2) Стандардни квалитет топлотне енергије за
загријавање
простора,
односно
објеката,
изграђених
у
складу
са
пројектном
документацијом, је топлотна енергија којом се у
периоду од 06.00 до 21.00 часа у просторијама
корисника услуге у периоду сезоне гријања,
o
o
постиже температура ваздуха од 20 C ±1 C.
4.3. Одржавање унутрашњих инсталација
Члан 21.
(1) Корисник услуге, односно ЗЕВ је дужан да
одржава своје унутрашње инсталације, односно
унутрашње инсталације заједничких дијелова
зграда у технички исправном и погонски спремном
стању.
(2) Корисник услуге је дужан да одмах отклони све
кварове и недостатке, и предузме све мјере како
би
онемогућио
настанак
штете
другим
корисницима, односно даваоцу услуге.
(3) Корисник услуге или овлашћени представник
корисника услуге и/или ЗЕВ дужан је да најкасније
у року од два часа од настанка квара, обавијести
даваоца услуге и остале кориснике услуге на чију
функцију испоруке топлотне енергије утиче
предметни квар.
(4) Корисник услуге је дужан да даваоцу услуге
омогући приступ унутрашњим инсталацијама, те га
правовремено извјештавати о свим евентуалним
сметњама при преузимању испоручене топлотне
енергије.
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(5) Корисник услуге не може без писмене
сагласности даваоца услуге обављати замјене,
преправке или доградње на унутрашњим
инсталацијама.
4.4. Издвајање из топлификационог система
(искључење)
Члан 22.
(1) Корисник услуге се не може издвојити из
топлификационог система (у даљем тексту:
искључити) без сагласности осталих корисника у
објекту и даваоца услуге.
(2) Корисник услуге из става (1) овог члана има
право на раскид уговора (издвајање из
топлификационог система) ако даваоц услуге не
може обезбиједити прописани квалитет, ако
техничке карактеристике система не омогућавају
њено коришћење или ако за корисника система
постоји боља техничка и економски повољнија
рјешења, под условом да то не шкоди другим
корисницима, односно ако се тиме не угрожава
квалитет топлотне енергије, стандард и сигурност
других корисника услуге и ако се тиме негативно
не утиче на животну средину.
(3)
Искључење
зграде,
као
цјелине,
из
топлификационог система могуће је уколико се
обезбиједи сагласност за издвајање свих
корисника услуге унутар зграде, те претходна
сагласност даваоца услуге. У случају захтјева за
поновним прикључењем примјењују се одредбе
члана 12. ове одлуке.
(4) У стамбено-пословном објекту са више станова
и/или пословних простора, ако за то постоје
разлози, давалац услуге може појединачно да
искључи корисника услуге само ако на унутрашњој
инсталацији за то постоје техничке могућности.
(5) Предуслови за издвајање из топлификационог
система (искључење) су:
1) подношење писменог захтјева за издвајање
(искључење) из топлификационог система
даваоцу услуге и
2) прибављање
сагласности
свих
станара/Заједнице етажних власника (у
даљем тексту: ЗЕВ), а за објекте гдје у
складу са законским прописима није
формирана или не постоји обавеза
формирања Заједнице етажних власника
прибавља
се
сагласност
свих
власника/сувласника објекта.
(6) Искључени корисник услуге је дужан да омогући
повремену провјеру стања инсталација централног
гријања од стране овлашћених лица даваоца
услуге. У случају да давалац услуге буде
онемогућен да изврши провјеру у накнадно
остављеном року, датом на обавјештењу,
кориснику услуге ће се обрачунати пуни износ
трошкова топлотне енергије.
(7) Провјеру испуњености услова и израду
одговарајућег стручног мишљења врши лице
овлашћено за такву врсту послова које је
независно од даваоца услуге и корисника услуге.
(8) Давалац услуге је дужан по испуњењу услова
за искључење корисника са топлификационог
система дати сагласност за искључење.
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Члан 23.
(1) Корисник који жели да се издвоји из
топлификационог система даваоца услуге може то
учинити уз испуњавање свих позитивних законских
прописа и у складу са пратећим дозволама и
сагласностима.
(2) Подношење захтјева за издвајање из
топлификационог система даваоцу услуге је
могуће у периоду од 15. маја до 15. септембра за
наредну грeјну сезону.
(3) Искључење није дозвољено у току грејне
сезоне ради угрожавања испоруке топлотне
енергије осталим купцима.
(4) Искључење се врши блокирањем вентила на
мјесту прикључка, односно блокирањем првих
вентила у подстаници купца, или физичким
одвајањем инсталације купца уколико се ради о
индивидуалном
стамбеном,
или
пословном
објекту, а уколико се ради о искључењу стана, оно
се врши физичким одвајањем унутрашње топлотне
инсталације купца, уколико за то постоје техничке
могућности.
(5) Корисник услуге је дужан сносити све трошкове
радова и материјала који настају због искључења.
Висина трошкова искључења дефинисана је
интерним актима даваоца услуга.
(6) Корисник услуге којем је обустављена испорука
топлотне енергије је у обавези да води рачуна о
заједничкој унутрашњој инсталацији уколико она
остаје у стану односно пословном простору чији је
он власник.
(7) Искључени корисник услуге је одговоран за сву
евентуалну штету која настане због издвајања из
централног
топлификационог
система,
на
унутрашњој инсталацији, односно у унутрашњости
објекта, или стана, као што је смрзавање и пуцање
цјевовода, изливање топле воде, или било које
друге штете која настане због искључења.
5. Обавезе и одговорности даваоца и
корисника услуге
Члан 24.
(1) Давалац услуге је обавезан успоставити:
1) праћење квалитета топлотне енергије,
2) систем за прикупљање, обраду и спремање
података о поремећајима и прекидима
испоруке топлотне енергије и
3) процедуре приговора корисника.
(2) Давалац услуге обавезан је јединици локалне
самоуправе доставити годишњи извјештај о стању
централног топлификационог система.
5.1. Извјештај о квалитету топлотне енергије
Члан 25.
Давалац услуге је обавезан кориснику услуге,
овлашћеном представнику корисника и/или ЗЕВ-у
на писани захтјев поднијети писани извјештај о
нивоу квалитета топлотне енергије на обрачунском
мјерном мјесту.
5.2. Обавезе даваоца услуге по прекиду испоруке
Члан 26.
(1)Ако из техничких или других разлога дође до
прекида у испоруци топлотне енергије због
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непланираних или неочекиваних поремећаја дуже
од четири сата, давалац услуге је дужан на
адекватан начин обавијестити кориснике услуге о
прекиду, узроцима и очекиваном року поновне
успоставе испоруке топлотне енергије.
(2) Ако у току дана гријања, дође до прекида
испоруке топлотне енергије кривицом даваоца
услуге, давалац услуге је дужан да приступи
отклањању недостатака одмах по сазнању да је
настао прекид у испоруци топлотне енергије, те да
предузме све мјере како би се у најкраћем могућем
року поново успоставила испорука топлотне
енергије.
5.3. Пражњење и пуњење унутрашњих инсталација
Члан 27.
(1)Давалац услуге је обавезан на захтјев корисника
и/или ЗЕВ-а испразнити и напунити унутрашње
инсталације стамбене и/или пословне зграде
технолошком погонском водом у случају:
1) квара на унутрашњим инсталацијама и
2) одобрених
радова
на
унутрашњим
инсталацијама изван сезоне гријања.
(2) Корисник услуге у случају из става (1) овог
члана мора претходно прибавити сагласност ЗЕВа.
(3)Трошкове пражњења и пуњења унутрашњих
инсталација из става (1) овог члана сноси
подносилац захтјева, као и евентуалне штете
трећим лицима које су настале због прекида
испоруке топлотне енергије проузроковане овим
поступцима. Висина трошкова пражњења и
пуњења унутрашњих инсталација дефинисана је
интерним актима даваоца услуга.
5.4. Приговор корисника услуге
Члан 28.
(1) Ако корисник услуге поднесе приговор на
квалитет топлотне енергије, односно на висину
температуре у просторијама, давалац услуге је
дужан по пријави корисника услуге о поремећају
испоруке
топлотне
енергије
приступити
утврђивању узрока поремећаја најкасније у року од
48 сати по пријему пријаве, односно од тренутка од
којег је могуће утврђивање поремећаја.
(2) Након што утврди узрок поремећаја из става (1)
овог члана, уколико је поремећај узрокован
кривицом даваоца услуге топлотне енергије,
давалац услуге је дужан у најкраћем могућем року
приступити отклањању узрока поремећаја на
својим термоенергетским објектима.
(3) Уколико је поремећај из става (1) овог члана
узрокован кривицом корисника услуге и/или ЗЕВ-а,
корисник услуге и/или ЗЕВ дужан је у најкраћем
могућем року приступити отклањању узрока
поремећаја на термоенергетским објектима и
инсталацијама које је обавезан да одржава.
(4) Ако је за утврђивање поремећаја потребно
извршити мјерење температуре просторија,
давалац услуге ће извршити мјерење.
(5) Мјерење температуре из става (4) овог члана
врши се атестираним термометром тачности мин.
o
0,1 C на средини просторије на висини од 1,5 м
од пода и уз обезбјеђење свих услова за мјерење
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који су узети у обзир код прорачуна топлотних
губитака (температуре сусједних просторија,
температура полазног и повратног цјевовода
носиоца топлотне енергије у зависности од
спољње температуре ваздуха, положај и стање
елемената унутрашње опреме просторије као што
су: маске гријаћих тијела, врата, прозори, разни
отвори за вентилацију, завјесе, унутрашњи извори
топлоте и сл.).
(6) Ако се утврди да је приговор био неоснован,
трошкове мјерења сноси корисник услуге. Ако је
приговор основан, а давалац услуге је одговоран
за поремећај у квалитету испоруке топлотне
енергије, трошкове прегледа и мјерења сноси
давалац услуге.
(7) У случају да се утврди да је корисник услуге
и/или ЗЕВ одговоран за поремећај испоруке
топлотне енергије, трошкове прегледа и мјерења
сноси корисник услуге и/или ЗЕВ.
(8) У времену трајања поремећаја, корисник услуге
има право на умањење рачуна у износу од 6% за
o
o
сваки степен испод 20 C ±1 C, у складу са
Тарифним системом.
(9) Уколико корисник услуге и/или ЗЕВ није
отклонио узроке поремећаја у року од једне године
на
термоенергетском
постројењима
и
инсталацијама које је обавезан да одржава, а због
којих су претходно извршена умањења рачуна,
поновљени приговор корисника услуге на квалитет
топлотне енергије неће бити разматран.
(10) Ако је немогуће утврдити од када је настао
поремећај, умањење рачуна вршиће се од дана
улагања оправданог приговора корисника услуга.
(11) Приговори на квалитет топлотне енергије за
потребе гријања поднесени ван сезоне гријања
сматраће се неоправданим.
5.5. Виша сила и ванредне околности
Члан 29.
(1) Одредбе о обавезама и одговорностима
даваоца услуге у вези с испоруком топлотне
енергије не примјењују се за вријеме више силе и
других ванредних околности.
(2) Под вишом силом у смислу ове одлуке сматрају
се сви догађаји и околности које, да су и могле
бити предвиђене, не би могле бити спријечене и на
које се не може утицати, умањити их, уклонити их
или укинути њихово дјеловање, а то су:
елементарне непогоде, епидемије, експлозије (које
нису посљедица неправилног и непажљивог
руковања и које се нису могле предвидјети, а нису
посљедица дотрајалости материјала и опреме),
саботажа и др.
(3) Под ванредним околностима у смислу ове
одлуке,
подразумијевају
се
случајеви
неисправности и кварова на уређајима и
постројењима које давалац услуге није могао
спријечити, а проузроковани су поступањем треће
особе, што укључује и случај поремећаја на
тржишту енергената у Републици Српској, односно
БиХ (обустава или ограничење испоруке енергента
и др.).
(4) Под ванредним околностима погона у смислу
ове одлуке из става (3) овог члана, подразумијева
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се такво погонско стање термоенергетских
постројења у којем је дошло до одступања од
уговореног, односно стандардног квалитета
топлотне енергије.
5.6. Одржавање квалитета топлотне енергије
Члан 30.
(1) Давалац услуге је дужан да одржава
стандардни ниво квалитета топлотне енергије.
(2) Давалац услуге је дужан обезбиједити испоруку
топлотне енергије без прекида осим у случају
кварова, неопходних радова, те осталих околности
на које не може утицати.
(3) У случају из става (2) овог члана, давалац
услуге је дужан да предузме одговарајуће акције
ради поновног успостављања испоруке топлотне
енергије у најкраћем могућем року, али није
одговоран за било какву посредну или непосредну
штету или губитке који настану код корисника
услуге.
5.7. Сигурност и техничка исправност
термоенергетских објеката и инсталација
Члан 31.
(1) Корисник услуге и ЗЕВ одговорни су за
безбједност, погон и техничку исправност
термоенергетских постројења и инсталација, које
су обавезни да одржавају.
(2) Давалац услуге одговоран је за безбједност,
погон
и
техничку
исправност
својих
термоенергетских постројења и инсталација до
прикључка
на
термоенергетска
постројења,
укључујући и прикључак.
(3)
Ако давалац
услуге
утврди
да су
термоенергетска
постројења
и
инсталације
корисника услуге и/или ЗЕВ неисправни, а њихово
би коришћење могло довести до опасности за
живот и здравље људи или оштећења било чије
имовине, односно до ометања коришћења
топлотне енергије другим корисницима услуга,
дужан је да писмено обавијести корисника услуге и
ЗЕВ о свом налазу и да му примјерен рок за
отклањање утврђених неисправности.
(4) Ако корисник услуге и/или ЗЕВ у остављеном
року не доведе термоенергетске објекте и
инсталације у исправно стање, давалац услуге
привремено може кориснику услуге да обустави
испоруку топлотне енергије, што укључује објекат
као технолошку цјелину.
(5) Након што корисник услуге и/или ЗЕВ отклони
недостатке и доведе термоенергетске објекте и
инсталације у исправно стање и достави о томе
писано обавјештење даваоцу услуге, давалац
услуге дужан је да најкасније у року од три дана од
дана достављеног обавјештења настави с
испоруком топлотне енергије кориснику услуге, без
одлагања.
(6) Трошкове накнаде због недостатка гријања и
евентуалне штете нанесене трећим особама, која
су настала због прекида испоруке топлотне
енергије који је проузрокован овим поступцима
корисника и/или ЗЕВ, сноси корисник и/или ЗЕВ.
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5.8. Усклађеност са техничким прописима и
стандардима и одржавање термоенергетских
постројења и инсталација
Члан 32.
(1) Термоенергетска постројења даваоца услуге и
унутрашње инсталације корисника услуге, требају
бити изведене у складу с важећим техничким
прописима и стандардима.
(2) Термоенергетска постројења даваоца услуге
требају бити изведена, одржавана и вођена у
погону тако да не угрожавају прописани ниво
квалитета топлотне енергије.
(3) Давалац услуге је одговоран за штету
корисницима услуге топлотне енергије ако су
поремећаји настали кривицом даваоца услуге.
(4) Давалац услуге дужан је да упозори корисника
услуге на поремећаје из ст. (2) и (3) овог члана.
(5) Давалац услуге је дужан да предузме све
потребне акције да поремећаји буду у границама
одређеним у Уговору о кориштењу топлотне
енергије.
(6) Уколико давалац услуге не спроведе затражене
акције и не сведе поремећаје у границе одређене у
Уговору о коришћењу топлотне енергије, корисник
услуге топлотне енергије може као крајњу акцију
да затражи обуставу преузимања топлотне
енергије.
5.9. Утврђивање поремећаја
Члан 33.
Давалац услуге и корисник услуге имају право да
захтијева утврђивање узрока и нивоа поремећаја у
квалитету испоручене топлотне енергије.
5.10. Забрана прикључења трећих особа
Члан 34.
(1) Корисник услуге и/или ЗЕВ не смију омогућити
другој особи коришћење топлотне енергије и
прикључење на термоенергетска постројења,
односно унутрашње инсталације.
(2) Кориснику услуге који другој особи омогући
прикључење и/или коришћење топлотне енергије
преко свог обрачунског мјерног мјеста, давалац
услуге може обуставити испоруку топлотне
енергије у складу са одредбама ове одлуке.
(3) Корисник услуге који се усљед статусних или
организацијских разлога организује у двије или
више правно самосталних цјелина, дужан је у року
од 30 дана од дана промјене о томе да обавијести
даваоца услуге ради уређења новонасталих
односа, у противном ће се сматрати да омогућује
другој особи прикључење и/или коришћење
топлотне енергије преко свог обрачунског мјерног
мјеста.
5.11. Обавјештења
Члан 35.
Давалац услуге је дужан на рачуну, односно
прилогу рачуна или у промотивном материјалу који
се доставља кориснику услуге, односно на својој
web страници навести податке о: условима
коришћења
топлотне
енергије
у
циљу
стимулисања и усмјеравања корисника услуге
према рационалном коришћењу топлотне енергије,
повећању енергетске ефикасности, утицају на
животну средину и др.
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6. Тарифни системи и цијене топлотне енергије
и услуга
Члан 36.
(1) Тарифним системом уређују се елементи за
обрачун и начин обрачуна топлотне енергије
корисницима услуга.
(2) Тарифни елементи за
обрачун топлотне
енергије и услуга садрже оправдане трошкове
пословања,
који
чине:
трошкови
рада,
амортизације,
одржавања,
изградње,
реконструкције
и
модернизације
објекта,
осигурања, горива, заштите животне средине и
друге трошкове пословања којима се обезбеђује
одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од
инвестиција у енергетске објекте, а по могућности
и потреби и одговарајућа профитна стопа –
добит.
(3) Тарифним системом се могу одредити
различити тарифни ставови, зависно од количине
и врсте преузете енергије, снаге и других
карактеристика преузете енергије, сезонске и
дневне динамике потрошње, мјеста преузимања и
начина мјерења.
(4) Тарифни ставови за испоручену топлотну
енергију за исту категорију корисника услуга
једнаки су на цијелој територији града Зворника.
6.1. Информисање о Тарифном систему
Члан 37.
Давалац услуге дужан је, да на подобан начин
објављује податке о важећем Тарифном систему,
висини тарифних ставки, начину и условима
плаћања.
6.2. Разврставање купаца
Члан 38.
Корисници услуга топлотне енергије се
разврставају у тарифне групе и то:
1) Тарифна група 1 – домаћинства којим се
обрачун испоручене топлотне енергије врши
по 1 м2
2) Тарифна група 2 – домаћинства којим се
обрачун испоручене топлотне енергије врши
према утрошку – исказаном у МWh или kWh
3) Тарифна група 3 – пословни потрошачи
којим се обрачун испоручене топлотне
енергије врши по 1 м2
4) Тарифна група 4 – пословни потрошачи
којима се обрачун испоручене топлотне
енергије врши према утрошку – исказаном у
МWh или kWh
6.3. Цијена топлотне енергије
Члан 39.
Цијена се утврђује за следеће категорије
корисника услуга:
1) Стамбени купци са цијеном по м2
2) Стамбени купци са уграђеним мјерилом
топлоте
3) Пословни купци са цијеном по м2
4) Пословни купци са уграђеним мјерилом
топлоте
Члан 40.
(1) Давалац услуге формира цијену по тарифним
групама у складу са интерним актима.
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(2) Цијене за обрачун испоручене топлотне
енергије, односно извршених услуга које обавља
давалац услуга, доноси давалац услуга, а
сагласност на цијену даје надлежни орган јединице
локалне самоуправе (Скупштина Града).
6.4. Обрачунско мјерно мјесто
Члан 41.
(1) Испоручена и преузета топлотна енергија
региструје се мјерилима топлотне енергије на
обрачунском мјерном мјесту.
(2) Корисницима који немају уграђено мјерило
топлоте – обрачун за испоручену топлотну
енергију врши се по 1м2 грејне површине.
(3) Обрачунско мјерно мјесто између даваоца
услуге и корисника може бити опремљено
заједничким мјерилом топлотне енергије и
индивидуалним мјерилима топлотне енергије
(4) Техничке карактеристике мјерила топлотне
енергије на обрачунском мјерном мјесту, мјесто и
начин уградње одређује давалац услуге.
6.5. Мјерило топлотне енергије
Члан 42.
(1) Мјерило топлотне енергије се може уградити
појединачно за сваког корисника услуге или
заједничко за више корисника услуге.
(2) Индивидуално мјерило уградиће се у оне
објекте чији је систем цијевног развода такав да
омогућује мјерење утрошка топлотне енергије за
сваког корисника услуге.
(3) У објекте чији је систем цијевног развода такав
да не омогућује уградњу индивидуалног мјерила,
уградиће се заједничко мјерило.
6.6. Набавка, уградња и одржавање мјерила
топлотне енергије
Члан 43.
(1) Мјерила топлотне енергије власништво су
корисника услуге.
(2) Набавку, уградњу, одржавање и замјену
мјерила топлотне енергије за изграђене стамбене,
стамбено-пословне и пословне грађевине врши
давалац услуге или врши надзор над овим
пословима.
(3) Трошкове набавке, уградње, одржавања и
замјене мјерила топлотне енергије за изграђене
стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте
сноси корисник услуге.
(4) Набавку и уградњу мјерила топлотне енергије
за објекте које су у изградњи или ће се тек градити,
врши инвеститор и сноси трошкове набавке.
6.7. Верификација и контрола исправности мјерила
топлотне енергије
Члан 44.
(1) Након уградње и провјере исправности мјерила
давалац услуге је дужан пломбирати мјерило.
(2) Обавезна верификација мјерила топлотне
енергије проводи се периодично у складу са
Законом о метрологији.
(3) Трошкове верификације мјерила топлотне
енергије сноси корисник услуге.
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(4) Мјерила топлотне енергије требају бити
смјештена на видљиво мјесто с директним
приступом за овлашћена лица даваоца услуге, а
на начин да омогућују очитавање свих бројчаних,
мјерних и подешених вриједности.
(5) Мјерила топлотне енергије морају имати
службену ознаку и сву потребну овјерену
документацију у складу са Законом о метрологији.
(6) Мјерила топлотне енергије морају бити
пломбирана и мјерни ормари морају бити
закључани од стране даваоца услуге.
(7) Код прикључења објекта, давалац услуге,
инвеститор, односно корисник сачињавају и својим
потписима овјеравају записник, на одговарајућем
обрасцу, који садржи све неопходне податке о
мјерилима топлотне енергије, односно дјелиоцима
топлотне
енергије
и
очитање
потребних
параметара.
(8) Корисник услуге је дужан да омогући
овлашћеном лицу даваоца услуге приступ
прикључку и обрачунском мјерном мјесту. У
противном, давалац услуге има право, након
достављеног писаног упозорења, да изврши
паушални обрачун у складу са Тарифним
системом, односно примијени мјеру обуставе
испоруке топлотне енергије.
(9) Ако корисник услуге не омогући приступ
обрачунском мјерном мјесту ни након достављеног
писаног упозорења, давалац услуге има право од
корисника услуге да захтијева измјештање
обрачунског мјерног мјеста на доступно мјесто, а
као крајњу мјеру може измјестити обрачунско
мјерно мјесто на доступно мјесто, о трошку
корисника услуге.
(10) У случају замјене мјерне опреме или било које
интервенције на обрачунском мјерном мјесту која
захтијева замјену пломбе, давалац услуге дужан је
да кориснику о томе доставити одговарајући
документ у року од 10 дана.
6.8. Редовна и ванредна контрола исправности
мјерила топлотне енергије
Члан 45.
(1) Давалац услуге је дужан да врши контролу
исправности мјерила топлотне енергије.
(2) Корисник услуге има право затражити ванредну
контролу мјерила топлотне енергије у складу са
Законом о метрологији.
(3) Трошкове редовне контроле исправности
мјерила топлотне енергије сноси давалац услуге.
(4) Трошкове ванредне контроле мјерила топлотне
енергије по захтјеву корисника сноси корисник
услуге. Уколико се контролом утврди да је мјерило
имало већа одступања него што је то према
важећим прописима дозвољено, давалац услуге
дужан је уплаћене трошкове вратити кориснику
услуге.
(5) Давалац услуге је дужан у року од седам дана
писаним путем да обавијести корисника услуге о
свим измјенама на мјерилу топлотне енергије које
утичу на обрачун потрошене топлотне енергије и
дужан је да изврши исправку обрачуна потрошене
топлотне енергије у складу са Тарифним системом
и о томе обавијести корисника услуге.
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6.9. Оштећење и/или отуђење мјерила топлотне
енергије
Члан 46.
(1) Корисник услуге, односно ЗЕВ или овлашћено
правно лице је дужно без одлагања у року од 24
сата да обавијести даваоца услуге о уоченом
оштећењу прикључка, оштећењу и/или отуђењу
мјерила топлотне енергије, уклањању пломбе или
оштећењу мјерних ормара.
(2) За оштећење и/или отуђење мјерила топлотне
енергије, уклањање пломбе или оштећење мјерног
ормара уграђеног код корисника услуге одговара
корисник услуге или ЗЕВ или овлашћено правно
лице, који сноси и трошкове везане за поправак
или набавку мјерила топлотне енергије.
(3) Давалац услуге дужан је да по свим промјенама
на мјерилу топлотне енергије узрокованих
догађајима из ст. (1) и (2) овог члана, изврши
преглед и обрачунско мјерно мјесто доведе у
исправно стање у најкраћем могућем року.
6.10. Очитавање мјерила топлотне енергије
Члан 47.
(1) Мјерила топлотне енергије очитава овлашћени
представник даваоца услуге једном мјесечно у
току грејне сезоне
(2) Давалац услуге је дужан да успостави систем
који
дефинише
период
очитања,
систем
прикупљања, обраде и чувања мјерних података
за мјерила топлотне енергије.
6.11. Информисање о промјени цијене топлотне
енергије
Члан 48.
(1) Давалац услуге је дужан да путем средстава
јавног информисања, електронским путем или на
други погодан начин обавијести купце о промјени
цијене топлотне енергије прије њене примјене.
(2) У случају промјене цијене у току обрачунског
периода, у објектима са уграђеним мјерилима
топлотне енергије, давалац услуге је дужан да
очита сва мјерила топлотне енергије најкасније у
року од осам дана од дана промјене цијене и
примијенити промијењену цијену од датума
очитања.
(3) У случају промјене цијене током обрачунског
периода, у објектима без уграђених мјерила
топлотне енергије давалац услуге је дужан да
примијени промијењену цијену од датума промјене
цијене.
6.12. Обрачун у објектима без уграђеног мјерила
топлотне енергије
Члан 49.
(1) За кориснике услуге у објектима у којима у
периоду до имплементације ове одлуке није
уграђено мјерило топлотне енергије, давалац
услуге је дужан да на основу Тарифног система
врши обрачун утрошене топлотне енергије.
(2) Основа за обрачун је корисна површина
стамбеног или пословног простора.
(3) За кориснике који имају уграђена мјерила
топлотне енергије основа за обрачун утрошене
топлотне енергије је очитано стање на мјерилима
топлотне енергије.

28. децембар 2018.

6.13. Обрачун у објектима са заједничким
мјерилом топлотне енергије
Члан 50.
(1) За кориснике услуге у објектима са заједничким
мјерилом топлотне енергије давалац услуге је
дужан да на основу Тарифног система врши
обрачун утрошене топлотне енергије.
(2) Основа за обрачун трошкова испоручене
енергије је очитано стање на заједничком мјерилу
топлотне енергије, подијељено са збиром корисних
површина стамбеног и пословног простора.
(3) Заједнички простори као што су кућни савјети,
степеништа, подруми, улазни холови не улазе у
збир корисних површина.
6.14. Плаћање утрошене топлотне енергије и
искључење због неплаћања
Члан 51.
(1) За испоручену топлотну енергију давалац
услуге има право накнаде сагласно утврђеној
цијени топлотне енергије, а у складу са одредбама
Тарифног система и другим важећим прописима.
(2) Корисник услуге је дужан да плати даваоцу
услуге трошкове топлотне енергије на начин и у
роковима важећим за ову област, а према
Тарифном систему.
(3) Уколико корисник услуге не плати трошкове
топлотне енергије из става (2) овог члана дужан је
да омогући даваоцу услуге приступ унутрашњим
инсталацијама у објекту ради привременог
искључења из топлификационог система даваоца
услуге.
(4) Уколико корисник услуге онемогући приступ
унутрашњим инсталацијама у објекту, ради
привременог искључења из топлификационог
система, давалац услуге надлежном органу за ову
област подноси захтјев за привремено искључење
са система гријања.
(5) Надлежни орган за ову област доноси рјешење
за улазак у објекат по хитном поступку, ради
привременог искључења из топлификационог
система даваоца услуге.
(6) У случају немогућности уласка у објекат са
рјешењем надлежног органа из става (5) овог
члана, рјешење се извршава по правилима
принудног извршења рјешења, по службеној
дужности, примјењујући начело хитности поступка,
у складу са Законом о општем управном поступку.
(7) Против рјешења из става 5. може се изјавити
жалба надлежном органу у року од осам дана.
6.15. Приговор на новчану обавезу
Члан 52.
(1) Корисник услуге може да оспори обрачунати
износ накнаде из члана 51. ове одлуке у року од 15
дана од дана пријема рачуна.
(2) Корисник услуге може да оспори у цјелини или
дјелимично обрачунати износ накнаде писаним
путем, а неоспорени дио дужан је да плати у року
утврђеном овом одлуком, а у складу са Тарифним
системом.
(3) Давалац услуге дужан је да одговори кориснику
услуге на приговор у року од осам дана од дана
пријема приговора са образложењем.
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(4) Ако је приговор из става (3) овог члана
оправдан, давалац услуге је дужан да умањи износ
накнаде из става (1) овог члана, а ако је приговор
неоправдан, корисник услуге је дужан да плати
затезну камату на неплаћени износ накнаде.
7. Неовлашћено коришћење топлотне енергије
и друге неовлаштене радње
Члан 53.
(1) Под неовлашћеним коришћењем топлотне
енергије,
односно
неовлашћеним
радњама
подразумијевају се случајеви ако:
1) се физичко или правно лице самовољно
прикључи на термоенергетска постројења,
односно унутрашње инсталације;
2) се физичко или правно лице самовољно
искључи са термоенергетских постројења,
односно унутрашњих инсталација;
3) корисник услуге и/или ЗЕВ омогући другом
лицу прикључење на термоенергетска
постројења,
односно
унутрашње
инсталације
и
коришћење
топлотне
енергије;
4) корисник услуге и/или ЗЕВ неовлашћено
искључи стан/ простор са термоенергетског
постројења
односно
унутрашње
инсталације, скида, измјешта или на други
начин оштећује мјерну опрему и пломбу;
5) корисник услуге и/или ЗЕВ неовлаштено
врши
измјену
на
унутрашњим
инсталацијама и
6) корисник услуге даје нетачне податке за
одређивање категорије потрошача у складу
са Тарифним системом.
(2) У случају онемогућавања поступка контроле
и/или утврђивања неовлашћеног коришћења
топлотне енергије, давалац услуге може да
обустави
испоруку
топлотне
енергије
без
претходног обавјештења.
(3) За неовлашћено коришћење топлотне енергије
из ст. (1) и (2) овог члана давалац услуге има
право да обустави испоруку топлотне енергије и
дужан је да обрачуна накнаду за неовлашћену
потрошњу топлотне енергије, као и остале
трошкове које је проузроковало неовлашћено
коришћење топлотне енергије, у складу Тарифним
системом.
8. Обустава испоруке топлотне енергије
Члан 54.
(1) Давалац услуге не смије да прекида испоруку
топлотне енергије у времену када је дужан да је
дистрибуише, осим у случајевима прописаним
овом одлуком.
(2) Давалац услуге може корисницима услуге
привремено да обустави испоруку топлотне
енергије у сезони гријања у трајању до шест сата,
ради сљедећих планираних радова:
1) прегледа, испитивања или контролног
мјерења на захтјев корисника услуге,
односно ЗЕВ-а зграде или овлашћеног
правног лица,
2) прикључења нових корисника услуге,
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3) доградње
или
реконструкције
термоенергетских постројења и инсталација
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије ради прикључења нових корисника,
4) прегледа, испитивања или контролног
мјерења,
5) редовног или ванредног одржавања и
6) доградње
или
реконструкције
термоенергетских постројења и инсталација
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије.
(3) Давалац услуге дужан је у случајевима из става
(2) овог члана о прекидима који су дужи од шест
сати и о планираном трајању прекида испоруке
топлотном енергијом, да обавијести кориснике
топлотне енергије на погодан начин.
(4) У случају прекида испоруке због техничких
неисправности и кварова или других разлога на
термоенергетским објектима и инсталацијама за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије или
више силе, када се процјењује трајање прекида
дуже од шест сати, давалац услуге дужан је на
погодан начин да о томе обавијести кориснике
услуге, а у случају када без испоруке топлотне
енергије остане већи број корисника услуге, дужан
је о прекиду, узроцима и очекиваном року поновне
успоставе испоруке да обавијести корисника
услуге путем средстава јавног информисања или
web странице даваоца услуге.
8.1. Обустава испоруке топлотне енергије након
претходног упозорења
Члан 55.
(1) Давалац услуге има право да обустави
испоруку топлотне енергије кориснику услуге након
претходног упозорења у сљедећим случајевима:
1) ако није закључен Уговор о коришћењу
топлотне енергије кривицом корисника,
2) ако корисник услуге, односно ЗЕВ намјерно
оштећује и у остављеном року не доведе
своје термоенергетске објекте и инсталације
у исправно стање,
3) ако корисник услуге, односно ЗЕВ омогућује
коришћење топлотне енергије другим
особама без одобрења даваоца услуге,
4) ако корисник услуге, односно ЗЕВ не
омогући приступ обрачунском мјерном
мјесту и прикључку ради прегледа и
очитања,
5) ако ЗЕВ или власници термоенергетских
објеката и инсталација за испоруку топлотне
енергије нису писаним путем обавијестили
даваоца услуге о извршеном пробном раду
његових термоенергетских објеката и
заједничких инсталација прије почетка
сезоне гријања,
6) ако
корисник
услуге,
односно
ЗЕВ
неосновано омета друге кориснике услуге и
ако својим радом проузрокује сметње
другим термоенергетским објектима и
заједничким инсталацијама са којима је
повезан и
7) ако корисник услуге у остављеном року не
измири трошкове топлотне енергије, под
условом да је дуг неспоран.
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(2) О обуставама испоруке топлотне енергије из
става (1) овог члана, давалац услуге дужан је да
обавијести корисника услуге најкасније 24 сата
прије обуставе испоруке топлотне енергије.
8.2. Обустава испоруке топлотне енергије без
претходног упозорења
Члан 56.
(1) Давалац услуге има право да обустави
испоруку топлотне енергије без претходног
упозорења у сљедећим случајевима:
1) ако су директно угрожени животи или
здравље људи у близини термоенергетских
постројења,
односно
унутрашњих
инсталација
који
захтијевају
њихово
искључење,
2) у случају појаве пожара, поплаве, потреса и
других догађаја у околини дистрибутивне
мреже
који
захтијевају
искључење
термоенергетских
постројења,
односно
унутрашњих инсталација,
3) ванредног
погона
термоенергетских
постројења,
односно
унутрашњих
инсталација у којем пријети опасност од
распада дијелова,
4) у
свим
случајевима
неовлашћеног
коришћења топлотне енергије из члана 53.
става (1) ове одлуке и
5) у случају онемогућавања поступка контроле
и/или
утврђивања
неовлашћеног
коришћења топлотне енергије.
(2) О обустави испоруке топлотне енергије из
става (1) овог члана давалац услуге дужан је да
обавијести корисника услуге најкасније 24 сата од
обуставе испоруке топлотне енергије.
8.3. Наставак испоруке топлотне енергије
Члан 57.
(1) Након отклањања узрока прекида или обуставе
испоруке топлотне енергије, поновна испорука
топлотне енергије отпочеће када престане
околност ради које је била обустављена, у року не
дужем од три дана, а након измирења свих
трошкова проузрокованих прекидом, односно
обуставом испоруке топлотне енергије.
(2) Корисник услуге који је власник стамбеног
односно пословног простора коме је на захтјев
обустављена испорука топлотне енергије, може се
поново прикључити на термоенергетски ситем
уколико поднесе писани захтјев за прикључење и
приложи доказ о власништву над предметним
стамбеним/пословним простором.
8.4. Накнада за вријеме прекида или обуставе
испоруке топлотне енергије
Члан 58.
(1) Ако у току сезоне гријања у објекту без мјерила
топлотне енергије прекид, односно обустава
испоруке топлотне енергије траје три дана или
дуже, давалац услуге неће обрачунати топлотну
енергију за број дана прекида, односно обуставе
испоруке у обрачунском периоду у којем је
извршена услуга.
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(2) У случају редуковане испоруке топлотне
енергије у објекту без мјерила топлотне енергије,
износ трошкова топлотне енергије биће коригован
према проценту умањења у складу са Тарифним
системом.
(3) За случај поновног укључења корисник услуге
који је био трајно искључен (издвојен из
топлификационог система) дужан је да плати
трошкове укључења на топлификациони систем.
8.5. Одговорност за штету због обуставе испоруке
топлотне енергије
Члан 59.
Давалац услуге није одговоран за могућу штету
која би настала због обуставе испоруке топлотне
енергије у складу са чл. 55. и 56. ове одлуке.
9. Накнада штете
Члан 60.
(1) Корисник услуге и/или ЗЕВ има право на
накнаду штете ако му је давалац услуге без
оправданог разлога обуставио испоруку топлотне
енергије.
(2) Корисник услуге и/или ЗЕВ је дужан да о штети
из ст. (1) овог члана која је настала на
термоенергетским постројењима и инсталацијама,
без одлагања, а најкасније у року три дана од
сазнања за штету, обавијести даваоца услуге и да
поднесе писани захтјев за накнаду штете у којем је
дужан да опише насталу штету.
(3) У случају оштећења термоенергетских
постројења и унутрашњих инсталација корисника
услуге
узрокованих
намјерно
или
грубом
непажњом даваоца услуге, давалац услуге дужан
је да надокнади штету кориснику услуге и обрнуто.
(4) Корисник услуге има право на накнаду штете од
даваоца услуге у случају када претрпи штету на
својим
термоенергетским
постројењима
и
унутрашњим
инсталацијама,
узроковану
недопуштеним утицајима даваоца услуге.
10. Надзор
Члан 61.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке
врши Комунална полиција јединице локалне
самоуправе, односно надлежна инспекција.
11. Казнене одредбе
Члан 62.
(1) Новчаном казном у износу од 1.500 КМ до
10.000 КМ казниће се за прекршај давалац услуге
топлотне енергије:
1) ако не изврши дужности из члана 18. ове
одлуке,
2) ако своје термоенергетске објекте и
инсталације не одржава у складу са
техничким условима и стандардима,
3) ако не изврши прикључење грађевине за
потребе испитивања или пробног погона,
4) ако не обезбиједи квалитет и поузданост
испоруке топлотне енергије из чл. 30. ове
одлуке,
5) ако се не придржава обавеза из чл. 8,
10.став (2), 27, 28, 32,37, 44 (став 1) 45.
(став 1), 46. (став 3), 47. (став 2), 48 и 54.
ове одлуке.
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(2) За прекршај из става (1) овог члана, одговорно
лице даваоца услуге казниће се новчаном казном у
износу од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 63.
(1) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 10.000
КМ казниће се за прекршај физичко и правно лице
као корисник услуге, ако се не придржава обавеза
из члана 6, 7, 9. став (3), 14. став (1), 15, 16. став
(2), 18. став (7), 21, 22.став (1) 31. став (1), 34. став
(1) и став (3), 46.став (1) и став (2) и 51. ове
одлуке.
(2) За прекршај из става (1) овог члана, одговорно
лице корисника услуге казниће се новчаном казном
у износу од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 64.
(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до
3.000 КМ казниће се за прекршај ЗЕВ ако се не
придржава обавеза из члана 18. став (7), 21,
46.став (1) и став (2) и 53.став (1) ове одлуке.
(2) За прекршај из става (1) овог члана, одговорно
лице ЗЕВ-а казниће се новчаном казном у износу
од 100 КМ до 1.000 КМ.
Члан 65.
(1) Казном затвора од шест мјесеци до три године
и новчаном казном казниће се ко супротно важећим прописима неовлашћено користи топлотну
енергију или онемогући овлашћено лице даваоца
услуге да очита утрошену топлотну енергију.
(2) Покушај дјела из става (1) овог члана је
кажњив.
12. Прелазне и завршне одредбе
Члан 66.
Тарифни систем доноси Скупштина града Зворник
на приједлог даваоца услуге.

28. децембар 2018.
2

2

канцеларија 9,20 м , канцеларија 15,20 м ,
2
2
канцеларија 9,30 м , ходник 18 м , просторија за
2
2
складиштење вакцина 16 м , ходник 3 м ,
2
2
канцеларија за пријем узорака 20 м , ходник 14 м ,
2
2
2
тоалет 16 м , сала за састанке 36 м , магацин 9 м ,
2
2
канцеларија 22,50 м , канцеларија 10 м , ходник 10
2
2
м , канцеларија 54 м , просторија за пријем подлога
2
2
10 м , канцеларија 6 м , простор за санитарни
2
2
материјал 14 м , магацин 10 м , микробиолошка
2
2
перионица 10 м , лабораторија 56 м , магацин 16
2
2
м , перионица санитарне хемије 7,50 м .
II
Пословне просторије се уступају на период од пет
година, од 01.01.2019. године до 01.01.2024.
године.
III
За вријеме привременог коришћења уступљених
пословних просторија, привремени корисник је
дужан плаћати комуналне услуге, утрошену
електричну енергију, гријање и све друге обавезе
које настају у времену привременог коришћења
уступљених просторија.
IV
Привременом кориснику се дозвољава преуређење
просторија у складу са пословима за обављање
регистроване дјелатности.
V
Привремени корисник је обавезан да се стара о
уступљеним пословним просторијама са пажњом
доброг домаћина, те да исте пословне просторије
по истеку привременог коришћења врати у уредном
и првобитном стању.

Члан 67.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града
Зворник.

VI
Ово одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

Број: 01-022-149/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

Број: 01-022-150/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу 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 21. редовној сједници
одржаној 27. децембра 2018. године, доноси
OДЛУКУ
о уступању пословног простора на
привремено коришћење
I
Град Зворник уступа
ЈЗУ Институт за јавно
здравство Републике Српске, Регионални центар
Зворник, без накнаде, на привремено коришћење
пословне просторије које се налазе у Каракају у
управној згради бившег Инжењеринга, у приземљу
2
објекта, укупне површине 407,70 м , а које се
2
састоје из сљедећих просторија: канцеларија 16 м ,

На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 168. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник Републике Српске'' број 44/17 и 31/18),
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 21. редовној
сједници одржаној 27. децембра 2018. године,
донијела је
OДЛУКУ
о уступању права коришћења и управљања над
покретним стварима
за потребе ЈУ Основна школа ''Вук Караџић''
Роћевић
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I
Овом одлуком Град Зворник
врши уступање
права коришћења и управљања без накнаде
(пренос имовине) над
покретним стварима,
школска опрема за фискултурну салу у подручној
школи на Брањеву, за потребе ЈУ Основна школа
''Вук Караџић'' Роћевић, Зворник.
II
Град Зворник за потребе ЈУ Основна школа ''Вук
Караџић'' Роћевић,
извршиће уступање права
коришћења и управљања - пренос имовине над
покретним
стварима,
школска
опрема
за
фискултурну салу у подручној школи на Брањеву,
укупне вриједности са ПДВ-ом: 31.079,88 КМ, и то
следеће ствари: кошаркашка конструкција зидна 2 ком; табла за кошарку клирит 180Х105 CM - 2
ком; амаya 680605 обруч за кошарку зглобни - 2
ком; овална кошаркашка табла - 4 ком; обруч за
кошарку ојачани - 4 ком; шведске љестве - 20 ком;
шведска клупа - 2 ком; шведски сандук – 1 ком;
шведски сандук мали – 1 ком; висока греда – 1
ком; ниска греда – 1 ком; коњ за прескок – 1 ком;
козлић сениор – 1 ком; одскочна даска – 1 ком;
струњача 200Х100Х6 CM – 12 ком; струњача за
доскок 200Х100Х40 – 2 ком; конструкција за скок у
вис са летвом – 1 ком; гимнастичко зидно вратило
– 1 ком; конструкција за америчке кругове (крт) – 1
ком; морнарске љестве са конструкцијом – 1 ком;
конструкција са шипкама за пењање – 1 ком; сто за
стони тенис – 1 ком; гол за рукомет 3Х2 дрво (пар)
– 1 ком; мрежа за рукомет (пар) H 112 01 - 1 ком;
одбојкашка конструкција усадна са механизмом – 1
ком; метални ормар 100Х50Х200 CM – 1 ком;
гардеробна клупа са вјешалицом 190Х40Х180 – 4
ком; радни сто са ладицама 120Х80Х75 -1 ком;
наставничка столица – 3 ком; ормар гардеробни
190Х100Х48 CM – 1 ком; стаклени ормар
100Х48Х190 – 1 ком.
III
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да са
ЈУ Основна школа
''Вук Караџић'' Роћевић
закључи уговор о преносу права коришћења и
управљања (пренос имовине) над
покретним
стварима, школска опрема за фискултурну салу у
подручној школи на Брањеву, из тачке I ове
одлуке, којим ће се прецизније регулисати
међусобна права и обавезе оба потписника.
IV
Комисија коју именује Градоначелник сачиниће
записник о примопредаји покретних ствари из
члана I ове одлуке са прецизним навођењем
вриједности истих.
V
ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Роћевић, се
обавезује на одржавање, чување и намјенско
коришћење покретних ствари (школска опрема за
фискултурну салу) у складу са позитивним
законским прописима и са пажњом доброг
домаћина.

28. децембар 2018.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-151/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 27.
Статута града Зворник –пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) и чл.
56. 57. 58. и 59. Пословника Скупштине града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'' број: 5/17) Скупштина града
Зворник на 21. редовној сједници одржаној дана
27. децембра 2018. године, донијела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ
I – УВОД
(1) Програмом су утврђени послови и задаци
Скупштине и њихов основни садржај и начин
извршавања. Такође су утврђени носиоци послова,
задатака и рокови за разматрање појединих
питања, из рада локалне заједнице.
(2) Скупштина ће доносити одлуке у складу са
Законом и подзаконским актима из свих области за
које је надлежна, а посебно одређене одлуке по
питању избора у мјесним заједницама града
Зворник.
(3) Овај програм треба схватити као оквирни, а
Скупштина града ће адекватним методама рада и
дјеловања путем својих сједница размотрити сва
питања за свакодневно стање у областима
привредног и друштвеног живота од интереса за
град и грађане.
(4) Програм рада остаје отворен током цијеле
године за нове приједлоге и иницијативе
предлагача тако да ће свако актуелно питање бити
разматрано на сједницама Скупштине.
(5) Предлагачи
и
обрађивачи
појединих
материјала утврђених у Програму рада Скупштине
морају се придржавати рокова утврђених у овом
програму. Обимнији материјали који иду на
Скупштину доставиће се одборницима у изводу, а
на њихов захтјев у изворном тексту материјали ће
им бити стављени на увид у Стручној служби
Скупштине града Зворник.
(6) Према члану 64. став 1. Пословника Скупштине
града материјали за редовне сједнице Скупштине
доставиће се одборницима најмање 7 дана прије
дана одржавања сједнице Скупштине града.
(7) Према Програму рада за 2019. годину сједнице
ће се одржавати најмање једном у два мјесеца у
назначеним роковима, а по потреби и више пута.
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II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА

11. Програм заједничке комуналне потрошње за
2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈАНУАР – МАРТ)
1. Извјештај Градоначелника о раду Градске
управе града Зворник и Стручне
службе
Скупштине града у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и
Стручна служба Скупштине града
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
2. План и програм рада Градоначелника
Градске управе Зворник за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и
Стручна служба Скупштине Града
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

28. децембар 2018.

и

3. План утрошка средстава од концесионих
накнада у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
4. Одлука о именовању Савјета плана за праћење
израде Зонинг плана подручја у обухвату
граничног прелаза Шепак (Средњи Шепак)Брањево-Доња Пилица са израдом Плана
парцелације насеља Брањево
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

12. Одлука о утврђивању накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
13. Извјештај о стању у пољопривреди на подручју
града Зворник у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
14. Програм кориштења буџетских средстава за
подстицај развоја пољопривреде на подручју града
Зворник за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
15. Програм кориштења средстава посебних
намјена од водних накнада у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

5. Одлука о утврђивању Нацрта ревизије
Урбанистичког плана „Зворник 2020“
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

16. Извјештај о раду Комисије за спорт и културу
за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и Комисија за спорт и културу
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

6. Одлука о именовању Савјета плана за праћење
израде Ревизије Урбанистичког плана „Зворник
2020“
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

17. Одлука о расподјели средстава спортским
клубовима и организацијама за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и Комисија за спорт и културу
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

7. Одлука о утврђивању Нацрта Зонинг плана
подручја у обухвату граничног прелаза Шепак
(Средњи
Шепак)-Брањево-Доња
Пилица
са
израдом Плана парцелације насеља Брањево
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

18. Програм коришћења средстава од накнада за
шуме у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

2

8. Одлука о просјечној грађевинској цијени м
корисне стамбене површине на подручју града
Зворник за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
9. Одлука о заштити и држању домаћих животиња
на подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

10. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
гробљима и погребној дјелатности на подручју
града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

19. Одлука о усвајању Плана кориштења
средстава привредних друштава и других правних
лица која имају сједиште на подручју града
Зворник за реализацију посебних мјера заштите од
пожара за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба Професионалне ватрогасне
јединице Зворник
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
20. Извјештај о раду Комисије за повратак, развој
и интеграцију за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за
повратак, развој и интеграцију
ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ (АПРИЛ – ЈУН)
1. Одлука о годишњем финансијском извјештају
Града Зворник за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
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2. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за
период 01.01.-31.12.2018.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
3. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за
период 01.01.-31.03.2019.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
4. Информација о ефектима увођења пореза на
непокретности у 2018.години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије, Пореска
управа Зворник
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
5. Извјештај о спровођењу Програма мјера за
санирање дефицита буџета Града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
6. Одлука о усвајању Ревизије Урбанистичког
плана „Зворник 2020“
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
7. Одлука о усвајању Зонинг плана подручја у
обухвату граничног прелаза Шепак (Средњи
Шепак)-Брањево-Доња Пилица са израдом Плана
парцелације насеља Брањево
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
8. Информација
о
стању
локалних
и
некатегорисаних путева на подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
9. Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
10. Одлука о изградњи, одржавању, коришћењу и
управљању сеоским водоводима
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
11. Информација о стању и заштити животне
средине на подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
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14. Одлука о распореду амбуланти породичне
медицине на подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
15. Информација
о
организованости,
опремљености и функционисању цивилне заштите
на подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Служба цивилне заштите
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
16. Информација о судским споровима у којима је
Градска управа тужена или тужилац и процјена
исхода судских спорова
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Правобранилаштво
РС – Сједиште Замјеника правобраниоца у
Бијељини
17. Информација о малољетничкој деликвенцији
на подручју града Зворник са приједлогом мјера на
њеном сузбијању
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
18. Извјештај о раду АД „Водовод и комуналије“
Зворник за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: АД „Водовод и комуналије“ Зворник
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
19. Извјештај о раду АД „Зворник стан“ Зворник за
2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: АД „Зворник стан“ Зворник
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
20. Извјештај о раду ЈП „Регионална депонија“
доо, Зворник за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Регионална депонија“ доо,
Зворник
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
21. Извјештај о раду Шумске управе Зворник за
2018. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Шумска управа
Зворник
ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈУЛ – СЕПТЕМБАР)
1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник за
период од 01.01 - 30.6.2019. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
2. Одлука о приступању израде Зонинг плана
ширег урбаног подручја града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

12. Извјештај о раду са финансијским извјештајем
установа и предузећа чији је оснивач Град Зворник
за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, Јавне установе и предузећа
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

3. Одлука о именовању Савјета плана за праћење
израде Зонинг плана ширег урбаног подручја
града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

13. Одлука о додјели награда и признања
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, Комисија за друштвени надзор,
награде и признања
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

4. Информација о стању безбједности саобраћаја
на територији града Зворник
ОБРАЂИВАЧ. Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
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5. Одлука о називима улица и насеља на
територији града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

6. Одлука о утврђивању пореске стопе за
опорезивање непокретности на подручју града
Зворник за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

6. Информација о стању водоснабдјевања на
подручју града Зворник, као и пружању других
комуналних услуга
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

7. Одлука о приступању израде Регулационог
плана ужег урбаног подручја града Зворника
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

7. Одлука о уређењу промета роба на пијацама
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
8. Информација о пословању привреде и
предузетништва на подручју града Зворник у 2018.
години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
9. Информација о стипендирању студената у
школској 2018/2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
10. Информација о стању безбједности и стању
криминалитета на подручју града Зворник за прво
полугодиште 2019. године
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска управа
Зворник
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ОКТОБАР –
ДЕЦЕМБАР)
1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник за
период од 01.01 – 30.09.2019. године.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
2. Одлука о усвајању Нацрта
буџета града
Зворник за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
3. Одлука о буџету града Зворник за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
4. Одлука о извршењу буџета града Зворник за
2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
5. Одлука о висини накнаде коју остварују
предсједници Савјета мјесних заједница на
подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник

8. Одлука о именовању Савјета плана за праћење
израде Регулационог плана ужег урбаног подручја
града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
9. Информација о изградњи у граду Зворнику у
2018-2019.години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
10. Програм рада зимског одржавања градских
улица, тротоара, паркова, приградских насеља и
локалних путева на подручју града Зворник за
2020. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
11. Одлука о димњачарској дјелатности на
подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
12. Информација о стању улица и тротоара,
хоризонталне,
вертикалне
и
свјетлосне
сигнализације на подручју града
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
13. Информација о попису градске имовине
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
14. Одлука о висини вриједности непокретности по
зонама на територији града Зворник на дан
31.12.2019. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
15. Извјештај о успјеху ученика
школској
2018/2019. години и упису ученика у основним и
средњим школама за школску 2019/2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
16. Информација о усвојеном Програму рада
Средњих школа за 2019/20 школску годину на
подручју града Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначелник
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17. Информација
о
оснивању
и
раду
предузетничких радњи на подручју града Зворник
у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
18. Годишњи програм рада и финансијски план за
2020. годину јавних установа чији је оснивач град
Зворник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и Јавне установе
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
19. Информација
о
реализацији
програма
суфинансирања запошљаваља из буџета града
Зворник у 2019/2020 години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
20. Програм рада Скупштине града Зворник за
2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града
ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине Града
21. Извјештај о извршењу донесених закључака
Скупштине града
ОБРАЂИВАЧИ: Одјељења и службе Градске
управе Зворник
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
III - ДОСТАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СКУПШТИНИ
ГРАДА
(1) Обавезују се сви носиоци стручне обраде и
предлагачи материјала да до утврђеног рока
доставе материјале и друга акта Скупштини и
одговорни су за благовремену и стручну припрему
тих материјала, као и за законитост поднесених
приједлога аката. Уколико из било којих разлога
нису у могућности у остављеним роковима
доставити материјале дужни су о томе као и о
разлозима немогућности достављања материјала
обавјестити секретара Скупштине.
(2) Материјал који ће разматрати Скупштина,
треба доставити у Стручну службу Скупштине
града у 45 примјерака, најкасније осам дана прије
одржавања
Скупштине
града,
како
би
благовремено био достављен лицима наведеним у
члану 64. Пословника Скупштине града Зворник.
(3) Радна тијела Скупштине града дужна су, прије
разматрања на сједници Скупштине, размотрити
свако питање садржано у овом програму које
спада у њихов дјелокруг рада и своје приједлоге и
мишљења доставити Скупштини града.
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(2) Овај програм ће бити објављен у „Службеном
гласнику града Зворник“.
Број: 01-022-152/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. 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, 95/11 и 60/15), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске''
број: 97/16) члана 27. Статута града Зворникпречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'' број 5/17) и члана 190. Закона о општем
управном поступку (''Службени гласник Републике
Српске'' број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) Скупштина
града Зворник на 21. редовној сједници одржаној
27. децембра 2018. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Поништава се рјешење Скупштине општине
Зворник број 01-475-86/97 од 11.09.1997.године.
2. Након правоснажности овог рјешења у катастру
земљишта
на
земљишту
означеном
као
кп.бр.7394/2 ''Горње поље'' њива 3. класе
у
2
површини од 1000 м Ко Скочић уписаће се раније
стање посједа на име Исламске вјерске заједницеВакуф.
Образложње
Исламска
заједница у Босни и Херцеговони
обратила се захтјевом Граду Зворник да се
поништи рјешење Скупштине општине Зворник број
01-475-86/97 од 11.09.1997.године којим је од
исламске заједнице изузето земљиште означено
као кп.бр.7394/2 КО Скочић и исто додијељено без
накнаде Јовановић Зори, супрузи погинулог борца.
У захтјеву су навели да исламска заједница није
учествовала у поступку и да јој је земљиште
изузето без правичне накнаде, а да питање
накнаде није никада ријешено.
Рјешавајући по захјеву извршен је увиђај на лицу
мјеста и утврђено да Јовановић Зора на
додијељеном земљишту није изградила објекат, и
да јој је престало право коришћења земљишта
ради грађења јер је тачком 6. Рјешења одређено да
Јовановић Зора губи право коришћења ради
грађења ако у року од једне године не изврши
изградњу породичног стамбеног објекта.
Обзиром да је захтјев Исламске заједнице у Босни
и Херцеговити оправдан одлучено је као у
диспозитиву.
Против овог рјешења може се покренути управни
спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од доствљања
рјешења.

IV – ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА

Број: 01-022-153/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

(1) О извршењу Програма стараће се предсједник
Скупштине града и исти се овлашћује да у
изузетним случајевима може одобрити промјену
рокова за достављање материјала за сједницу
Скупштине.

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
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града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на 21. редовној сједници, одржаној 27.
децембра 2018. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информација о стању пописа и
уписа имовине града Зворник земљишта, јавна добра, објекти и средства у
припреми, станови и остали простори
1. Усваја се Информација о стању пописа и уписа
имовине града Зворник - земљишта, јавна добра,
објекти и средства у припреми, станови и остали
простори.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-154/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. 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 21. редовној сједници, одржаној
27.12.2018. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о Јавном позиву
послодавцима за коришћење средстава по
пројекту запошљавања и самозапошљавања
приправника високе, више и средње стручне
спреме и других незапослених лица из буџета
града
1. Усваја се Информација о о Јавном позиву
послодавцима за коришћење средстава по
пројекту запошљавања и самозапошљавања
приправника високе, више и средње стручне
спреме и других незапослених лица из буџета
града
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-155/2018
ПРЕДСЈЕДНИК
27. децембар 2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број 5/17),
тачке XI. Конкурса за
додјелу стипендија студентима у школској 2017/18
години, број: 02-67-3/17 од 22.11.2017.године,
након утврђивања ''коначних ранг листа'' и
приједлога Комисије за стипендије, а у складу са
расположивим средствима, Градоначелник доноси
ОДЛУКУ
о додјели студентских стипендија за школску
2017/18. годину,
са листе ''Студенти слабог материјалног стања''
I
Додјељују се стипендије редовним студентима из
Буџета Града Зворник, за школску 2017/18. годину,
и то за:

-

28. децембар 2018.

65 студената са листе „студенти слабог
материјалног стања'' (Ранг листа 3, oд
редног броја 116-181 на Ранг листи),

II
Износ студентске стипендије за студенте из тачке
1. ове Одлуке износи:
- За 65 студената са листе „студенти слабог
материјалног стања'' по 300КМ, која ће се
исплатити једнократно на текуће рачуне
студената,
Укупно (65 студената х 300 КМ) =19.500КМ
III
Задужује се Одјељење за за привреду и
друштвене дјелатности да Одјељењу за финансије
достави потребне податке за студенте из тачке 1.
ове Одлуке.
IV
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење
за финансије Градске управе града Зворник.
V
Саставни дио ове Одлуке је Ранг листе број 3
(списак студената), са именима
и текућим
рачунима студената.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 02-67-3-4/2018
7. децембар 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 59. став 1. т. 11. и 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број:97/16), члана 2. став 4.
тачка г), и чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћени текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник
града
Зворник доноси
ОДЛУКУ
о именовању представника
I
Бојан Ивановић,замјеник градоначелника и Горан
Писић, начелник Одјељења комуналне полиције,
именују се за представнике Града Зворника који ће
посјетити Португал током мјесеца фебруара
2019.године, у оквиру реализације пројекта
Европског фонда Ерасмус+,који реализује ЈУ
Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник
заједно са школама из Словеније и Португала, са
циљем
представљања
Града
Зворника
и
образовног система Републике Српске.
II
Одобравају се средтва у износу од 674,46 км на
име покривања трошкова авионских карата
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именованих представника Града из тачке 1 ове
одлуке, која ће бити исплаћена на текући рачун
представника организатора Станислава Томића,
број:562-100-80232872-54, код НЛБ банке.
III
Наведена средства се одобравају из средстава
Буџета Града-ставка :412600-путни трошкови.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 02-022-144/2018
12. децембар 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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб,
по
занимању
грађевински
инжењер,
члан
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног
стручног
надзора
на
извођењу
радова
„Реконструкција и асфалтирање путева у мјесним
заједницама Улице, Тршић и Китовнице“.
3. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02360-21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.године. Обавезује се вршилац надзора
да након извршења уговорених 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: 02-360-21-1-6/2018
3. децембар 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. САЊА ЕРИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, НЕБОЈША
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БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по занимању
грађевински инжењер, ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из
Зворника, дипломирани инжењер грађевине и
БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, дипломирани
инжењер саобраћаја, као чланови Пројектног тима,
именују се за вршиоце сталног стручног надзора на
извођењу радова „Реконструкција улице Симе
Перића и асфалтирање дијелова Друге и Пете
улице
у
насељу
Брањево“
у
предмету
„Реконструкција и асфалтирање градских улица,
асфалтирање и санација локалних путева и путних
објеката“.
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02360-21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.године. Обавезују се вршиоци надзора
да након извршења уговорених радова, доставе
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: 02-360-21-1-7/2018
11. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама
БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о именовању
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02022-19/18 од 27.02.2018. године, Градоначелник
града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Набавка ватрогасног возила са надградњом и
опремом “– отворени поступак, број: 02-360-60/18,
у саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник- Горан
Писић, замјеник предсједника,
2) Ружа Остојић, члан - Небојша Бошковић,
замјеник члана,
3) Рада Милићевић, члан - Сања Ерић,
замјеник члана,
4) Мирослав Аћимовић, члан - Александар
Јевтић, замјеник члана,
5) Хариз Мехидић, члан - Раде Савић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања
комисије за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од
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19.04.2017. године (Правилник), те да о извршеном
поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се
обавити дана 20.12.2018. године у 12:00 часова у
малој сали Градске управе града Зворник.
3. Именовани чланови комисије су дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу
са чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети
Пословник
о
раду
комисије
и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-60/2018
18. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама
БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о именовању
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02022-19/18 од 27.02.2018. године, Градоначелник
града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Зимско
одржавање градских улица и приградских насеља
Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија,
Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање
локалних и некатегорисаних путева на територији
града Зворник – Лот2“– отворени поступак, број:
02-360-61/18, у саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Горан
Писић, замјеник предсједника,
2) Сања Ерић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана,
3) Сања Перић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
4) Зоран Ерић, члан - Александар Јевтић,
замјеник члана,
5) Хариз Мехидић, члан - Раде Савић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања
комисије за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од
19.04.2017. године (Правилник), те да о извршеном
поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача

28. децембар 2018.

достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се
обавити дана 27.12.2018. године у 12:00 часова у
малој сали Градске управе града Зворник.
3. Именовани чланови комисије су дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу
са чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети
Пословник
о
раду
комисије
и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-61/2018
24. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Градској
организацији породица заробљених,погинулих
бораца и несталих цивила Зворник у износу од
4.500,00 КМ, на име финансијске помоћи за
опремање стамбеног простора Милице Лукић,
супруге погинулог борца ВРС.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи
за
финансирање
збрињавања
најугроженијих породица, потрошачка јединица
01190180-Одјељење за борачко инвалидску
заштиту, из буџета за 2018.године.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун
организације-562-009-00000415-70
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 02-430-1260/2018
30. новембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства ЈУ ОШ „Свети
Сава“ из Зворник у износу од 300,00 КМ на име
суфинансирања семинара који ће држати др. Рајко
Рајевић.
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2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.године.

3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун
организације-562-009-00000415-70

3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на ж.рачун ЈУ ОШ
„Свети Сава“ из Зворника-562-009-00002244-15.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 02-400-237/2018
5. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Омладинском
кошаркашком клубу „Принцип“ из Зворника у
износу од 3.600,00 КМ на име финансирања
трошкова такмичења у Првој 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.

Број: 02-400-223/2018
10. децембар 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 Градској
борачкој организацији Зворник у износу од
11.000,00 КМ, на име финансијске помоћи бившим
борцима ВРС, која ће се огледати у куповини
материјала за попраку и реконструкцију стамбених
објеката.
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће
помоћи
за
финансирање
збрињавања
најугроженијих породица, потрошачка јединица
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску
заштиту, из буџета за 2018. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Градске борачке организације Зворник.

3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жр наведеног
клуба.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".

Број: 02-400-250/2018
19. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.

Број: 02-66-83/2018
7. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), градоначелник д о н о с и

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), градоначелник д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Градској
организацији породица заробљених,погинулих
бораца и несталих цивила Зворник у износу од
2.000,00 КМ, на име финансијске помоћи
породицама погинулих бораца ВРС.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи
за
финансирање
збрињавања
најугроженијих породица, потрошачка јединица
01190180-Одјељење за борачко инвалидску
заштиту, из буџета за 2018.године.

1. Одобравају се новчана средства Синдикалној
организацији Градске управе Зворник у износу од
2.800,00 КМ, на име новчане помоћи која је
неопходна за куповину новогодишњих пакетића за
дјецу радника Градске управе Зворник за 2018
годину.
2. Новчана средства у износу 2.800,00 КМ
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва.
Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и
удружења,
потрошачка
јединица
01190150Одјељење за приврду и друштвене дјелатности.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Синдикалне организације Градске управе Зворник.
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 02-400-252/2018
21. децембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства KK Зворникбаскет из Зворника у износу од 819,00 КМ, на име
финансирања трошкова одржавања спортске
манифестације „Турнир-баскет“, одржан 7.7.2018
године у Рекреативно-спортском центру Звпрник.
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 жиро рачун
Рекреативно-спортског центра-554-012-0000016517.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворника".
Број: 02-400-253/2018
21. децембар 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
измјени Одлуке о извршењу Буџета града Зворник
за 2018. годину ("Службени гласник града
Зворник", број:14/18) и члана 3. Одлуке о усвајању
ребаланса Буџета града Зворник за 2018 годину
("Службени гласник града Зворник", број:14/18),
начелника одјељења за финансије доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворника за 2018. годину у оквиру
потрошачке јединице
01190400–Дјечији вртић
„Наша радост“

1) Реалокација ће се извршити са позиције:
-

411100-Нето плате у износу од 1.300,00 КМ,
на позицију:
411300-Расходи за увећање накнаде плата
по основу радног стажа за вријеме
боловања, родитељског и др. Одсуства који
се не рефундирају.

2. Средства на тој позицији потребна због мањка
средстава на истим.

28. децембар 2018.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник
Број: 03-40-61/2018
24. децембар 2018. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
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 9. Одлуке о
измјени Одлуке о извршењу Буџета града Зворник
за 2018. годину ("Службени гласник града
Зворник", број:14/18) и члана 3. Одлуке о усвајању
ребаланса Буџета града Зворник за 2018 годину
("Службени гласник града Зворник", број: 14/18),
начелника Одјељења за финансије доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворника за 2018. годину у оквиру
потрошачке јединице
01190400–Дјечији вртић
„Наша радост“

2) Реалокација ће се извршити са позиције:
-

411100-Нето плате у износу од 800,00 КМ,
на позицију:
411300-Расходи за увећање накнаде плата
по основу радног стажа за вријеме
боловања, родитељског и др. Одсуства који
се не рефундирају.

2. Средства на тој позицији потребна због мањка
средстава на истим.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 03-40-63/2018
25. децембар 2018. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.

Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар Заједнице етажних власника стамбених
зграда («Службени гласник Републике Српске»,
број: 74/03), Градска управа града Зворника –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа града Зворник, Одјељење за
стамбено-комуналне
послове
и
послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-37317/18 од 26.12.2018. године, извршило је у
регистру Заједница етажних власника стамбених
зграда у регистарском листу број 182 упис
промјене лица овлашћеног за представљање и
заступање Заједнице етажних власника зграде
''ИТ-1'' која се налази у Улици Вука Караџића број
26 у Зворнику, на тај начин што ће досадашњем
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предсједнику Скупштине Владимиру Стевановићу,
престати право представљања а предсједнику
Управног одбора Савић Милојки престати право
заступања Заједнице етажних власника зграде
''ИТ-1''.
У будућем раду, Заједницу етажних власника
зграде ''ИТ-1'', ће
представљати предсједник

28. децембар 2018.

Скупштине Савић Младен а заступати предсједник
Управног одбора Стевановић Владимир.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 05-373-17/2018
26. децембар 2018. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
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