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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел: 056/232-200  
www.gradzvornik.org  

 

30.12.2016. године  
ЗВОРНИК  

година: XXV  
БРОЈ: 16/2016  

 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник РС“ 
број:121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) и члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 97/16) и члана 27. и 46. Статута града 
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ број: 
2/16), Скупштина града Зворник на сједници 
одржаној дана 29.децембра 2016. године, доноси 
 

ОДЛУКУ      
о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 

2016. годину 
 

Члан 1 
Усваја се Ребаланс буџет града Зворник за 2016. 
годину у износу од 22.265.620 КМ. 
 

Члан 2 
Усвојени Буџет извршаваће се према следећем; 

- Расходи буџета         22.263.539 КМ 
- Остала буџетска потрошња   2.081 КМ 

 
Члан 3 

Састaвни дио Одлуке је Ребаланс буџета града 
Зворник за 2016. годину. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,  а 
објавиће се   у „Службеном гласнику града Зворник“. 

 
Број: 01-022-135/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 

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 („Службени гласник 
општине Зворник“, број: 2/16), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној  дана 29.децембра 
2016 године,  д о н о с и 

 
  ОДЛУКУ           

o  измјени Одлуке о извршењу  буџета града 
Зворник за  2016. годину 

 
У Одлуци о извршењу буџета града Зворник за 2016. 
годину број:01-022-145/2015 од 15.12.2015.године 
(„Службени гласник града Зворник“, број 15/15 
вршиће се следеће измјене: 
 

Члан 1. 
1. Овом одлуком прописује се начин извршења  
ребаланса буџета града Зворник за 2016. 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) ,Закон о инвестирању јавних 
средстава („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/04) и осталим законима који регулишу ову 
област. 

http://www.gradzvornik.org
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3. Ова одлука се односи на кориснике Буџета. 
4. Све одлуке које се односе на Буџет морају бити у 
сагласности са овом одлуком. 

 
Члан 2. 

1. Средства Буџета из члана 1. ове одлуке 
распоређују се у укупном износу од  22.265.620 КМ, 
од чега  22.263.539 КМ на потрошњу за одређене 
намјене и нераспоређени дио прихода (буџетска 
резерва) износи 2.081 КМ. 
2. Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

 
Члан 3. 

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

                       
Члан 4. 

Буџетски издаци су: 
а) текући  трошкови  и  трансфери између  

потрошачких јединица , 
б)   издаци за нефинансијску имовину и 
в) издаци за финансијску имовину и отплату 

дугова. 
 

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

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

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

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

а) у оквиру  расхода, 
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину    
и 

в) у оквиру издатака за финансијску имовину и 
отплату дугова. 

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

а) прерасподјела буџетских средстава на 
расходе за лична примања и 

б) прерасподјела буџетских средстава са 
суфинансирања пројеката за које је 
Градоначелник потписао уговор. 
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Члан 9. 
1. Градоначелник може, на приједлог Начелника 
финансија, средства распоређена Буџетом 
прераспоређивати у оквиру буџетских корисника и 
надлежних одјељења. 
2. Уколико се не може извршити прерасподјела 
средстава према ставу 1. овог члана, 
Градоначелник може на приједлог Начелника 
финансија средства распоређена Буџетом 
прераспоређивати између  буџетских корисника или 
одјељења до 5% укупно усвојених средстава 
буџетских корисника или надлежних одјељења 
којима се средства умањују. 
3. Градоначелник може, на приједлог Начелника 
финансија, средства распоређена Буџетом, која 
нису утрошена до 31. јануара наредне године 
распоредити између буџетских корисника или 
надлежних одјељења до 10% од укупно усвојених 
средстава буџетских корисника или надлежних 
одјељења којима се средства умањују. 
4. Градоначелник може средства распоређена 
Буџетом у оквиру Остале буџетске потрошње, на 
позицији буџетска резерва распоређивати на 
буџетске кориснике по свим буџетским позицијама, у 
укупно планираном износу. 
5. Градоначелник има обавезу да у оквиру 
извјештаја о извршењу Буџета града, Скупштину 
града Зворник извјештава о извршеној 
прерасподјели средстава из члана 8. став 1. и овог 
члана  став  1, 2, 3. и 4. ове одлуке.  

 
Члан 10. 

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

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

дугова. 
                                                                        

Члан 11. 
 1. Одјељење за финансије једном мјесечно врши 
унос оперативног Буџета у систем трезора за 
приходе из члана 3. став 2. и 3. ове одлуке, на 
основу финансијских планова потрошње које 
сачињавају  буџетски корисници 
 2. Мјесечни финансијски планови потрошње 
сачињавају се на основу расположивих средстава. 
 3. Буџетски корисници, односно надлежна 
одјељења могу вршити прерасподјелу средстава из 
члана 3. став 2. и 3. ове одлуке. 

 
Члан 12. 

1. Одјељење за финансије врши пренос средстава 
са рачуна у оквиру система јединственог рачуна 
трезора за измирење обавеза по основу буџетских 
издатака из члана 4. и издатака из члана 10. ове 
одлуке. 
 2. Обавезе буџетских корисника у систем трезора 
уносе се на основу образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника, које сачињава и за 
које је одговоран буџетски корисник. 
 3. Буџетски корисници врше унос података у 
рачуноводствени систем (систем трезора) 
посредством Одјељења за финансије.  

 4. Подаци унесени у обрасце за трезорско 
пословање буџетских корисника морају бити 
сачињени на основу вјеродостојних 
књиговодствених исправа, прописаних члан 7, 8. и 9. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
36/09 и 51/11). 
 5. Исправама из става 4. овог члана сматрају се: 

а)  обрачунске листе плата и накнада, 
б)   предрачуни и уговори, 
в) рачуни за набавку средстава, материјала, 

робе и услуга, 
г)   одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и 
д)   остале књиговодствене исправе. 

 
                        Члан 13. 

1. За вјеродостојан унос података у 
рачуноводствени систем, помоћне књиге и Главну 
књигу трезора, одговара одговорно лице у 
Одјељењу за финансије. 
 

   Члан 14. 
1. Распоред средстава буџетске резерве врши се у 
складу са чланом 43. Закона о буџетском систему  
Републике Српске. 
2. Корисници средстава за грантове (помоћи) и 
средстава буџетске резерве дужни су да поднесу 
извјештај даваоцима средстава о утрошку 
примљених средстава најкасније до 31. јануара 
наредне године. 
 

Члан 15. 
1. Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника врши се преносом средстава са 
Јединственог рачуна Трезора (у даљем тексту: ЈРТ) 
на текуће рачуне запослених у одговарајућим 
банкама или другим овлашћеним организацијама за 
платни промет.  
2. Буџетски корисници дужни су да прописани 
образац за трезорско пословање за лична примања 
доставе на унос Одјељењу за финансије до 10. у 
мјесецу за претходни мјесец. 
3. Исплата личних, породичних и цивилних 
инвалиднина и социјалних помоћи  врши се 
преносом средстава са ЈРТ на текуће или жиро-
рачуне корисника у одговарајућим банкама или 
другим овлашћеним организацијама за платни 
промет, у готову на благајни и у готовини 
посредством овлашћене организације за ПТТ 
саобраћај. 
 

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

а) средства за порезе и доприносе на лична 
примања, 

б) средства за нето лична примања, 
в) средства за борачко-инвалидску заштиту, 
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г) поврат јавних прихода на основу аката 
надлежних органа, 

д) средства за обавезе према добављачима за 
робу, материјал и услуге, 

ђ) средства за обавезе према добављачима за 
инвестиције и инвестиционо одржавање и 

е) средства за остале обавезе. 
3. Одјељење за финансије утврђује термински 
мјесечни план потрошње из става 2. овог члана. 
 

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

 
Члан 18. 

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

 
Члан 19. 

Буџетски корисници дужни су да се у поступку 
набавке робе, материјала и вршења услуга, 
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној 
примјени модула набавки, прописаног Правилником 
о процедури вођења помоћних књига („Службени 
гласник Републике Српске“, број 59/05). 
 

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

 
Члан 21. 

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

 
Члан 22. 

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

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

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

Члан 25. 
Уколико су другим одлукама прописани новчани  
издаци из буџета који се разликују од планираних 
износа по овој одлуци или по Одлуци о усвајању  
буџета града Зворник за 2016. годину, примјењују се 
одредбе и планирани износи утврђени овом одлуком 
и Одлуком о усвајању буџета града Зворник за 2016. 
годину. 

 
Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „ Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 01-022-136/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р  
 
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" 97/16), 
члана 27. и 46. Статута  града Зворник ("Службени 
гласник општине Зворник"- број: 2/16), Скупштина  
града Зворник на сједници одржаној дана  
29.децембра 2016.године   д  о  н  о  с  и 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Буџета града Гворник за 

2017. годину 
 

Члан 1 
Усваја се Буџет града Зворник за 2017. годину у 
износу од 22.229.380 КМ. 
 

Члан 2 
Усвојени Буџет извршаваће се према следећем; 

- Расходи буџета                       22.129.380 КМ 
- Остала буџетска потрошња             100.000 КМ 

 
Члан 3 

Састaвни дио Одлуке је Буџет града Зворник за 
2017. годину. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 01-022-137/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
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БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Буџет општине/града је процјена годишњих прихода, 
помоћи и других начина финансирања и годишњих 
расхода и других издатака општине/града. 
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 и 15/16). 
При пројектовању величина, односно прихода за 
финансирање јавних расхода, које се очекују у 2017. 
години, садржаних у буџету, узети су у обзир 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: 

- показатељи и смјернице из Документа 
оквирног буџета за период 2016-2018. године, 
односно смјернице за 2017. годину.  

- постојећи  законски прописи  директних и 
индиректних пореза  

- остварени приходи и расходи за девет 
мјесеци 2016. године 

- процјена остварења прихода и расхода до 
краја 2016. године 

- остварени приходи и расходи у претходним 
годинама 

- захтјеви буџетских корисника за кориштење 
средстава у 2017. години 

Из градског буџета финансирају се: 
- потпуно финансирање Градске управе 
- потпуно финансирање Центра за социјални 

рад 
- потпуно финансирање предшколског 

образовања 
- материјални трошкови средњег образовања 
- 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 2017. годину. Саставни дио овог документа је и 
табеларни приказ планираних прихода и прилива 
као и планираних расхода и одлива града Зворник у 
2017. години.   
                  
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 2017. години на бази 
Документа оквирног буџета за период 2016-
2018. године, 

- приходима оствареним у последње три 
године 

- приходима оствареним за девет мјесеци у 
2016. години 

-  постојећим и предложеним промјенама 
пореске политике 

На основу остварених прихода у последње три 
године, остварења за девет мјесеци у 2016. години 
могу се очекивати и пројектовати укупна буџетска 
средства за 2017. годину у износу од 22.229.380 КМ. 
У овако планираним укупним буџетским средствима 
(приходи, примици и неискориштена средства из 
ранијих година) порески приходи се планирају 
остварити у износу од 14.982.120 КМ, непорески 
приходи у износу од 3.311.300 КМ, грантови 70.000 
КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 
680.000 КМ, примици/приливи у износу од 1.480.060 
КМ, примици од финансијске имовине 120.000 КМ, 
примици од задужења 724.000 КМ и неискориштена 
средства по основу обвезница и кредита из 
претходне године у износу од 561.000 КМ и остали 
примици у износу 300.900 КМ 
У наставку ћемо образложити структуру буџетских 
средстава, примитака и неискориштених средстава 
пренетих из ранијих година. 

 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 

Порески приходи буџетом за 2017. годину планирају 
се у износу од 14.982.120 КМ.  
У поређењу са планираним средствима за 2016. 
годину порески приходи у 2017. години планирају се 
више за 432.480 КМ.  Главни разлог за то је што се 
по Документу Оквирног  Буџета Републике Српске за 
период 2016-2018. године очекује пораст прихода од 
индиректног опорезивања у 2017. години. 
 

Структура пореских прихода: 

Рб Врста прихода 

План за 
2017. 
годину 

План за 
2016. 
годину 
 

1. Порез на доходак 60 60 
2. Порез на лична 

примања 
1.761.700 1.741.200 

3. Порез на имовину 856.000 856.000 
4. Порез на налеђе и 

поклоне 
1.000 1.000 

5. Порез на финан. и 
кап. тран. 

6.000 6.000 

6. Порез на промет 
производа 3.860 

3.860 

7. Порез на промет 
услуга 

1.500 1.500 

8. Индиректни порези 
дозначени од УИО 

 
12.350.000 

 
11.940.000 

9. Остали порези  2.000 20 
    
УКУПНО ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

     
14.982.120 

  
14.549.640 
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Порез на доходак (711100) 
 
Порез на доходак буџетом за 2017. годину се 
планира у незнатном износу од 60 КМ , а остварење 
за првих девет мјесеци 2016. године је било у износу 
79 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 2017. 
годину у износу од 1.761.700 КМ, што је за 20.500.00 
КМ више него што је  планирано за  2016. годину. 
Основ остварења ове врсте прихода је порез на 
лична примања који се планира у износу од 
1.600.000 КМ, што је идентично плану за 2016. 
годину.  
Остварење ове врсте прихода за првих 9. мјесеци 
2016. године износило је 1.270.652 КМ, а разлог за 
овакво планирање ове врсте прихода за 2017. 
годину је то што према  ДОБ-у Републике Српске за 
период 2016-2018 године, пројекција је да ће доћи 
до пораста плата и запослености у Републици 
Српској. Остале врсте ове групе прихода значајно су 
мање и планирају се у износима: порез на приходе 
од самосталних дјелатности 160.000 КМ, порез на 
приходе од самосталних дјелатности у паушалном 
износу од 1.500 КМ и порез на лична примања лица 
која самостално обављају привредну и 
професионалну дјелатност у износу 200 КМ.   
 
Порез на имовину (714100)  
 
Порези на имовину буџетом за 2017. годину се 
планира  у износу од 856.000 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 планом за 2016. годину ова група 
прихода се планира у истом износу и за 2017. годину 
а извршење за првих 9 мјесеци износило је 461.253 
КМ. У ову групу прихода спадају Порез на имовину 
који је био планиран у 2016. години 6.000  КМ а у 
нацрту за 2017. годину такође 6.000 КМ. и Порез на 
непокретности, који се за 2017. 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 
што се може видјети из чињеница да је буџет града 
Зворник остварио мањи износ ове врсте прихода у 
првом, другом и трећем  кварталу 2016. године а 
ријеч је о обавезама пореских обвезника из 2012, 
2013, 2014, и 2015. године. Истина је да су се 
мањкавости које су се испољиле почетком примјене 
Закона о порезу на непокретности значајно 

смањиле, утврдило сe правичније стање пореских 
обавеза пореских обвезника као и повећаo се број 
нових пореских обвезникa. 
     
Порез на наслеђе и поклоне  (714200) 
 
Буџетом за 2017. годину планирано је остварење у 
износу од 1.000 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 2017. годину идентичан је 
плану који је био и у 2016. години. 
 
Порез на финансијске и капиталне трансакције  
(714300) 
 
Буџетом за 2017. годину овај порез је планиран у 
износу од 6.000 КМ. и идентичан је са планом који је 
био и у 2016. години. 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 
динамика остварења у последњих пар година. 
 
Порез на промет производа  (715100) 
 
Приход од пореза на промет производа буџетом за 
2017. годину се планира у износу од 3.860 КМ што је 
идентично плану за 2016. 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 2016. године износило је 27.017 КМ 
што знатно одступа од плана, а вјероватно се ради о 
репрограмима из ранијих година. 
 
 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 2016. 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 2016. године износило је 16.347 КМ. 
 
Индиректни порези дозначени од УИО (717100)  
 
Приходи од индиректног опорезивања за 2017. 
годину планирају се у износу од 12.350.000 КМ и 
већи су од плана за 2016. годину за 410.000 КМ. 
Основ за овакво планирање је остварење за првих 
9. мјесеци 2016. Године које је износило 9.575.051 
КМ 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 2016-2018. године гдје се 
очекује раст пореза од индиректног опорезивања, 
као и повећања учешћа града Зворник у 
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коефицијенту расподјеле средстава од индиректних 
пореза који се примјењује од 01.07.2014. године.  
 
Остали порези (719100) 
 
Ова група пореза за 2017.годину планирају се у 
износу од 2000 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 који чине 
скоро 70% укупних прихода буџета (пореских и 
непореских) града Зворник, имају значајно 
повећање у структури пореских прихода док све 
остале врсте пореских прихода, планирају се у 
скоро идентичном износу као у 2016. 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 2017. годину 
планирају се у износу од 3.311.300 КМ што је за 
452.000 КМ више него што је планирано за 2016. 
годину. 
 
Структура непореских прихода: 
 

Рб Врста прихода 
План за 
2017. 
годину  

План за 
2016. 
годину  

1. Приходи од закупа и 
ренте 

61.000 51.000 

2. Приходи од камата на 
готовину и готовинске 
еквиваленте 

 
15.000 

 
15.000 

3. 
Административне 
таксе 350.000 350.000 

4. Комуналне таксе и 
накнаде 

748.000 716.000 

5. Накнаде по разним 
основама 

1.544.30
0 

1.056.30
0 

6. 
Приходи од пружања 
јавних  
 Услуга 487.000 487.000 

7. Новчане казне 6.000 4.000 
8. Остали  непорески 

приходи 
100.000 180.000 

УКУПНИ НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

3.311.300 2.859.300 

 
Приходи од закупа и ренте (721200) 
 
Приход по овој основи буџетом за 2017. годину 
планирани су у износу од 61.000 КМ и већи су за 
10.000 КМ у односу на планирана средства за 2016. 
годину а извршење за првих 9. мјесеци 2016. године 
износило је 34.829 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 већи план у односу на прошлу годину 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) 
   
Планом буџета за 2017. годину ова средства 
планирају се у износу од 15.000 КМ и идентична су 
плану за 2016. 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 2017. годину  ова врста прихода 
планира се у износу од 350.000 КМ што је идентично 
плану за 2016. 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 
2016. године износило је 185.178 КМ. 

 

Комунална такса (722300) 
 
Комуналне таксе буџетом за 2017. годину се 
планирају у износу од 748.000 КМ и за 32.000 КМ су 
веће од плана  за 2016. годину. Основ остварења 
комуналних такси лежи у чињеници да су комуналне 
таксе на фирму планиране у износу од 590.000 КМ и 
идентичне су са планом за 2016. годину, а све то као 
последица доброг остварења ове врсте прихода за 
9. мјесеци 2016. године које је износило 492.854 КМ. 
Комуналне таксе за кориштење простора на јавним 
површинама су у  2017. години планиране у износу 
од 70.000 КМ док су за 2016. годину планиране у 
износу од 45.000 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 током 2014.2015 а ни 2016. 
године, пре свега због поплава и клизишта које су 
задесиле град Зворник 2014 године, а у 2015.и 2016.  
години се радило на санирању последица по том 
основу. Планиране инвестиције за паркинг мјеста 
вјероватно ће бити реализоване током 2017. године. 
Комуналне таксе на остале предмете таксирања 
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планирају се у износу од 5.000 КМ и идентичне су са 
планом у 2016. години. Иако је током 2013. године 
дошло је до драстичног смањења остварења ове 
врсте прихода, са начелом опрезности смо 
планирали ову врсту прихода на реално оствариву.  
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 2016. годину. 

 
Накнаде по разним основама (722400) 

 
Ова врста прихода буџетом за 2017. годину  је 
планирана у износу од 1.544.300 КМ што је за 
488.000 КМ више него што је планирано буџетом  за 
2016. годину. Основ остварења ове врсте прихода 
чине накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта које се за 2017. годину планира у износу 
434.000 КМ  као и накнада за кориштење  
грађевинског земљишта која се планира у износу од 
520.000 КМ. Основ за ово планирање су активности 
око изградње објеката у 2017. години, јер су 
инвеститори откупили одређена земљишта у сврху 
градње објеката чија реализација ће почети у 2017. 
години, и по том основу биће изграђено око 250 
нових станова на територији града Зворник. 
Накнаде за кориштење минералних сировина су 
планиране за 2017. годину су планиране у истом 
износу као и у 2016. години и оне износе 90.000 КМ. 
Накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта  су планиране у износу од 35.000 КМ. што 
је идентично са планом за 2016. годину. Накнаде за 
воду и пиће у јавном водоснабдјевању такође се 
планира у истом износу као и у 2016. години а 
накнаде за испуштање отпадних вода се планирају у 
мањем износу  за 2017. годину него у 2016. години. 
Средства за финансирање посебних мјера заштите 
од пожара за 2017. годину  планирају се у износу од 
150.000 КМ што је за више за 10.000 КМ него у 2016. 
години, а разлог је добро извршење за првих 9. 
мјесеци 2016. године које је износило 135.204 КМ. 
Све остале врсте накнада у овој групи прихода су 
планиране приближно на идентичном нивоу као 
током 2016. године.                         

 
Приходи од пружања јавних услуга (722500) 
 
Ова средства буџетом за 2017. годину се планирају 
у износу од 487.000 КМ и идентичне су плану за 
2016. годину. 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'', ЈУ Средњошколски 
Центар '' Петар Кочић'' као и Техничког школског 
центра Каракај. 
Остале врсте прихода у оквиру ове групе прихода су 
планиране на истом нивоу као и у 2016. години. 
 
Новчане казне (723100) 
 

Ова средства су буџетом за 2017. годину планирана 
у износу од 6.000 КМ и већа су од плана за 2016. 
годину. Разлог за овакво планирање је ниво 
извршења за првих 9. мјесеци у 2016. години. а 
износило је 4.315 КМ.    
 

Остали општински непорески приходи (729100) 
 
Приходи по овој основи се планирају у износу од 
100.000 КМ и мањи су од  плана за 2016. 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. Разлог за мањи план је мало извршење за 
првих 9. мјесеци 2016. године које је износило 
15.440 КМ, мада пракса из неких ранијих година 
показала је доста веће извршење од овог. 

 
Текуће помоћи (Грантови)  (731000) 
 
Буџетом за 2017. годину грантови планирају се у 
износу од 70.000 КМ и идентични су са планом за 
2016. 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 
на општини. Извршење за првих 9. мјесеци 2016. 
године износило је 13.360 КМ.  

  
Трансфери између различитих јединица власти 
(781000) 
 
Буџетом за 2017. годину планирани су у износу од 
680.000 КМ. Ријеч је о трансферима јединицама 
локалне самоуправе за пројекте и активности прије 
свега у области социјалне заштите. Извршење ове 
групе прихода за првих 9. мјесеци у 2016. години 
износило је 513.178 КМ. 

 
Примици за непроизведену сталну имовину 
(813100) 

 
Буџетом за 2017. годину се планирају у износу од 
1.480.000 КМ и већа су од плана за 2016. годину за 
1.265.000 КМ а ријеч је о продаји земљишта 
приликом легализације бесправно изграђених 
објеката као и продаје земље потенцијалним 
инвеститорима.  

 

Примици по основу пореза на додату 
вриједност (817100) 
 

Буџетом за 2017. годину планирају се у износу од 
300.900 КМ и ријеч је о средствима који се остварују 
по основу поврата ПДВ-а по пројектима 
финансираним од стране институција или земаља 
ван БиХ (ФИШ пројекат). 
 
Примици од финансијске имовине (911400) 
  
Буџетом за 2017. годину  ова средства се планирају 
у износу од 120.000 КМ и идентични су са планом за 
2016. годину. Ријеч је о враћању аконтација и 
позајмица од радника добијених у претходном 
периоду. 
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Примици од узетих зајмова (921200) 
 
Буџетом за 2017. годину ова средства се планирају у 
износу од 724.000 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 2017. години , а 
ријеч је о пројектима:  

- Проширење и изградња аутобуског 
стајалишта у Каракају у износу од 150.000,00 
КМ, 

- Куповина плаца и изградње паркинг гараже у 
износу 250.000 КМ, 

- Изградња фискултурне сале у О.Ш. Брањево 
у износу 220.000 КМ, 

-  Реконструкција  градских  улица  у износу 
103.971 КМ 

 
Неискориштена средства по основу кредита и 
обвезница из претходне године 
 
Намјенска средства  од кредита и емисије 
обвезница за 2017. годину планирају се у износу од 
561.000 КМ и ријеч је о неутрошеним средствима од 
емисије обвезница која су дозначена 2011. године 
на жиро рачун града Зворник а која су намијењена 
за реализацију пројеката по Скупштинској Одлуци из 
2011. године број 01-022-87/2011 и измјени Одлуке 
број 01-022-71/2012 из 2012. године. Један дио ових 
средстава односи се на пројекте Ђурђев град, 
реконструкција инфраструктуре у граду и за 
куповину земљишта за проширење пословне зоне 
Јадар. У ову групу спадају и неискориштена 
средства по основу кредита из предходне године за 
Мајевичку улицу  у износу од 200.000 КМ  и  
неискориштена средства за просту репродукцију 
шума у износу од 50.000 која ће се искористити за 
финансиорање израде Шумско привредне основе.  
 

РАСХОДИ 
План буџета града је  документ о процјени 
годишњих расхода , издатака  за нефинансијску и 
финансијску имовину, издатака  за отплату дугова и 
буџетску резерву за Градску управу, буџетске 
кориснике 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 2017. планирани су у 
износу од 22.229.380 КМ, од чега су текући расходи 
15.752.070 KM, трансфери између различитих 
јединица власти 35.000 КМ, буџетска резерва 
100.000 КМ,  издаци за нефинансијску имовину 
4.176.900 КМ, издаци за финансијску имовину 25.000 
КМ, отплату дугова 1.869.510 КМ и остали издаци 
305.900 КМ. 
Oснов за планиране издатке су: 

- смјернице утврђене Документом оквирног 
буџета за период 2016-2018 

- захтјеви буџетских корисника за средства у 
2017. години 

- остварени расходи за девет мјесеци у 2016. 
години 

- уговорени и искориштени кредити у 
претходним годинама и 2016.год. 

- инвестициона улагања  из кредитних 
средстава  

- уговорене обавезе у 2016. години 
- захтјеви и програми  рада појединаца и 

непрофитних организација  
- потреба за комуналном инфраструктуром 

Града. 
Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева 
њихово ефикасно и рационално кориштење за 
постизање циљева економске политике у свим 
сегментима јавне потрошње. У овом контексту, 
оквир расхода за 2017. годину захтјева наставак 
чврсте контроле над захтјевима који се достављају 
за финансијске  ресурсе јавног сектора, санацију 
дефицита и довршавање започетих капиталних 
пројеката и стављање у употребу.  
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. 
   
Преглед расхода по корисницима: 
 

- Градска  управа 18,843,760 КМ 
- Центар за социјални рад 2,123,100 КМ 
- Дјечији вртић ,,Наша 

радост,, 
825.220 КМ 

- ЈУ Средњошколски центар 
’Петар Кочић’’ 

207.000 КМ 

- Технички школски центар 191.000 КМ 
- Народна библиотека и 

Музејска збирка 
39.300 КМ 

УКУПНО    22.229.380  
 
Преглед расхода по одјељењима и службама за  
Градску управу  
 
Стручна служба Скупштине 
града 

439.000 КМ 

Кабинет градоначелника 786.100 КМ 
Одјељење за финансије 7.717.520 КМ 
Одјељење за привреду, 
пољопопривреду и друш. дјел. 

3.335,000 КМ 

Одјејење за просторно уређење 250.000 КМ 
Одјељење за стамбено 
комуналне послове 

4.712.800 КМ 

Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту 

315.000 КМ 

Одјељење за инспекцију 10.000 КМ 
Комунална полиција 2.500 КМ 
Служба за заједничке послове и 
управљање људ.ресур. 

681.000 КМ 

Служба цивилне заштите  389,840 КМ 
Професионална ватрогасна 
јединица 

205.000 KM 

  
УКУПНО 18.843.760 КМ 
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РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
 
 Структура расхода буџета града по економској 
класификацији: 
 
 
- Раходи за лична примања 5.850.840 КМ 
- Расход по основу 

кориштења роба и услуга 3.678.960 КМ 
- Расходи финансирања и 

други финансијски  
трошкови 620.370 КМ 

- Субвенције 1.249,000 КМ 
- Грантови 1.909.600 КМ 
- Дознаке грађанима 2.238.300 KM 
- Расходи по судским 

решењима 170.000  КМ 
- Трансфе између 

различитих јединица 
власти 

                   
35.000  КМ   

- Издаци за произведену 
сталну имовину 3.931.700 КМ 

- Издаци за непроизведену 
сталну имовину    232.700 КМ 

- Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног 
инвен 12.500 КМ 

- Издаци по основу пореза 
на додату вриједност 0 КМ 

- Издаци за финансијску 
имовину 25.000 КМ 

- Издаци за отплату дугова 1,869,510 КМ 
- Остали издаци 305.900 КМ 
- Буџетска резерва 100.000 КМ 
УКУПНО : 22.229.380 КМ 

 
Расходи за лична примања (411000) 
 
Расходи за лична примањаna  буџетом  града за 
2017. годину планирани су у износу 5.850.840 КМ а 
односе се на бруто плате и накнаде запослених у 
Градској управи, Центру за социјални рад, Дјечијем 
вртићу ''Наша радост'' као и накнадама за ЈУ 
Срeдњошколски центар ''Петар Кочић'' и Технички 
школски центар Каракај. Планирани расходи за 
0,87% су већи од расхода у 2016. години. 
Планиране издатке (4.848.440 KM) за бруто плате и 
накнаде запослених у Градској  управи заједно са  
радницима  Професионалне ватрогасне јединице, 
утврдили смо  примјењујући најнижу цијену рада од 
100,00 КМ на већ утврђене укупне коефицијенте 
према Правилнику о систематизацији радних 
послова и задатака за 218 запослених радника kao и  
плате за 2 функционера за 6 мјесеци. 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 50% најниже плате 
у Републици Српској ( 370 КМ), 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 2017. годину у односу на 2016.годину 
веће су за 1,47%, по основу повећања личних 
доходака за минули радни стаж и за плате 6 нових 
радника. Накнаде за топли оброк и превоз остале су 
на истом нивоу као у 2016 години, да би задржали 
лична примања на истом ниву као и поредходне 
године, јер цијена рада није мијењана дуги низ 
година и по том основу нису мјењана примања, што 
је у складу са захтјевом Синдикалне организације. 
Расходи за лична примања осталих буџетских 
корисника за 2017. годину износе 1.002.400 КМ,  а 
2016 износили су 1.021.800 КМ, за 1,90% су мањи од 
плана за 2016. годину, а односе се на бруто плате и 
накнаде Центра за социјални рад у износу од 
323.000 КМ за 15 радника, на лична примања  
Дјечијег вртића ''Наша радост' у износу од 600.400 
КМ за 39 радника,  као и накнаде за превоз радника 
ЈУ Средњошколски центар' 'Петар Кочић' у износу 
од 37.000 КМ и Технички школски центар у износу од 
42.000 КМ. 
  
Расходи по основу коришћења роба и услуга 
(412000) 
 
Расходи по основу коришћења роба и услуга 
буџетом за 2017. годину планирани су у износу од 
3.678.960 КМ, у  односу на 2016.годину  предвиђено 
је смањење само за 2,79%. Овим расходима су 
обухваћени  расходи  за службена путовања, 
расходи енергије, расходи комуналних и 
комуникационих услуга, набавка материјала, 
расходи за гориво, расходи за закуп имовине, 
расходи текућег одржавања, расходи осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног промета и 
уговорене услуге, расходи за одржавање јавних 
површина и заштиту животне средине и остале 
непоменуте расходе. 
Повећање расхода за 1,12 % у 2017. години у 
односу на план 2016. године има за циљ већа 
издвајања средстава: за  трошкове електричне 
енергије у износу од 30.000 КМ, расходе за режијски 
материјал у износу од 17.150 КМ, расходе за текуће 
одржавање у износу од 41.220 КМ, путне трошкове 
за 8.500 КМ, расходе за стручне услуге у износу од 
36.350 КМ и расходе за услуге одржавања јавних 
површина и заштиту животне средине за 30.000 КМ, 
конкретно, односе се на санацију дивљих депонија 
јер су створени услови изградњом Регионалне 
депоније.  Остали расходи су планирани у мањем 
нивоу него у прошлој години, а судска решења 
планирана су на новој групи расхода, тако да 
повећање наведених трошкова није утицало 
значајно на пораст групе расхода (412000). 
 
  Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови (413000) 
            
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови планом за 2017. годину износе 620.370 КМ 
и за 4,20% су мањи у односу на план за 2016. 
годину. Ови трошкови имају тенденцију пада у 
односу на претходне године јер према 
амортизационим плановима  за отплату кредита, 
камата се током отплате кредита смањује. Само за 
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нова задужења у 2017. години, а планирано је  
индиректнно повлачењем кредитних средстава од 
Европске инвестиционе Банке за пројекат  ФИШ, 
потрбно је планитати веће камате за 55,04%, 
односно за 21.300 КМ. За све остале кредите 
потребна су мања средства у 2017. години него  у 
2016. 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 2017. годину износе 
1.249.000 КМ и у поређењу са планом за 2016. 
годину представља повећање од 54,96%. 
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.  
Да би смањили незапосленост грађана, а 
истовремено помогли привреди у финансирању 
приправника,  реализовали  програма запошљавања 
радника започет у 2016. години потребно је 
повећати  средства за  субвенције за запошљавање 
и самозапошљавање за 240.000 КМ што је и 
пројектовано. За остале субвенције планирана су 
мања повећања за:  Дом здравља 4.000 КМ, 
субвенције Дому омладине за 10.000 КМ и 
субвенције за пољопривреду за 80.000 КМ  у односу 
на 2016. годину. Планирана су нове субвеције у 
2017. години за субвенционирање рада депоније у 
износу од 100.000 КМ.Остале субвенције остале на 
истом нивоу.            
 
Грантови (415000) 
 
Расходи за грантове за 2017. годину планирани су у 
износу од 1.909.600 КМ, за програме као у 2016, 
години. Планирано је повећање   у односу на план 
за 2016. годину за 10,67%. 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 2017. годину су 
намијењена за грантове у земљи за програме као у 
2016. 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 општине 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 борачкуо инвалидску 
заштиту. 

Повећани трошкови планирани су за неким позиције, 
а за нову позицију  Капитални грант ) 
суфинансирање заједничког пројеката наша 
болница) планирано је 150.000 КМ, а на неким 
позицијама с смањена средства. Новчано нису 
велика повећања средства у односу на укупно 
планирана средства. Процентуално и финансијски 
значајно повећање појединачних позиција 
предвиђено је за: Грант за учешће у финансирању 
примарне здравствене заштите за 18.000 КМ,  
културне манифестације за 5.000 КМ.  
 
 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града (416000) 
 
Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града планом за 2017. годину  предвиђени су 
у износу од 2.238.300 КМ са  повећањем  од 4,87% у 
односу на план из 2016. године. Планирана су 
издвајања у исте програме и области као у 2016. 
години али уз већа издвајања у 2017 у односу на 
2016. годину неких програма да би у већој мјери 
помогли или заштитили грађане. Предвиђена су 
већа издвајања за:  једнократне помоћи 
појединцима и за трошкове за сахрану незбринутих 
лица за 10.000 КМ, текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика у износу од 10.000 КМ, текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и породице палих 
бораца и РВИ за 5.000 КМ, као и за финансирање 
социјалних потреба и социјалне заштите  Центра за 
социјални рад за 96.850 КМ, што је утицало на 
укупно повећање планираних дознака. 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 соцјални рад. 
 
Расходи по судски решењима ( 419000) 
 
Расходи по судски решењима   обухватају трошкове 
за главницу, камату и судске трошкове. Ови расходи 
до 2016. године планирани су у оквиру групе 
расхода (412900), а од 2017. године посебно се 
планирају, што је у плану и наведено. Трошкови су 
планирани за Градску управу у Одјељењу за 
Финансије у износу од 150.000 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 35.000 КМ у Центру за 
социјални рад  за финансирање потенцијалних 
расхода за здравствено осигурање корисника 
социјалне помоћи. 
 

 Средства за издатке за произведену сталну 
имовину (511000) 
 
Издаци за произведену сталну имовину у буџету  за 
2017. годину предвиђени су у износу од 4.176.900 
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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 
планом за прошлу годину мањи су издаци за 7,81%,  
јер су мања улагања  из кредитних средстава  у 
2017. у односу на 2016. годину. Предвиђено је 
смањење по областима инвестиционих улагања сем 
издатака за непроизводну сталну имовину,односно 
улагања за израду просторно планске 
документације  и пројектне документације.  
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката планирани су у износу од 2.711.500 КМ, што 
је за 18,79% ниже од издатака у 2016. години  из 
властитих и  кредитних средства. Планиране су  
инвестиције  из кредитних средстава Развојне банке 
у износу од 724.000 КМ за куповину плаца и 
изградњу гараже 2 у износу од 250.000 КМ, за 
изградњу фискултурне сале у основној школи у 
Брањево у износу од 220.000 КМ, за реконструкцију 
Улице Браће Обрадовић и улице за Гробнице у 
износу од 104.000 КМ и за суфинансирање 
заједничких пројеката за изградњу стајалишта у 
Каракају у износу од 150.000 КМ. Из расположивих  
неискориштених кредитних средстава Нове банке 
планирана су улагања у инфраструктуру грда, 
односно за изградњу улице  Мајевичку у износу од 
200.000 КМ. Из властитих средстава планирана су 
улагања за грађевинске објекте у износу од 
1.787,500 КМ. Предвиђено је повећање издатака из 
властитих извора за издатке за градњу школски 
објеката  са 50.000 КМ на 150.000 КМ за потребе 
основних школа, Гимназије (10000) и Техничког 
школског центра (30.000), грађевинске објекте у 
граду са 190.000 КМ на 310.000 КМ за изградњу 
Улице  Симе Перића и Браће Југовића, повећано  
улагање у инфраструктуру мјесних заједница са 
500.000 на 900.000 КМ, а  за остале намјене издаци 
су остали на истом нивоу или умањени,  Треба 
истаћи значајно улагања из властитих средстава за 
„Изградња и реконструкција система 
водоснабдевања и канализације у општини Зворник„ 
у износу од 265.500 КМ (15% дијела инвестиције) за 
које су донесене одлуке о улагању у претходним 
годинама, а пројекат траје 18. мјесеци и финансира 
се са 85% средстава Европске инвестиционе банке 
директно добављачу. 
Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката планирани су у износу од 
425.700 КМ, што је за 7,8% мање него у 2016. 
години, Улагања су планирана из властитих 
средстава и средстава од емисије обвезница у 
износу од 261.300 КМ.  Улагања из властитих 
средстава су за неке објекте смањена а за неке 
увећана зависно од потреба за реконструкцијом. 
Издаци за набавку опреме  планирани су у нивоу од 
394.500 КМ, за 11,25 % више него у 2016. години. 
Већа улагања за опрему  предвиђена су за Цивилну 
заштиту, ради усклађивања улагања по Закону о 
цивилној заштити и плана буџета за 2017. годину,  
што је утицало на повећање укупних улагања. 
За издатке  за нематеријалну производну имовину 
пројектована су средства у износу од 400.000 КМ, 
што је за 263,64 % више него у 2016. години. За 

потребе израде просторно планске документације 
потребна су  средтава у нивоу од 240.000 КМ, што је 
за 220% више него у претходној години и 100.000 КМ 
за израду шумско привредне основе која се ради 
сваке десете године. 
 
Издаци за непроизведену сталну имовину 
(513000) 
          
Издаци за ову врсту расхода обухватају издатке за 
набавку земљишта, у плану за 2017. годину износе 
232.700 КМ. У односу на 2016. годину предвиђено је 
повећање за 12,04%. Издаци су планирани за 
куповину земље за водопривредне објекте ( за 
водоводе) и  приступне путеве, гробља и  просторе 
за паркинг. За куповину земљишта од 
неискориштених средстава од емисије обвезница 
предвиђено је 82.700 КМ а остало из властитих 
средстава. 
 
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. 
Издаци за финансијску имовину, односно издаци за 
акције и учешће у капиталу планирани су у износу 
25.000 КМ. Издаци су планирани за уплату 
оснивачких улога за буџетске кориснике или јавна 
предузећа. 
 
 Издаци за отплату дугова (621000) 
 
Издаци за отплату дугова планом за 2017. годину 
планирани су у износу  од 1.869.510 КМ и то за 
отплату главнице за примљене зајмове у износу од 
1.152.510 КМ, за зајмове који се рефундирају у 
износу од 10.000 КМ и за отплату дугова из 
претходних година пренетих у 2017. годину у износу 
од 706.000 КМ по Програму мјера за финансирање 
дефицита буџета општине Зворник утврђеног са 
31.12.2010. године, којим је утврђено финансирање 
до 2020. године кумулативног дефицита. 
У поређењу са издацима из 2016. године издаци за 
2017. годину су мањи  за 31,45%, јер су средстава за 
отплату дугова из претходних година  пренетих у 
текућу годину (краткорочних обавеза )  у 2017. 
години  мање за 1.001.450 КМ него у 2016. години, 
што је утицало на смањење укупних издатака за 
отплату дугова. Отплата кредита се врши по 
утврђеном амортизационом плану одобрених 
кредита и емисије обвезница. 
 
Издаци по основу пореза на додату вриједност 
(631000) 
 
Издаци по основу пореза на додату вриједност у 
претходној години планирани су на позицију 
(517000), а у 2017. години на (631000) Новим 
Правилником о буџетској класификацији, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске 
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кориснике који важи од 1.1.2017. године извршена је 
промјена ових позиција. Издаци су планирани у 
износу од 305.900 КМ, а предвиђени су за плаћање 
обавеза за ПДВ за инвестицију „Изградња и 
реконструкција система водоснабдевања и 
канализације у општини Зворник“. 
Европска инвестициона банка преко Министарства 
финансија финансира  директно   85% вриједности 
овог пројекта  без ПДВ-а, а 15% град из властитих 
средстава. Улагања града у пројектовану вриједност 
објекта без ПДВ-а планирано је на позицији издаци 
за изградњу и прибављање зграда (511100).  
 
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ПО 
ПРИПАДНОСТИ ТРОШКОВА ОДГОВАРАЈУЋОЈ 
ГРУПИ КОНТА 
 
1. ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
01190110-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 
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 општине 
412900-Расходи за накнаде скупштинским 
одборницима, општинској изборној комисији, 
скупштинским комисијама, обуку и рад бирачких 
одбора, репрезентације скупштинске службе, 
обиљежавање значајних датума током године као и 
расходе за потребе комисије за повратак, развој и 
интеграције.  
 
01190120-КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
412000 Расходи по основу коришћења роба: 
412100-Расходи по основу закупа ( закуп бине за 
Зворничко љето и др.) 
412700-Расходи за услуге информисања, медија, 
стручних услуга за Зворничко љето као и 
обиљежавање значајних датума током године, 
412900-Расходи за Зворничко љето, обиљежавање 
значајних датума, расходе за набавку пропагандног 
материјала општине, 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 општинска као и за 
презентацију општине 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 РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  И 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
 
412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 

412100-Расходи по основу закупа локала за потребе 
Општинске управе и Ватрогасне јединице Зворник, 
412200-Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних и комуникационих услуга (рачуни за 
струју, гријање, комуналије и сл) за потребе 
Општинске управе, 
412300-Расходи за режијски материјал-набавку 
потрошног, канцеларијског материјала,  хигијене за 
потребе Општинске управе и Ватрогасне јединице 
Зворник, 
412400-Расходи за материјал за посебне намјене-
специјални материјал (нпр  униформе) за потребе 
Општинске управе, 
412500-Расходи текућег одржавања зграде за 
потребе Општинске управе, 
412600-Расходи за гориво и дневнице возача, 
412700-Расходи за услуге платног промета, 
банкарске услуге, правне, осигурања опште управе 
и Ватрогасне јединице Зворник, 
412900-Расходи стручног усавршавања, накнаде ван 
радног времена, пореска Рјешења Општинске 
управе и Ватрогасне јединице Зворник, 
 
511000 Издаци за произведену сталну имовину : 
511100-Издаци  за изградњу и прибављање зграда и 
објеката за потребе Општинске управе, 
511200-Издаци за реконструкцију постојећих 
објеката Општинске управе, 
511300-Издаци за набавку опреме за потребе 
Општинске управе 
511700-Издаци за набавку нематеријалне 
финансијске имовине  
516000 Издаци за залихе материјала, роба  
ситног инвентара,амбалаже и слично: 
516100 Издаци за залихе материјала, роба  ситног 
инвентара,амбалаже и слично   
   
01190140-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

411000-Расходи за лична примања: 
411100-Расходи за бруто плате запослених у 
Општинској управи заједно са Ватрогасном 
јединицом  која  је од 2014. године саставни дио 
Општинске управе. 
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених 
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених – топли оброк, превоз, отпремнина, за 
случај лијечења, смрти и др за Општинску управу 
Зворник и Ватрогасну       јединицу која је од 2014. 
године саставни дио Општинске управе 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412700-Расходи по уговору са Савезом општина 
412900-Расходи за плаћање изгубљених судских 
спорова и бруто накнаде предсједницима мјесних 
заједница 
413000-Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови: 
413300-Расходи за камате на узете кредите 
Општинске управе и средства емисије обвезница 
као и  расходи затезних камата 
415000-Текући грантови 
415200-Грант за финансирање побољшања рада 
одборничких клубова Скупштине  општине Зворник 
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419000-Расходи по судским решењима  
419100-Расходи по судским решењима  
517000-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност у 2016.години  
517100-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 
611000-Издаци за финансијску имовину 
611200-Издаци за акције и учешће у капиталу-
оснивачки улог 
621000-Издаци за отплату дугова 
621300-Издаци за отплату главнице за узете 
кредите и средства емисије обвезница, 
621600-Издаци за отплату зајмова који се 
рефундирају, 
621900-Отплата дугова по основу дефицита из 
претходних година. 
631100-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност у 2017 години  
631100- Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 
 
01190150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412700-Расходи за рад противградне станице, 
дератизацију објеката, установа,  паркова, гробаља 
на подручју општине Зворник као и комисије и 
савјета за саобраћај. 
412900-Расходи за рад израде Енциклопедије РС 
414000-Субвенције: 
414100-Субвенције за установе од значаја за 
општину Зворник као и за подстицај  запошљавања 
и пољопривреде. 
415000-Текући грантови 
415200- Грант средства установама, организацијама 
и удружењима неопходна за њихово 
функционисање и за реализацију планираних 
пројеката  
16000-Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине: 
416100-Расходи за додјелу стипендија студентима, 
награде Вуковцима и успјешним ученицима, помоћи 
за трећерођено дијете и више, за вантјелесну 
оплодњу,  превоз ученика и финансирање 
непотпуних аутобуских линија. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци за изградњу школских објеката 
511700-Издаци по основу улагања у стратегију 
развоја. 
 
01190160-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 
 
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 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412500-Расходи за текуће одржавање у граду, 
мјесним заједницама као и одржавању уличне 
расвјете (крпљење ударних рупа, хоризонтална и 
вертикална  сигнализација, насипање, санирање 
локалних и некатегорисаних путева,   отклањање 
квара на расвјети и замјена сијалица и друге хитне 
интервенције). 
412700-Расходи за уговорене услуге, процјену 
вриједности имовине, пројектне  документације као 
и збрињавање паса луталица. 
412800-Расходи за потребе плаћања уличне 
расвјете, чишћење улица, тротоара и  асфалтних 
површина, чишћење снијега са улица и тротоара, 
посипање соли и  фракција по путевима, чишћење 
депоније и др. 
412900-Расходи за услуге мртвозорства и услуге 
физичких лица по уговорима. 
415000-Грантови: 
415100-Грант за суфинансирање заједничких 
пројеката 
415200-Грант за помоћ мјесним заједницама. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци су намјењени за улагање у граду и 
мјесне заједнице у  објекте, путеве,   водоводе, 
уличне расвјете и др.  
511200-Издаци за реконструкцију у граду и мјесним 
заједницама објеката, путева,  водовода и др. 
511300-Издаци за набавку опреме 
513000-Издаци за набавку земље за зону 
санитарне заштите и остале намјене као   и 
рјешавање имовинско правних односа: 
513100-Издаци за набавку земље за зону санитарне 
заштите и остале намјене као  и рјешавање 
имовинско правних односа. 
631100-Издаци по основу пореза на додату 
вриједност  
631100- Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 
 
01190180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО 
ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 
415000 Грантови: 
415200-Грант средства за општинске организације 
борачке, породица заробљених и  несталих и 
удружење ратних војних инвалида, 
416000-Дознаке које се исплаћују из буџета 
општине 
416100-Текуће помоћи збрињавања најугроженијих 
породица, здравствену заштиту,  трошкове набавке 
лијекова, погребна опрема, новчана помоћ и др. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511100-Издаци за прибављање станова за породице 
погинулих бораца и ратних војних  инвалида. 
511200-Средства за заштиту, одржавање и 
изградњу споменика и спомен обележја. 
 
01190220-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 
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412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412700-Расходи потребни за рад инспекцијских 
служби (преглед инспекцијских узорака  као и хитне 
интервенције) 
 
01190230-КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 
412400-Средства потребна за набавку материјала, 
412900-Средства потребна за хитне интервенције 
(уклањање предмета и ствари са  јавних површина) 
 
01190260-СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412300-Расходи за материјал, 
412400-Расходи за материјал за посебне намјене, 
412500-Расходи за хитне интервенције (клизишта, 
снијежни наноси, пожари, поплаве и  сличним 
елементарним непогодама), уређење водотока и 
каналске мреже. 
412600-Расходи за гориво 
412700-Расходи за деминирање и обука јединица 
цивилне заштите. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511300-Набавка опреме за рад јединица цивилне 
заштите. 
 
01190600 ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга, 
412500-Расходи текућег одржавања зграде, 
412600-Расходи за гориво, 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме за потребе ПВЈ. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 
 
2. БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ 
 
01190300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411100-Расходи за бруто плате запослених 
411200-Расходи за бруто накнаде запослених (топли 
оброк, превоз, лијечење и сл) 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга. 
412300-Расходи за набавку канцеларијског 
материјала. 

412400-Расходи за набавку режијског материјала -
посебног материјала 
412500-Расходи за потребе текућег одржавања: 
поправке аута, поправке апарата, кречења зграде, и 
сл. 
412600-Расходи за путни трошак приликом 
смјештаја дјеце у домове и расходи за  гориво. 
412700-Расходи осигурања, компјутерске и стручне 
услуге и сл. 
412900-Расходи за стручно усавршавање, бруто 
накнаде чланова Управног одбора, судска и пореска 
рјешења и др. 
 
416000-Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине: 
416100-Расходи за социјалу, туђу његу, домове за 
смјештај дјеце, помоћи социјално  угроженим. 
419000-Расходи по судским решењима  
419100-Расходи по судским решењима  
487000-Трансфери између различитих јединица 
власти 
487000-Трансфери између различитих јединица 
власти 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511300-Издаци за набавку опреме. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 
 
01190400 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ НАША РАДОСТ 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411100-Расходи за бруто плате запослених 
411200-Расходи за бруто накнаде запослених  
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга. 
412300-Расходи за набавку канцеларијског, 
хемијског и осталог материјала,  одржавање 
чистоће, службена гласила и сл. 
412400-Расходи за режијски материјал-посебних 
намјена( набавка хране за дјецу и  запослене, 
набавка медицинског материјала, материјала за 
образовни процес,  културне, спортске и 
рекреативне активности) 
412500-Расходи за потребе текућег одржавања: 
поправке аута, поправке апарата,  кречења зграде, и 
сл. 
412600-Расходи по основу утрошка горива 
412700-Расходи осигурања дјеце и запослених 
радника,санитарни преглед, узимање  узорака хране 
на анализу, огласи, компјутерске  и стручне услуге и 
сл. 
412900-Расходи за стручно усавршавање, бруто 
накнаде чланова Управног одбора,  рјешења, 
репрезентације и др. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме. 
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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 
 
0818021 ЈУ НАРОДНА БИБЛОТЕКА И МУЗЕЈСКА 
ЗБИРКА 
 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга. 
412300-Расходи за набавку канцеларијског и осталог 
материјала и сл. 
412500-Расходи текућег одржавања зграде 
412600-Расходи по основу путних трошкова за рад у 
оквиру Друштва библиотекара. 
412700-Расходи осигурања, стручне услуге и др. 
412900-Расходи стручног усавршавања, бруто 
накнаде ван радног времена и др. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину 
511300-Издаци за набавку опреме (компјутера 
неопходних за електронску обраду библиотекарске 
грађе) и сл. 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 
 
0815062 ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИЦЕНТАР ''ПЕТАР 
КОЧИЋ'' 
 
411000-Расходи за лична примања: 
411200-Расходи за  накнаде запослених ( превоз 
радника) 
412000-Расходи по основу коришћења роба и 
услуга: 
412200-Расходи по основу утрошка струје, гаса, 
комуналних и комуникационих услуга 
412300-Расходи за набавку канцеларијског и осталог 
материјала, одржавање чистоће,  службена гласила, 
стручне литературе,услуге информисања,и сл. 
412500-Расходи текућег одржавања зграде и 
опреме. 
412600-Расходи по основу путних трошкова личним 
возилом у службене сврхе 
412700-Расходи за осигурање запослених, 
одржавања рачунара, едукативне услуге и  сл. 

412900-Расходи за стручно усавршавање, ванредне 
испите, котизације, и сл. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме (опремање 
кабинета за медицинску струку) као и  набавку видео 
надзора и интерактивне табле). 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 
0815063ТЕХНИЧКО 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. 
412500-Расходи текућег одржавања зграде и 
централног гријања 
412600-Расходи по основу путних трошкова личним 
возилом у службене сврхе 
412700-Расходи за осигурање запослених, 
одржавања рачунара, едукативне услуге,      
 412900-Расходи за стручно усавршавање, 
котизације, и сл. 
511000-Издаци за произведену сталну имовину: 
511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката 
511300-Издаци за набавку опреме (столова, 
столица, катедри и сл.) 
516000-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 
516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 
621000-Отплата дугова из претходних година: 
621900-Отплата дугова из претходних година 
 
Прилози уз извјештај:   
 Табеларни преглед прихода и расхода за Град, 
 Табеларни преглед расхода по корисницима, 
 Функционална потрошња 
 Изјава Градоначелника о фискалној одговорности 

 
ОПШТИ ДИО БУЏЕТА     

ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ 
 Екон. 

Код 
О п и с План за 

2016 
Извршење 
30.09. 2016 

План  за 
2017.годину

. 

Индекс 
  

1  2 3 4 5 6 6=6/4*100 

        
   БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 18.158.940 13.661.072 19.043.420 104,87 

  71 А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 14.549.640 11.353.907 14.982.120 102,97 
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 711000 711 Приходи од пореза на доходак и добит  60 79 60 100,00 
1  711100 Порези на доходак 60 79 60 100,00 
        

1.1  711113 Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства 

60 79 60 100,00 

        

 713000 713 Приходи на лична примања и приходи од 
самосталне дјелатности 

1.741.200 1.270.652 1.761.700 101,18 

2  713100 Порез на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

1.741.200 1.270.652 1.761.700 101,18 

2.1  713111 Порез на приходе од самосталних 
дјелатности 

140.000 112.124 160.000 114,29 

2.2  713112 Поред на приходе од самосталних 
дјелатности 
у паушалном износу 

1.000 897 1.500 150,00 

2.3  713113 Порез на лична примања  1.600.000 1.157.460 1.600.000 100,00 
2.4  713114 Порез на лична примања лица која 

самостално  
обављају привредну и професионалну 
дјелатност 

200 171 200 100,00 

        
 714000 714 Порез на имовину 863.000 463.707 863.000 100,00 

3  714100 Порези на имовину 856.000 461.253 856.000 100,00 
3.1  714111 Порез на имовину 6.000 4.586 6.000 100,00 
3.2  714112 Порез на непокретности 850.000 456.667 850.000 100,00 

        

4  714200 Порез на наслеђе и поклон 1.000 197 1.000 100,00 
4.1  714211 Порез на наслеђе и поклон 1.000 197 1.000 100,00 

        
5  714300 Порез на финансијске и капиталне 

трансакције 
6.000 2.257 6.000 100,00 

5.1  714311 Порез на пренос непокретности и права 6.000 2.257 6.000 100,00 
        

 715000 715 Порез на промет производа и услуга  5.360 43.364 5.360 #DIV/0! 

6  715100 Порез на промет производа   3.860 27.017 3.860 100,00 

6.1  715111 Општи порез на промет по општој стопи 2.000 480 2.000 100,00 
6.2  715112 Општи порез на промет по нижој стопи 300 26.309 300 100,00 
6.3  715113 Општи порез на промет на деривате нафте 1.000 53 1.000 100,00 
6.4  715114 Општи порез на промет на дуванске 

прерађевине 
20 4 20 100,00 

6.5  715115 Општи порез на промет алкохолних пића 500 137 500 100,00 
6.6  715116 Општи порез на промет кафе 20 34 20 100,00 
6.7  715117 Општи порез на промет лож уља 20 0 20 100,00 

        

7  715200 Порез на промет услуга 1.500 16.347 1.500 100,00 
7.1  715211 Општи порез на промет услуга по општој 

стопи 
500 16.040 500 100,00 

7.2  715212 Општи порез на промет услуга у годишњем 
паушалном износу 

1.000 307 1.000 100,00 

        
8  715300 Акцизе  на деривате нафте 0 0 0 #DIV/0! 

8.1  715311 Акцизе  на деривате нафте 0 0 0 #DIV/0! 
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 717000 717 Индиректни порези дозначени од УИО 11.940.000 9.575.051 12.350.000 103,43 
9  717100 Индиректни порези дозначени од УИО 11.940.000 9.575.051 12.350.000 103,43 

9.1  717111 Индиректни порези дозначени од УИО 11.940.000 9.575.051 12.350.000 103,43 
        
 719000 719 Остали порески порези 20 1.054 2.000 10.000,00 

10  719100 Остали порески порези 20 1.054 2.000 10.000,00 
10.1  719113 Порез на добитке од игара на срећу 20 1.054 2.000 10.000,00 

        
        
  72 Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.859.300 1.750.627 3.311.300 115,81 
 721000 721 Приходи од финансијске имовине и 

нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика  

66.000 34.829 76.000 115,15 

11  721200 Приходи од закупа и ренти 51.000 34.829 61.000 119,61 
11.1  721222 Приходи од давања у закуп објеката 

општине, града и установа-јавних служби 
који се финансирају из буџета општина 

50.000 34.829 60.000 120,00 

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

12  721300 Приходи од камата на готовину и 
готовинске еквиваленте 

15.000 0 15.000 100,00 

12.1  721311 Приходи од камата на новчана средства на 
редовним трезорским рачунима  

5.000 0 5.000 100,00 

12.2  721312 Приход од камата на новчана средства на 
намјенским трезорском рачунима 

10.000 0 10.000 100,00 

        
 722000 722 Накнаде,таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 
2.609.300 1.696.043 3.129.300 119,93 

13  722100 Административне накнаде и таксе 350.000 185.178 350.000 100,00 
13.1  722121 Општинске администартивне таксе 350.000 87.413 0 0,00 
13,2  722131 Градске административне таксе  0 97.765 350.000 #DIV/0! 

        
14  722300 Комуналне  накнаде и таксе 716.000 572.599 748.000 104,47 

14.1  722312 Комуналне таксе на фирму 590.000 492.854 590.000 100,00 
14.2  722313 Комуналне таксе за држање моторних, 

друмских и прикључних возила 
500 100 500 100,00 

14.3  722314 Комуналне таксе за кориштење простора на 
јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе 

45.000 45.056 70.000 155,56 

14.4  722315 Комуналне таксе за држање средстава за 
игру 

500 0 500 100,00 

14.5  722316 Комуналне таксе за приређивање музичког 
програма у угоститељским објектима 

10.000 6.700 10.000 100,00 

14.6  722317 Kомунална такса за коришћење витрина за 
излагање робе ван пословне просторије 

0  0 #DIV/0! 

14.7  722318 Комунална такса за кориштење рекламних 
паноа 

25.000 21.820 32.000 128,00 

14.8  722319 Комунална такса за кориштење простора за 
паркирање возила на мјестима које је за то 
одредила општина 

40.000 0 40.000 100,00 

14.9  722396 Комуналне таксе на остале предмете 
таксирања 

5.000 6.069 5.000 100,00 
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15  722400 Накнаде по разним основама 1.056.300 637.073 1.544.300 146,20 
15.1  722411 Накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта 
206.000 192.420 434.000 210,68 

15.2  722412 Накнаде за коришћење грађевинскoг 
земљишта-рента 

240.000 103.398 520.000 216,67 

15.3  722424 Накнада за коришћење минералних 
сировина 

90.000 55.643 90.000 100,00 

15.4  722425 Накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 

35.000 31.338 35.000 100,00 

15.5  722435 Накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта-средства за развој неразвијених 
дијелова општине остварена продајом 
шумских сортимената 

10.000 4.308 7.000 70,00 

15.6  722437 Накнаде за обављене послове од општег 
интереса у шумама у приватној својини 

0 2.000 3.000 #DIV/0! 

15.7  722442 Накнада за воду за пиће у јавном 
водоснабдјевању 

35.000 1.378 35.000 100,00 

15.8  722443 Накнада за воду за друге намјене и друге 
случајеве намјене за људску употребу 

100 13 100 100,00 

15.9  722444 Накнада за воду за наводњавање 100 1.009 100 100,00 
15.10 722445 Накнада за воде и минералне воде које се 

користе за флаширање 
25.000 6.161 25.000 100,00 

15.11 722446 Накнаде за заштиту вода коју плаћају 
власници транспортних средстава која 
користе нафту или нафтне деривате 

70.000 56.593 70.000 100,00 

15.12 722447 Накнада за испуштање отпадних вода 150.000 40.886 120.000 80,00 
15.13 722448 Накнада за производњу електричне 

енергије добијене коришћењем 
хидроенергије 

100 43 100 100,00 

15.14 722463 Накнада за извађени материјал из водотока 45.000 85 45.000 100,00 

15.15 722465 Накнаде за  воде за индустријске процесе, 
укључујући и термо електране 

10.000 6.594 10.000 100,00 

15.16 722467 Средства за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 

140.000 135.204 150.000 107,14 

15.17 722469 Остале надокнаде еколошке заштите 0  0 #DIV/0! 
        

16  722500 Приходи од пружања јавних услуга 487.000 301.193 487.000 100,00 
16.1  722521 Приходи општинских органа управе 70.000 23.047 70.000 100,00 
16.2  722591 Властити приходи буџетских корисника  

општина 
34.000 3.850 34.000 100,00 

16.3  722591 Властити приходи буџетског корисника 
Наша Радост 

300.000 214.112 301.000 100,33 

16.4  722591 Властити приходи буџетског корисника 
Народна библиотека 

2.000 500 2.000 100,00 

16.5  722591 Властити приходи буџетског корисника 
Гимназије и ССШ "Петар Кочић" 

40.000 34.145 40.000 100,00 

16.6  722591 Властити приходи буџетског корисника 
Техничког школског центра 

30.000 20.647 30.000 100,00 

16.7  722591 Властити приходи буџетског корисника 
Професионалне ватрогасне јединице 

1.000 0 0 0,00 

16.8  722591 Властити приходи буџетског корисника 
Центра за социјални рад 

10.000 4.892 10.000 100,00 

     0   

 723000 723 Новчане казне 4.000 4.315 6.000 150,00 
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17  723100 Новчане казне 4.000 4.315 6.000 150,00 
17.1  723121 Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

4.000 4.315 6.000 150,00 

        

 729000 729 Остали непорески приходи 180.000 15.440 100.000 55,56 
18  729100 Остали непорески приходи 180.000 15.440 100.000 55,56 

18.1  729124 Остали општински  непорески приходи 180.000 15.440 100.000 55,56 
        

        

  73 Ц. ГРАНТОВИ 70.000 13.360 70.000 100,00 
 731000 731 Грантови 70.000 13.360 70.000 100,00 

19  731000 Грантови  70.000 13.360 70.000 100,00 
19.1  731121 Капитални грантови одстраних влада 0 6.480 0 #DIV/0! 

19.2  731211 Текући грантови од правних лица у земљи 50.000 3.000 50.000 100,00 
19.3  731219 Остали текући грантови у земљи 20.000 3.880 20.000 100,00 

        

        
  78 Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР  

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
680.000 543.178 680.000 100,00 

 781000 787 Трансфери између   различитих јединица 
власти 

680.000 513.178 680.000 100,00 

20  787200 Трансфери од ентитета 680.000 513.178 680.000 100,00 

20.1  787200 Трансфери од ентитета 680.000 513.178 680.000 100,00 

        
21  787 Трансфери од осталих јединица власти 0 30.000 0 #DIV/0! 

21.1  787911 Трансфери од осталих јединица власти  30.000  #DIV/0! 

        
        
 810000 81 Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
595.060 234.389 1.480.060 248,72 

 811000 811 Примици за произведену сталну имовину 60 2.828 60  
22  811100 Примици за зграде и објекте 60 2.828 60 100,00 

22.1  811100 Примици за стамбене објекте и јединице 60 2.828 60 100,00 
22.2  811130 Примици за саобраћајне објекте 0 0 0 #DIV/0! 

        
22 813000 813 Примици за непроизведену сталну 

имовину 
215.000 231.561 1.480.000 688,37 

22.1  813100 Примици за земљиште 215.000 231.561 1.480.000 688,37 
        

23  817 Примици по основу  пореза на додату 
вриједност 

380.000 0 0  

23,1  817000 Примици по основу  пореза на додату 
вриједност 

380.000 0 0  

        
   УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

18.754.000 13.895.461 20.523.480 109,44 
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   ФИНАНСИРАЊЕ 1.820.000 2.447.608 1.144.900 62,91 
  91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  120.000 77.166 120.000 100,00 
 911000  Примици од финансијске имовине 120.000 77.166 120.000 100,00 
  911000 Примици од финансијске имовине 120.000 77.166 120.000 100,00 

24  911400 Примици од наплате датих зајмова 120.000 77.166 120.000 100,00 
24,1  911420 Примици од наплате зајмова датих 

домаћим јавним  финансијским субјектима 
33.000 0 33.000 100,00 

24,2  911430 Примици од наплате зајмова датих 
домаћим-јавним нефинансијским субјектима 

50.000 0 50.000 100,00 

24,3  911480 Примици од наплате зајмова датих 
радницима 

37.000 77.166 37.000 100,00 

        
 920000 92 Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 1.700.000 2.370.442 724.000 42,59 
 921000  Примици од задужења 1.700.000 2.370.442 724.000 43 

25  921200 Примици од узетих зајмова 1.700.000 2.370.442 724.000 42,59 
25.1  921240 Примици од зајмова узетих од банака 1.700.000 2.370.442 724.000 42,59 

        
26 921000 93 Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 0 0 300.900 #DIV/0! 

26.1  931 Остали примици 0 0 300.900 #DIV/0! 
26,3  931110 Примици по основу разлике улазног и 

излазног пореза на додатну вриједност који 
се наплаћује од надлежне пореск 
институције 

0 0 300.900  

        
27  378800 Неискориштена средства по основу 

обвезница из предходне године 
2.047.000 137.000 561.000 27,41 

27.1   Неискориштена средства по основу кредита 
и средства за шуме  из предходне године  

1.696.000 96.000 250.000  

27.2   Неискориштена средства по основу 
обвезница из предходне године 

351.000 41.000 311.000 88,60 

        
   УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , 

ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА 
СРЕДСТВА 

22.621.000 16.480.069 22.229.380 98,27 

 
          ОПШТИ ДИО    ПЛАНА ЗА 2017 ГОДИНУ  

- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ                  
Ред
ни 
број 

Економски код О  п  и  с План   за 
2016. 
годину 

 План   за 
2017 

годину,  

Индекс 

1  2 3 4 5 6(5/4)*100 

       
   ОПШТИ ДИО НАЦРТ БУЏЕТА    
  ЗА 2017.ГОДИНУ    
   -ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ   
       

Ред
ни 
број 

Економски код О  п  и  с План  за 
2016. 
годину 

План  за 
2017. 
годину 

Индекс 

1  2 3 4 5 6(5/4)*100 

   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 18.158.940 19.043.420 104,87 
1 710000   ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 14.549.640 14.982.120 102,97 
2  711000 Приходи од пореза на доходак и добит  60 60 100,00 
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2.1  713000 Порези на лична примања и прихода од 
самосталне дјелатности 

1.741.200 1.761.700 101,18 

2.2  714000 Порез на имовину 863.000 863.000 100,00 
2.3  715000 Порез на промет производа и услуга  5.360 5.360 100,00 
2.4  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 11.940.000 12.350.000 103,43 
2.5  719000 Остали порески порези 20 2.000 ####### 
2.6       
3 720000   НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.859.300 3.311.300 115,81 

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

66.000 76.000 115,15 

3.2  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 

2.609.300 3.129.300 119,93 

3.3  723000 Новчане казне 4.000 6.000 150,00 
3.4  729000 Остали непорески приходи 180.000 100.000 55,56 
3.5       
4 730000  ГРАНТОВИ 70.000 70.000 100,00 

4.1  731000 Грантови 70.000 70.000 100,00 
       

5 780000  Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 680.000 680.000 100,00 

5.1  781000 Трансфери између буџетских јединица 
различитих нивоа власти 

680.000 680.000 100,00 

       
6   Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 14.898.380 15.752.070 105,73 
7 410000  Текући расходи 14.898.380 15.717.070 105,50 

7.1  411000 Расходи за лична примања 5.800.200 5.850.840 100,87 
7.2  412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.784.630 3.678.960 97,21 

7.3  413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

647.600 620.370 95,80 

7.4  414000 Субвенције  806.000 1.249.000 154,96 
7.5  415000 Грантови 1.725.500 1.909.600 110,67 
7.6  416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине на име социјалне заштите 
2.134.450 2.238.300 104,87 

7.7  419000 Расходи по судским рјешењима 0,00 170.000 #DIV/0! 
       

8 487000 487000 Трансфери између различитих једин. власти 0 35.000 #DIV/0! 
       

9 .......  Буџетска резерва 100.000 100.000 100,00 
10   В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 3.160.560 3.191.350 100,97 
       

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

-4.275.440 -2.696.840 63,08 

12 810000  I Примици за нефинансијску имовину 595.060 1.480.060 248,72 
12.1  811000 Примици за произведену сталну имовину 60 60 100,00 
12.2  813000 Примици за непроизведену сталну имовину 215.000 1.480.000 688,37 
12.3  817000 Примици по основу  пореза на додату 

вриједност 
380.000 0 0,00 

       
13 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 4.870.500 4.176.900 85,76 

13.1  511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.265.300 3.931.700 92,18 
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13.2  513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 207.700 232.700 112,04 

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

12.500 12.500 100,00 

13.4  517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 385.000 0 0,00 

14   Д.  БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -1.114.880 494.510 -44,36 
       
       
   Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ  Е+Ж+И+Ј 1.114.880 -494.510 #DIV/0! 
   Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 95.000 95.000 100,00 
 910000  Примици од финансијске имовине 120.000 120.000 100,00 
  911100 Примици од финансијске имовине 120.000 120.000 100,00 
  911400 Примици од наплате зајмова датих радницима 120.000 120.000 100,00 
 610000  Издаци за финансијску имовину 25.000 25.000 100,00 
 611000  Издаци за финансијску имовину 25.000 25.000 100,00 
  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 25.000 25.000 100,00 
       
   Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ -1.027.120 -1.145.510 111,53 
 920000  Примици од задужења 1.700.000 724.000 42,59 
 921000  Примици од задужења 1.700.000 724.000 42,59 
  921000 Примици од дугорочних задужења 1.700.000 724.000 42,59 
 620000  Издаци за отплату дугова 2.727.120 1.869.510 68,55 
  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 

земљи 
946.670 1.153.510 121,85 

  621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 10.000 10.000 100,00 
  621900 Отплата дуга из претходних година 1.770.450 706.000 39,88 
       
   З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ 0 -5.000 #DIV/0! 
 930000  Остали примици 0 300.900 #DIV/0! 
  931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 0 300.900 #DIV/0! 

 630000  Остали издаци 0 305.900 #DIV/0! 
  631100 Издаци по основу пореза на додту вриједност 0 305.900 #DIV/0! 

       
       
   И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 
2.047.000 561.000 27,41 

 375000  Неискоришћена средства по основу обвезница 
из предходног периода 

2.047.000 561.000 27,41 

   Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ 0 0  
       
       
       

II ПОСЕБАН ДИО 
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - 

A. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА    

       
 410000  А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 11.704.750 12.424.450 106,15 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 4.778.400 4.848.440 101,47 
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1.1  411100 Расходи за бруто плате 3.847.600 3.917.640 101,82 
1.2  411100 Нето плате 2.378.000 2.407.000 101,22 
1.3  411100 Порези на плате 183.100 190.400 103,99 
1.4  411100 Доприноси на плате 1.286.500 1.320.240 102,62 

       

2  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених  

930.800 930.800 100,00 

2.1  411200 Нето накнаде трошкова запослених  618.800 618.800 100,00 
2.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 312.000 312.000 100,00 

       
3 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
3.141.250 3.034.040 96,59 

       
4  412100 Закуп имовине и опреме 55.000 51.000 92,73 

4.1  412100 Расходи за закуп - закуп за изборе 55.000 51.000 92,73 
       

5  412200 Расходи по основу утрошка енергије 298.000 328.000 110,07 
5.1  412200 Расходи по основу утрошка енергије-

Административна служба 
180.000 210.000 116,67 

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

118.000 118.000 100,00 

       
6  412300 Расходи за режијски материјал 83.000 98.000 118,07 

6.1  412300 Расходи за режијски материјал 83.000 98.000 118,07 
       

7  412400 Расходи за за материјал за посебне намјене 11.500 11.500 100,00 

7.1  412400 Расходи  за материјал за посебне намјене 11.000 11.000 100,00 
7.2  412400 Набавка материјала - Комунална полиција 500 500 100,00 

       
8  412500 Расходи текућег одржавања 596.050 634.920 106,52 

8.1  412500 Расходи текућег одржавања 31.000 31.000 100,00 
8.2  412500 Расходи за санацију школских објеката  0 10.000  
8.3  412500 Расходи за инфраструктуру у граду 40.050 44.000 109,86 
8.4  412500 Расходи за инфраструктуру у Мјесним 

заједницама 
250.000 300.000 120,00 

8.5  412500 Расходи за санацију водопривредних објеката 50.000 50.000  

8.6  412500 Одржавање уличне расвјете 40.000 40.000 100,00 
8.7  412500 Средства за хитне интервенције - клизишта 85.000 74.920 88,14 
8.7  412500 Средства за санацију и одржавање 

водопривредних објеката, склоништа , објеката 
цивилне заштите 

100.000 85.000 85,00 

       
9  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 74.000 79.000 106,76 

9.1  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 10.000 15.000 150,00 
9.2  412600 Расходи по основу утрошка горива 64.000 64.000 100,00 

       
10  412700 Расходи за стручне услуге  312.000 348.000 111,54 

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

30.000 35.000 116,67 
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10.2  412700 Расходи за стручне услуге(информисања и 
медија, правне, ревизорске, компјутерске, 
административне, вјештачења и пројектна 
документација) 

30.000 35.000 116,67 

10.3  412700 Расходи за услуге информисања, медија и 
стратегије комуникације 

70.000 70.000 100,00 

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

40.000 50.000 125,00 

10.5  412700 Средства по уговору  (Еурорегион, Савез 
општина и градова, и друге) 

12.000 12.000 100,00 

10.6  412700 Расходи за пројекте Комисије за  
равноправност полова 

2.000 2.000 100,00 

10.7  412700 Расходи за пројекте Савјета за саобраћај 2.000 2.000 100,00 
10.8  412700 Расходи за обавезну систематску дератизацију 25.000 25.000 100,00 

10.9  412700 Расходи за рад против градне заштите 30.000 30.000 100,00 
10.10 412700 Уговорене услуге за инфраструктуру 25.000 30.000 120,00 
10.11 412700 Средства за пројектну документацију за план 

ЛЕАП и план прилагођавања комуналне 
депоније 

10.000 5.000 50,00 

10.12 412700 Средства за процјену вредности имовина 5.000 15.000 300,00 
10.13 412700 Расходи збрињавања паса луталица 6.000 6.000 100,00 
10.14 412700 Средства за прегледе инспекцијских узорака 5.000 5.000 100,00 
10.15 412700 Административна извршења - хитне 

интервенције 
5.000 5.000 100,00 

10.16 412700 Средства за деминирање и обуку 15.000 21.000 140,00 
       

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

705.000 735.000 104,26 

11.1  412800 Расходи по основу утрошка енергије-улична 
расвета 

220.000 250.000 113,64 

11.2  412800 Трошкови заједничке јавне комуналне 
потрошње 

315.000 315.000 100,00 

11.3  412800 Зимско одржавање путева 120.000 120.000 100,00 
11.4  412800 Средства за одржавање депоније 50.000 50.000 100,00 

       
12  412900 Остали непоменути расходи 1.006.700 748.620 74,36 

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

40.000 45.000 112,50 

12.2  412900 Расходи по основу репрезентације 19.000 19.000 100,00 
12.3  412900 Расходи за нето накнаде скупштинских 

одборника 
209.000 180.000 86,12 

12.4  412900 Порези и доприноси на накнаде скупштинских  
одборника 

137.000 118.000 86,13 

12.5  412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 10.000 10.000 100,00 
12.6  412900 Расходи за организације пријема, 

манифестација и обиљежавање значајних 
датума 

8.000 8.000 100,00 

12.7  412900 Расходи за чланове Oпштинска изборне 
комисије-ОИК 

65.000 60.000 92,31 

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

140.000 20.000 14,29 
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12.9  412900 Расходи за рад Комисије за повратак и 
интеграције 

8.000 8.000 100,00 

12.10 412900 Расходи за пропагандни материјал Општине 12.000 12.000 100,00 
12.11 412900 Остали нематеријални расходи за  Зворничко 

културно љето и обиљежавање значајних 
датума 

10.000 18.000 180,00 

12.12 412900 Остали нематеријални расходи за  набавку 
сувенира 

500 500 100,00 

12.13 412900 Накнада предсједницима Мјесних заједница 73.200 73.200 100,00 
12.14 412900 Расходи по судским решењима 175.000   
12.15 412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног 

времена 
20.000 40.000 200,00 

12.16 412900 Расходи за рад одбора - Енциклопедија РС 3.000 3.000 100,00 
12.17 412900 Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу 

са посебним потребама  
0 10.000 #DIV/0! 

12.18 412900 Комисија за технички пријем објеката 17.000 10.000 58,82 
12.19 412900 Расходи по основу пореза 5.000 8.000 160,00 
12.20 412900 Расходи мртвозорства 35.000 40.000 114,29 
12.21 412900 Накнада члановима Комисије за повратак, 

развој и интеграцију 
2.000 2.000 100,00 

12.22 412900 Издаци за попис општинске имовине 1.000 1.000 100,00 
12.23 412900 Административна извршења - хитне 

интервенције, Комунална полиција 
 

2.000 2.000 100,00 

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

15.000 60.920 406,13 

       
 413000 413000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
647.600 620.370 95,80 

13  413300 Расходи по основу камата за примљене 
зајмове у земљи 

637.600 610.370 95,73 

13.1  413300 Камата на дугорочни кредит за водовод 
"Тилића ада" 

3.200 0 0,00 

13.2  413300 Камата на дугорочни  кредит за водовод  
"Брањево" 

3.300 340 10,30 

13.3  413300 Камате на кредитно задужење за финансирање 
пројеката  инфраструктуре за које Влада 
Републоке Српске врши суфинансирање 
(4.000.000 KM) 

195.800 172.780 88,24 

13.4  413300 Камате за обвезнице 132.400 125.850 95,05 
13.5  413300 Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и 

пренесених обавеза 
97.700 96.200 98,46 

13.6  413300 Камате на  дугорочни  кредит Европској 
инвестиционој Банци за ФИШ 

38.700 60.000 155,04 

13.7  413300 Камата на кредит за финансирање пренесених 
обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања 
(кредит 3100.000) 

166.500 155.200 93,21 

       
14  413900 Расходи по основу затезних камата 10.000 10.000 100,00 

14.1  413900 Расходи по основу затезних камата 10.000 10.000 100,00 
       

15 414000 414000 Субвенције  806.000 1.249.000 154,96 
15.1  414100 Субвенције   за Дом здравља - субвенција 96.000 100.000 104,17 
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15.2  414100 Субвенције за Дом омладине 60.000 70.000 116,67 
15.3  414100 Субвенције   за подстицај за развој 

пољопривреде 
200.000 280.000 140,00 

15.4  414100 Субвенције за рад Туристичке организације 56.000 60.000 107,14 
15.5  414100 Субвенције   за музејску збирку 5.000 5.000 100,00 
15.6  414100 Субвенције  за Фондацију за пословни развој-

Јадар 
3.000 3.000 100,00 

15.7  414100 Субвенције за запошљавање и 
самозапошљавање незапослених 

340.000 580.000 170,59 

15.8  414100 Субвенције за апотеку  1.000 1.000 100,00 
15.9  414100 Субвенције за партиципацију непотпуних 

аутобуских линија 
45.000 50.000 111,11 

15.10 414100 Субвенције за локалну депонију 0 100.000  
       
 415000 415000 Грантови 1.725.500 1.909.600 110,67 

16  415200 Грантови у земљи 1.725.500 1.909.600 110,67 
16.1  415200 Грант за СПЦ Зворник 8.000 8.000 100,00 
16.2  415200 Грант за  Меџилис исламску заједницу 8.000 8.000 100,00 
16.3  415200 Грант за изградњу Саборне цркве у Зворнику 150.000 150.000 100,00 
16.4  415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката 20.000 20.000 100,00 
16.5  415200 Грант за реконструкцију моста Александра 

Карађорђевића 
500 500 100,00 

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

172.000 153.000 88,95 

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

0 150.100 #DIV/0! 

16.8  415200 Грант за презентацију града Зворника 1.000 1.000 100,00 
16.9  415200 Грант за финансирање побољшања рада 

одборничких клубова у Скупштини општине  
80.000 80.000 100,00 

16.10 415200 Грант за РСЦ Зворник 130.000 140.000 107,69 
16.11 415200 Грант за Зворник стан 300.000 300.000 100,00 
16.12 415200 Грант за учешће у финансирању примарне 

здравствене заштите 
100.000 118.000 118,00 

16.13 415200 Грант за ОО СУБНОР Зворник 2.000 2.000 100,00 
16.14 415200 Грант за финансирање НВО и удружења 6.000 10.000 166,67 
16.15 415200 Грант за  риболовачко удружење"Бистро" 2.000 2.000 100,00 
16.16 415200 Грант за удружење за одрживи повратак 

подриња 
5.000 5.000 100,00 

16.17 415200 Грант за финансирање спортских организација 420.000 450.000 107,14 
16.18 415200 Грант за финансирање културних 

манифестација 
15.000 20.000 133,33 

16.19 415200 Грант за манифестацију Каимијини дани 9.000 9.000 100,00 
16.20 415200 Грант за финансирање пројеката Црвеног крста 34.000 35.000 102,94 
16.21 415200 Грант за финансирање Народне кухиње 0 0 #DIV/0! 
16.22 415200 Грант за финансирање КУД Свети Сава 

Зворник 
6.000 7.000 116,67 

16.23 415200 Грант за финансирање БЗК Препород Зворник 9.000 9.000 100,00 
16.24 415200 Грант за Удружење Савез слијепих Зворник 9.000 9.000 100,00 
16.25 415200 Грант за Регионално удружење логораша 

Братунац 
1.500 1.500 100,00 
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16.26 415200 Грант за регионално Удружење мултипле 
склерозе 

1.500 1.500 100,00 

16.27 415200 Грант за Удружење инвалида рада Зворник 3.000 4.000 133,33 
16.28 415200 Грант за Драмско позориште Зворник 2.000 3.000 150,00 
16.29 415200 Грант за Коло српских сестара Зворник 1.000 1.000 100,00 
16.30 415200 Грант за Удружрње дијабетичара Зворник 3.000 3.000 100,00 
16.31 415200 Грант за Удружење пензионера Зворник 17.000 17.000 100,00 
16.32 415200 Грант за Студентски центар у Каракају 3.000 3.000 100,00 
16.33 415200 Грант за Технолошки факултет 8.000 8.000 100,00 
16.34 415200 Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник 5.000 6.000 120,00 

16.35 415200 Грант за финансирање Буџета за младе 10.000 10.000 100,00 
16.36 415200 Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши 

анђели" 
4.000 4.000 100,00 

16.37 415200 Грант за санацију школских објеката 10.000 0 0,00 
16.38 415200 Грант за развој амбуланти породичне медицине 20.000 15.000 75,00 

16.39 415200 Грант за пословну зону Јадар 12.000 10.000 83,33 
16.40 415200 Грант за развој сеоског туризма 4.000 5.000 125,00 
16.41 415200 Грант за Удружење доктора породичне 

медицине 
4.000 4.000 100,00 

16.42 415200 Грант за Удружење родитеља дјеце са 
посебним потребама 

5.000 2.000 40,00 

16.43 415200 Грант за Удружење грађана Ветерани РС 8.000 8.000 100,00 
16.44 415200 Грант за Удружење жена Напредак 1.500 1.500 100,00 
16.45 415200 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 10.000 10.000 100,00 
16.46 415200 Грант МЗ - текуће одржавање 10.000 10.000 100,00 
16.47 415200 Грант за финансирање Општинске борачке 

организације Зворник 
40.000 40.000 100,00 

16.48 415200 Грант за финансирање ОО Заробљених и 
несталих лица Зворник 

25.000 25.000 100,00 

16.49 415200 Грант за финансирање Удружења Ратних 
војних инвалида Зворник 

25.000 25.000 100,00 

16.50 415200 Трант за сликарску радионицу " Палета" 1.500 1.500 100,00 
16.51 415200 Грант за удружење Звоник  2.000 2.000 100,00 
16.52 415201 Грант за удружење грађана  "Его" 2.000 2.000 100,00 

       
 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета општине 
606.000 613.000 101,16 

17  416000 Дознаке које се исплаћују из буџета 
општине-појединцима 

606.000 613.000 101,16 

17.1  416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и 
демобилисани бораца  

70.000 80.000 114,29 

17.2  416100 Текуће помоћи за стипендије студентима 140.000 140.000 100,00 
17.3  416100 Награде за  Вуковце и успјешне ученике на 

такмичењима 
16.000 18.000 112,50 

17.4  416100 Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено 
дијете 

70.000 70.000 100,00 

17.5  416100 Дознаке за вантјелесну оплодњу 20.000 20.000 100,00 
17.6  416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза 

ученика 
140.000 150.000 107,14 

17.7  416100 Грант за финансирање Народне кухиње 50.000 30.000 60,00 
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17.8  416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ 75.000 80.000 106,67 

17.9  416100 Текуће помоћи за финансирање збрињавања 
најугроженијих породица 

25.000 25.000 100,00 

       
18  419000 Расходи по судским рјешењима 0 150.000 #DIV/0! 

18.1  419100 Расходи по судским рјешењима 0 150.000 #DIV/0! 
       

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.820.400 4.124.900 85,57 
 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.217.700 3.882.200 92,05 

19  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 

3.339.000 2.711.500 81,21 

19.1  511100 Издаци за  градњу школских објеката 50.000 150.000 300,00 

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

12.000 12.000 100,00 

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

190.000 310.000 163,16 

19.4  511100 Издаци за инфраструктуру у мјесним 
заједницама 

500.000 900.000 180,00 

19.5  511000 Издаци за пројекте из кредитни средства 
Развојне банке 

1.450.000 574.000 39,59 

19.6  511000 Издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита 
средства   

596.000 265.500 44,55 

19.7  511100 Издаци за инфраструктуру из кредитних 
средстава Нове банке 

200.000 200.000 100,00 

19.8  511100 Издаци за инфраструктуру  од емисије 
обвезница 

41.000 0 0,00 

19.9  511100 Издаци за суфинансирање  заједничких 
пројеката (дио кредитна средства за аутобуско 
стајалиште у Каракају ) 

200.000 200.000 100,00 

  511100 Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ 100.000 100.000 100,00 

       

20  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката   

437.700 418.700 95,66 

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

17.000 25.000 147,06 

20.2  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду 114.400 72.400 63,29 
20.3  511200 Реконструкција  инфраструктуре у МЗ 30.000 30.000 100,00 
20.4  511200 Издаци за санацију домова омладине и 

читаоница 
5.000 10.000 200,00 

20.5  511200 Средства за заштиту и одржавање  споменика и 
спомен обељежја 

10.000 20.000 200,00 

20.6  511200 Издаци за реконструкцију  од емисије 
обвезница 

261.300 261.300 100,00 

       
       

21  511300 Издаци за набавку опреме 331.000 352.000 106,34 
21.1  511300 Издаци за набавку опреме - Службе за људске 

ресурсе и Ватрогасне јединице 
210.000 200.000 95,24 

21.2  511300 Издаци за набавку опреме Цивилне заштите 20.000 142.000 710,00 
21.3  511300 Издаци за набавку опреме 101.000 10.000 9,90 
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22  511700 Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 

110.000 400.000 363,64 

22.1  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 5.000 100,00 

22.2  511700 Издаци за израду просторно планске  
документације 

75.000 240.000 320,00 

22.3  511700 Издаци за израду пројектне документације  за 
инфраструктурне објекте 

25.000 50.000 200,00 

22.4  511700 Издаци по основу улагања у развој-стратегија 
развоја 

5.000 5.000 100,00 

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

0 100.000 #DIV/0! 

       
 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 207.700 232.700 112,04 

23  513100 Издаци за земљу 207.700 232.700 112,04 
23.1  513100 Издаци за набавку земље за зону санитарне 

заштите и остале намјене 
120.000 120.000 100,00 

23.2  513100 Рјешавање имовинско правних односа 
експропријације 

5.000 30.000 600,00 

23.3  513100 Издаци за земљиште  од емисије обвезница 82.700 82.700 100,00 

23.4  513100 Издаци за набавку земље за паркинг гараже  0 0 #DIV/0! 

       
24 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
10.000 10.000 100,00 

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

10.000 10.000 100,00 

       
25 517000 517000 Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
385.000 0 0,00 

25.1  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 5.000 0 0,00 

25.2  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 
за водовод 

380.000 0 0,00 

       
       

26 611000  Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 25.000 25.000 100,00 
26.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 5.000 5.000 100,00 
26.2  611480 Издаци за зајмове дате радницима 20.000 20.000 100,00 

       
   Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА    
 621000  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.716.670 1.863.510 68,60 

27  621300 Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 

946.670 1.153.510 121,85 

27.1  621300 Отплата кредита за водовод "Тилића ада" 74.770 0 0,00 
27.2  621300 Отплата кредита за водовод "Брањево" 53.100 21.130 39,79 
27.3  621300 Отплата кредита  за финансирање пројеката  

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

355.000 377.920 106,46 
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27.4  621300 Отплата кредита  Новој банци за 
финан.инфраструктуре и пренесених обавеза 
(2.000.000 KM) 

178.800 189.400 105,93 

27.5  621300 Отплата главнице за обвезнице  285.000 304.600 106,88 
27.6  621300 Главница на кредит за финансирање 

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

0 260.460 #DIV/0! 

       

28  621600 Издаци за отплату зајмова који се 
рефундирају 

10.000 10.000 100,00 

28.1  621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 10.000 10.000 100,00 
       

29  621900 Отплата дуга из претходних година 1.760.000 700.000 39,77 
29.1  621900 Издаци за отплату дуга ранијих година 1.760.000 700.000 39,77 

       
 63  В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0 305.900 #DIV/0! 

30  63100 Издаци по основу пореза на додатну 
вриједност 

0 305.900 #DIV/0! 

30.1  63110 Издаци по основу  разлике излазног и улазног 
пореза на додатну вриједност 

0 302.900 #DIV/0! 

30.2  61330 Издаци по основу аванса 0 3.000 #DIV/0! 
       

31   Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 100.000 100.000 100,00 
31.1   Буџетска резерва 100.000 100.000 100,00 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
19.366.820 18.843.760 97,30 

       
  Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града 

  Број потрошачке јединице: 01190110    
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 606.000 439.000 72,44 
       

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

606.000 439.000 72,44 

1.1  412100 Расходи за закуп - закуп за изборе 10.000 6.000 60,00 
1.2  412300 Расходи за режијски материјал - ОИК 15.000 25.000 166,67 
1.3  412900 Расходи за нето накнаде скупштинских 

одборника 
209.000 180.000 86,12 

1.4  412900 Порези и доприноси на накнаде скупштинских  
одборника 

137.000 118.000 86,13 

1.5  412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 10.000 10.000 100,00 

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

140.000 20.000 14,29 

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

8.000 8.000 100,00 

1.8  412900 Расходи по основу репрезентације 4.000 4.000 100,00 



БРОЈ 16                              Службени гласник Града Зворник                          30. децембар 2016. 
 

 

32 

1.9  412900 Расходи за чланове Oпштинске изборне 
комисије-ОИК 

65.000 60.000 92,31 

1.10  412900 Расходи за рад Комисије за повратак и 
интеграције 

8.000 8.000 100,00 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
606.000 439.000 72,44 

       

    Назив потрошачке јединице: Кабинет  Градоначелника  
  Број потрошачке јединице: 01190120    
       
      #REF! 
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 637.000 786.100 123,41 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

177.500 195.500 110,14 

1.1  412100 Расходи по основу закупа 30.000 30.000 100,00 
1.2  412700 Расходи за услуге информисања, медија и 

стратегије комуникације 
70.000 70.000 100,00 

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

40.000 50.000 125,00 

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

10.000 18.000 180,00 

1.5  412900 Расходи за пропагандни материјал Општине 12.000 12.000 100,00 
1.6  412900 Расходи по основу репрезентације 15.000 15.000 100,00 
1.7  412900 Остали нематеријални расходи за  набавку 

сувенира 
500 500 100,00 

       
2 415000 415000 Грантови 359.500 490.600 136,47 

2.1  415200 Грант за СПЦ Зворник 8.000 8.000 100,00 
2.2  415200 Грант за  Меџилис исламску заједницу 8.000 8.000 100,00 
2.3  415200 Грант за изградњу Саборне цркве у Зворнику 150.000 150.000 100,00 
2.4  415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката 20.000 20.000 100,00 
2.5  415200 Грант за  реконструкцију моста Александра 

Карађорђевића 
500 500 100,00 

2.6  415200 Капитални грантови (суфинансирање 
заједничких пројеката и подршка енергетској 
ефикасности) 

172.000 153.000 88,95 

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

0 150.100 0,00 

2.8  415200 Грант за презентацију града Зворника 1.000 1.000 100,00 
       

3   Буџетска резерва 100.000 100.000 100,00 
3.1   Буџетска резерва 100.000 100.000 100,00 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
637.000 786.100 123,41 

       
       
  Назив потрошачке јединице: Служба за  заједничке послове и управљање људским 

ресурсима 
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  Број потрошачке јединице: 01190240    
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 541.000 596.000 110,17 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
541.000 596.000 110,17 

1.1  412100 Расходи по основу закупа 15.000 15.000 100,00 
1.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 170.000 200.000 117,65 
1.3  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и 

комуникационих услуга 
115.000 115.000 100,00 

1.4  412300 Расходи за режијски материјал 65.000 70.000 107,69 
1.5  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000 10.000 100,00 
1.6  412500 Расходи текућег одржавања 16.000 16.000 100,00 
1.7  412600 Путни трошкови 10.000 15.000 150,00 
1.8  412600 Расходи  за гориво 40.000 40.000 100,00 

1.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских 
услуга и услуга платног промета 

30.000 35.000 116,67 

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

30.000 35.000 116,67 

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

40.000 45.000 112,50 

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 87.000 85.000 97,70 
2 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 82.000 80.000 97,56 

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

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

7.000 15.000 214,29 

2.3  511300 Издаци за набавку опреме - Општинска управа  70.000 60.000 85,71 

2.4  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 5.000 100,00 

       
3 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
5.000 5.000 100,00 

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

5.000 5.000 100,00 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
628.000 681.000 108,44 

       
       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије  
  Број потрошачке јединице: 01190140     
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 5.791.200 5.824.010 100,57 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 4.778.400 4.848.440 101,47 
1.1  411100 Расходи за бруто плате 3.847.600 3.917.640 101,82 
1.2  411100 Нето плате 2.378.000 2.407.000 101,22 
1.3  411100 Порези на плате 183.100 190.400 103,99 
1.4  411100 Доприноси на плате 1.286.500 1.320.240 102,62 
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2  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
930.800 930.800 100,00 

2.1  411200 Нето накнаде трошкова запослених  618.800 618.800 100,00 
2.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 312.000 312.000 100,00 

       
3 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
280.200 125.200 44,68 

3.1  412700 Средства по уговору - Еурорегион, Савез 
општина и градова и друге 

12.000 12.000 100,00 

3,2  412900 Накнаде предсједницима Мјесних заједница 73.200 73.200 100,00 
  412900 Расходи по судским рјешењима 175.000   

3,3  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног 
времена 

20.000 40.000 200,00 

       
4 413000 413000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
647.600 620.370 95,80 

4.1  413300 Камата на дугорочни кредит за водовод  
"Тилића ада" 

3.200  0,00 

4.2  413300 Камата на дугорочни кредит за водовод 
"Брањево" 

3.300 340 10,30 

4.3  413300 Камате на кредитно задужење за финансирање 
пројеката  инфраструктуре за које Влада 
Републоке Српске врши суфинансирање 
(4.000.000 KM) 

195.800 172.780 88,24 

4.4  413300 Камате за обвезнице 132.400 125.850 95,05 
4.5  413300 Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и 

пренесених обавеза (кредит 2.000.000) 
97.700 96.200 98,46 

4.6  413300 Камате на  дугорочни  кредит Европској 
инвестиционој Банци за ФИШ 

38.700 60.000 155,04 

4.7  413300 Камата на кредит за финансирање пренесених 
обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања 
(кредит 3100.000) 

166.500 155.200 93,21 

4.8  413900 Расходи по основу затезних камата 10.000 10.000 100,00 

       
5 415000 415000 Текући грантови 80.000 80.000 100,00 

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

80.000 80.000 100,00 

      #DIV/0! 

6 419000 419000 Расходи по судским рјешењима 0 150.000 #DIV/0! 

6,1  419100 Расходи по судским рјешењима  150.000 #DIV/0! 

       
7 517000 517000 Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
5.000 0 0,00 

7.1  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 5.000 0 0,00 

       
8 611000 611000 Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 25.000 25.000 100,00 

8.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 5.000 5.000 100,00 
8.2  611400 Издаци за зајмове дате радницима 20.000 20.000 100,00 
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   В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА    
 621000 621000 Издаци за отплату дугова 2.716.670 1.863.510 68,60 

9  621300 Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 

946.670 1.153.510 121,85 

9.1  621300 Отплата кредита за водовод "Тилића ада" 74.770 0 0,00 
9.2  621300 Отплата кредита за водовод  "Брањево" 53.100 21.130 39,79 
9.3  621300 Отплата кредита  за финансирање пројеката  

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

355.000 377.920 106,46 

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

178.800 189.400 105,93 

9.4  621300 Отплата главнице за обвезнице  285.000 304.600 106,88 
9.5  621300 Главница на кредит за финансирање 

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

0 260.460 #DIV/0! 

       
10  621600 Издаци за отплату зајмова који се 

рефундирају 
10.000 10.000 100,00 

10.1  621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 10.000 10.000 100,00 

       
11  621900 Отплата дуга из претходних година 1.760.000 700.000 39,77 

11.1  621900 Отплата дуга из претходних година 1.760.000 700.000 39,77 
       
 63  Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ    

12  63100 Издаци по основу пореза на додатну 
вриједност 

0 5.000  

12  63110 Издаци по основу  разлике излазног и улазног 
пореза на додатну вриједност 

0 2.000  

12  631300 Издаци по основу аванса 0 3.000  
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
8.532.870 7.717.520 90,44 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду пољопривреду и  
  друштвене дјелатности    
  Број потрошачке јединице:  01190150     
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.550.000 3.068.000 120,31 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
62.000 82.000 132,26 

1.1  412500 Расходи за санацију школских објеката  0 10.000  
1.2  412700 Расходи за пројекте Комисије за равноправност 

полова 
2.000 2.000 100,00 

1.3  412700 Расходи за пројекте Савјета за саобраћај 2.000 2.000 100,00 
1.4  412700 Расходи за обавезну систематску дератизацију 25.000 25.000 100,00 

1.5  412700 Расходи за рад против градне заштите 30.000 30.000 100,00 
1.6  412900 Расходи за рад одбора - Енциклопедија РС 3.000 3.000 100,00 
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1.7  412900 Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу 
са посебним потребама  

0 10.000 #DIV/0! 

       

2 414000 414000 Субвенције 806.000 1.249.000 154,96 
2.1  414100 Субвенције за Дом здравља Зворник - 

субвенција 
96.000 100.000 104,17 

2.2  414100 Субвенције за Дом омладине 60.000 70.000 116,67 
2.3  414100 Субвенције за развој пољопривреде 200.000 280.000 140,00 
2.4  414100 Субвенције за рад Туристичке организације 56.000 60.000 107,14 

2.5  414100 Субвенције за музејску збирку 5.000 5.000 100,00 
2.6  414100 Субвенције  за Фондацију за пословни развој-

Јадар 
3.000 3.000 100,00 

2.7  414100 Субвенције за запошљавање и 
самозапошљавање незапослених 

340.000 580.000 170,59 

2.8  414100 Cубвенције  за апотеку  1.000 1.000 100,00 
2.9  414100 Субвенције за партиципацију непотпуних 

аутобуских линија 
45.000 50.000 111,11 

2.10  414100 Субвенције за локалну депонију  100.000  
       

3 415000 415000 Текуће грантови 1.176.000 1.229.000 104,51 
3.1  415200 Грант за РСЦ Зворник 130.000 140.000 107,69 
3.2  415200 Грант за Зворник стан 300.000 300.000 100,00 
3.3  415200 Грант за учешће у финансирању примарне 

здравствене заштите 
100.000 118.000 118,00 

3.4   Грант за финансирање  дјеце ометене у развоју  

3.5  415200 Грант за ОО СУБНОР Зворник 2.000 2.000 100,00 
3.6  415200 Грант за финансирање НВО и удружења 6.000 10.000 166,67 
3.7  415200 Грант за риболовачкон друштво "Бистро" 

Зворника 
2.000 2.000 100,00 

3.8  415200 Грант за удружење за одрживи повратак 
Подриња 

5.000 5.000 100,00 

3.9  415200 Грант за финансирање спортских организација 420.000 450.000 107,14 
3.10  415200 Грант за финансирање културних 

манифестација 
15.000 20.000 133,33 

3.11  415200 Грант за манифестацију Каимијини дани 9.000 9.000 100,00 
3.12  415200 Грант за финансирање пројеката Црвеног крста 34.000 35.000 102,94 
3.13  415200 Грант за финансирање пројеката Народне 

кухиње 
0 0 #DIV/0! 

3.14  415200 Грант за финансирање КУД Свети Сава 
Зворник 

6.000 7.000 116,67 

3.15  415200 Грант за финансирање БЗК Препород Зворник 9.000 9.000 100,00 
3.16  415200 Грант за Удружење Савез слијепих Зворник 9.000 9.000 100,00 
3.17  415200 Грант за Регионално удружење логораша 

Братунац 
1.500 1.500 100,00 

3.18  415200 Грант за регионално Удружење мултипле 
склерозе 

1.500 1.500 100,00 

3.19  415200 Грант за Удружење инвалида рада Зворник 3.000 4.000 133,33 
3.20  415200 Грант за Драмско позориште Зворник 2.000 3.000 150,00 
3.21  415200 Грант за Коло српских сестара Зворник 1.000 1.000 100,00 
3.22  415200 Грант за Удружење дијабетичара Зворник 3.000 3.000 100,00 



БРОЈ 16                              Службени гласник Града Зворник                          30. децембар 2016. 
 

 

37 

3.23  415200 Грант за Удружење пензионера Зворник и 
најугроженијим пензионерима 

17.000 17.000 100,00 

3.24  415200 Грант за Студентски центар у Каракају 3.000 3.000 100,00 
3.25  415200 Грант за Технолошки факултет 8.000 8.000 100,00 
3.26  415200 Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник 5.000 6.000 120,00 
3.27  415200 Грант за финансирање Буџета за младе 10.000 10.000 100,00 
3.28  415200 Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши 

анђели" 
4.000 4.000 100,00 

3.29  415200 Грант за санацију школских објеката  10.000 0 0,00 
3.30  415200 Грант за развој амбуланти породичне медицине 20.000 15.000 75,00 

3.31  415200 Грант за пословну зону Јадар 12.000 10.000 83,33 
3.32  415200 Грант за развој сеоског туризма 4.000 5.000 125,00 
3.33  415200 Грант за Удружење доктора породичне 

медицине 
4.000 4.000 100,00 

3.34  415200 Грант за Удружење родитеља дјеце са 
посебним потребама  "Рука руци" 

5.000 2.000 40,00 

3.35  415200 Грант за Удружење грађана Ветерани РС 8.000 8.000 100,00 
3.36  415200 Грант за Удружење жена Напредак 1.500 1.500 100,00 
3.37  415200 Трант за сликарску радионицу " Палета" 1.500 1.500 100,00 
3.38  415200 Грант за удружење Звоник  2.000 2.000 100,00 
3.39  415200 Грант за удружење грађана "ЕГО" 2.000 2.000 100,00 

       
4 416000 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 

506.000 508.000 100,40 

4.1  416100 Једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутим лицима 

70.000 80.000 114,29 

4.2  416100 Текуће помоћи за стипендије студентима 140.000 140.000 100,00 
4.3  416100 Награде за  Вуковце и успјешне ученике на 

такмичењима 
16.000 18.000 112,50 

4.4  416100 Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено 
дијете 

70.000 70.000 100,00 

4.5  416100 Дознаке за вантјелесну оплодњу 20.000 20.000 100,00 
4.6  416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза 

ученика 
140.000 150.000 107,14 

4.7  416100 Помоћ за финансирање пројеката Народне 
кухиње 

50.000 30.000 60,00 

       

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 67.000 267.000 398,51 
5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 62.000 162.000 261,29 

5.1  511100 Издаци за градњу школских објеката 50.000 150.000 300,00 
5.2  511100 Издаци за градњу дома омладина  и Дом за 

стара лица у Кисељаку 
12.000 12.000 100,00 

       
6  511700 Издаци за нематријалну произведену 

имовину 
5.000 105.000 2100,00 

6.1  511700 Издаци по основу улагања у развој-стратегија 
развоја 

5.000 5.000 100,00 

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

0 100.000 #DIV/0! 
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   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

2.617.000 3.335.000 127,44 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење 
  Број потрошачке јединице:  0119160     
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 17.000 10.000 58,82 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

17.000 10.000 58,82 

1.1  412900 Комисија за технички пријем објеката 17.000 10.000 58,82 
       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 75.000 240.000 320,00 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 75.000 240.000 320,00 
2.1  511700 Средства за израду просторно планске 

документације 
75.000 240.000 320,00 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
92.000 250.000 271,74 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и  
  послове саобраћаја    
  Број потрошачке јединице: 0119170    
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 1.194.050 1.296.000 108,54 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

1.174.050 1.276.000 108,68 

1.1  412500 Расходи за инфраструктуру у граду 40.050 44.000 109,86 
1.2  412500 Расходи за инфраструктуру у Мјесним 

заједницама 
250.000 300.000 120,00 

1.3  412500 Расходи за санацију водопривредних објеката 50.000 50.000  

1.4  412500 Одржавање уличне расвјете 40.000 40.000 100,00 
1.5  412700 Уговорене услуге за инфраструктуру 25.000 30.000 120,00 
1.6  412700 Издаци за постављање кућних бројева 10.000 5.000 50,00 
1.7  412700 Расходи за процјену вриједности имовине 5.000 15.000 300,00 
1.8  412700 Расходи збрињавања паса луталица 6.000 6.000 100,00 
1.9  412800 Расходи по основу утрошка енергије-улична 

расвета 
220.000 250.000 113,64 

1.10  412800 Расходи заједничке јавне комуналне потрошње 315.000 315.000 100,00 
1.11  412800 Зимско одржавање путева 120.000 120.000 100,00 
1.12  412800 Расходи за одржавање локалне депоније и 

уклањање дивљих депонија 
50.000 50.000 100,00 

1.13  412900 Расходи по основу пореза 5.000 8.000 160,00 

1.14  412900 Расходи мртвозорства 35.000 40.000 114,29 
1.15  412900 Накнада члановима Комисије за повратак, 

развој и интеграцију 
2.000 2.000 100,00 

1.16  412900 Издаци за попис општинске имовине 1.000 1.000 100,00 
       
       

2 415000 415000 Грантови 20.000 20.000 100,00 
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2.1  415100 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 10.000 10.000 100,00 

2.2  415200 Грантови МЗ - текуће одржавање 10.000 10.000 100,00 
   12,00    
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.301.400 3.115.900 72,44 
 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.713.700 2.883.200 77,64 

3  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 

3.177.000 2.449.500 77,10 

3.1  511100 Издаци у грађевинске објекте у граду за улице 
Браће Југовића и Симе Перића 

190.000 310.000 163,16 

3.2  511100 Издаци у инфраструктуру у мјесним 
заједницама 

500.000 900.000 180,00 

3.3  511000 Издаци за пројекте из кредитни средства 
Развојне банке 

1.450.000 574.000 39,59 

3.4  511000 Издаци за пројекте водовода -ФИШ из  властита 
средства   

596.000 265.500 44,55 

3.5  511100 Издаци за инфраструктуру из кредитних 
средстава Нове банке 

200.000 200.000 100,00 

3.6  511100 Издаци за инфраструктуру  од емисије 
обвезница 

41.000  0,00 

3.7  511100 Издаци за суфинансирање  заједничких 
пројеката (дио кредитна средства за аутобуско 
стајалиште у Каракају ) 

200.000 200.000 100,00 

4  511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање 410.700 373.700 90,99 

4.1  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду 114.400 72.400 63,29 
4.2  511200 Реконструкција  инфраструктуре у  

Мјесним заједницама 
30.000 30.000 100,00 

4.3  511200 Средства за санацију домова омладине и 
читаоница 

5.000 10.000 200,00 

4.4  511200 Издаци за реконструкцију  од емисије 
обвезница 

261.300 261.300 100,00 

       
5  511300 Издаци за набавку опреме 101.000 10.000 9,90 

5.1  511300 Издаци за набавку опреме 101.000 10.000 9,90 

6  511700 Набавка сталних средстава у облику права 25.000 50.000 200,00 
6.1  511700 Издаци за израду пројектне документације  за 

инфраструктурне објекте 
25.000 50.000 200,00 

       
 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 207.700 232.700 112,04 

7  513100 Издаци за прибављање земљишта  207.700 232.700 112,04 
7.1  513100 Набавка земље за зону санитарне заштите, 

остале намјене и ФИШ 
120.000 120.000 100,00 

7.2  513100 Рјешавање имовинско правних односа  
експропријације 

5.000 30.000 600,00 

7.3  513100 Издаци за земљиште  од емисије обвезница 82.700 82.700 100,00 

       
8 517000 517000 Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
380.000 0 0,00 
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8.1  517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 
за водовод 

380.000 0 0,00 

       
 63  В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0 300.900  

9  63100 Издаци по основу пореза на додатну 
вриједност 

0 300.900  

9,1  63110 Издаци по основу  разлике излазног и улазног 
пореза на додатну вриједност 

0 300.900  

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

5.495.450 4.712.800 85,76 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту 
  Број потрошачке јединице: 0119180    
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 190.000 195.000 102,63 
       

1 415000 415000 Грантови 90.000 90.000 100,00 
1.1  415200 Грант за финансирање Општинске борачке 

организације Зворник 
40.000 40.000 100,00 

1.2  415200 Грант за финансирање ОО Заробљених и 
несталих лица Зворник 

25.000 25.000 100,00 

1.3  415200 Грант за финансирање Удружења Ратних 
војних инвалида Зворник  

25.000 25.000 100,00 

       
2 416000 416000 Дознаке које се исплаћују из буџета општине 100.000 105.000 105,00 

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

75.000 80.000 106,67 

2.2  416100 Текуће помоћи за финансирање збрињавања 
најугроженијих породица 

25.000 25.000 100,00 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 110.000 120.000 109,09 

3 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 100.000 100.000 100,00 
3.1  511100 Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ 100.000 100.000 100,00 
4  511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање 10.000 20.000 200,00 

4.1  511200 Средства за заштиту и одржавање  споменика и 
спомен обељежја 

10.000 20.000 200,00 

   ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - 
УКУПНО 

300.000 315.000 105,00 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције   

  Број потрошачке јединице: 01190220    
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 10.000 10.000 100,00 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
10.000 10.000 100,00 

1.1  412700 Средства за прегледе инспекцијских узорака 5.000 5.000 100,00 
1.2  412700 Административна извршења - хитне 

интервенције 
5.000 5.000 100,00 
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   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

10.000 10.000 100,00 

       
       
  Назив потрошачке јединице: Комунална полиција  
  Број потрошачке јединице:  01190230    
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.500 2.500 100,00 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

2.500 2.500 100,00 

1.1  412400 Набавка материјала 500 500 100,00 
1.2  412900 Административна извршења-хитне 

интервенције 
2.000 2.000 100,00 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

2.500 2.500 100,00 

       
  Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите  
  Број потрошачке јединице: 01190260    
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 221.000 247.840 112,14 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

221.000 247.840 112,14 

1.1  412300 Расходи за материјал 3.000 3.000 100,00 
1.2  412400 Расходи за посебни материјал 1.000 1.000 100,00 
1.3  412500 Расходи за хитне интервенције - клизишта 85.000 74.920 88,14 
1.4  412500 Средства за санацију и одржавање 

водопривредних објеката, склоништа , објеката 
цивилне заштите 

100.000 85.000 85,00 

1.5  412600 Расходи  за гориво 2.000 2.000 100,00 
1.6  412700 Средства за деминирање и обуку и ванредне 

прилике 
15.000 21.000 140,00 

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

15.000 60.920 406,13 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 20.000 142.000 710,00 

2.1 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 20.000 142.000 710,00 
2.1  511300 Набавка опреме-за цивилну заштиту 20.000 142.000 710,00 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

241.000 389.840 161,76 

       
       
  Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица 
  Број потрошачке јединице:  01190125    
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 50.000 50.000 100,00 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
50.000 50.000 100,00 

1.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 10.000 10.000 100,00 

1.3  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и 
комуникационих услуга 

3.000 3.000 100,00 

1.4  412400 Расходи за  материјал за посебне намјене   
1.5  412500 Расходи текућег одржавања 15.000 15.000 100,00 



БРОЈ 16                              Службени гласник Града Зворник                          30. децембар 2016. 
 

 

42 

1.6  412600 Расходи  за гориво 22.000 22.000 100,00 
       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 155.000 155.000 100,00 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 150.000 150.000 100,00 
2.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 

реконструкцију објеката  
10.000 10.000 100,00 

2.2  511300 Издаци за набавку опреме  140.000 140.000 100,00 

       
3 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
5.000 5.000 100,00 

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

5.000 5.000 100,00 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
205.000 205.000 100,00 

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

1 411000 411000 Расходи за лична примања 0 0 0,00 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 0,00 

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  
0 0 0,00 

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

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
0 0 0,00 

4.1  412100 Расходи по основу закупа    
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије   
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал    
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене  

4.6  412500 Расходи текућег одржавања    
4.7  412600 Путни трошкови    
4.8  412600 Расходи  за гориво    
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 

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

4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, 
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) 
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   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0,00 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 0 0 0,00 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  

5.2  511300 Издаци за набавку опреме    
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
0 0 0,00 

       
  Број потрошачке јединице:  01190200-Мјесне заједнице  
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ    

1 411000 411000 Расходи за лична примања 0 0 0,00 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 0,00 

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  
0 0 0,00 

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

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
0 0 0,00 

4.1  412100 Расходи по основу закупа    
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије   
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал    
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене  

4.6  412500 Расходи текућег одржавања    
4.7  412600 Путни трошкови    
4.8  412600 Расходи  за гориво    
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 

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

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

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0,00 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 0 0 0,00 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  

5.2  511300 Издаци за набавку опреме    
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   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
0 0 0,00 

       

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

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ    

1 411000 411000 Расходи за лична примања 0 0 0,00 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 0,00 

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  
0 0 0,00 

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

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
0 0 0,00 

4.1  412100 Расходи по основу закупа    
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије   
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал    
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене  

4.6  412500 Расходи текућег одржавања    
4.7  412600 Путни трошкови    
4.8  412600 Расходи  за гориво    
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 

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

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

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0,00 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 0 0 0,00 
       

Б. ОПЕРАТИВНА  ЈЕДИНИЦА  ОСТАЛИ  БУЏЕТСКИ  КОРИСНИЦИ  
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   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 3.193.630 3.327.620 104,20 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 1.021.800 1.002.400 98,10 
2  411100 Расходи за бруто плате 831.000 831.000 100,00 

2.1  411100 Нето плате 495.000 495.000 100,00 
2.2  411100 Порези на плате 44.000 44.000 100,00 
2.3  411100 Доприноси на плате 292.000 292.000 100,00 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
190.800 171.400 89,83 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 164.800 145.400 88,23 

3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 26.000 26.000 100,00 

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
643.380 644.920 100,24 

4.1  412100 Расходи по основу закупа 0 0 #DIV/0! 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 199.250 199.250 100,00 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних 

комуникационих услуга 
101.300 99.120 97,85 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 41.750 43.900 105,15 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 90.000 95.000 105,56 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 31.100 33.450 107,56 
4.7  412600 Путни трошкови 7.550 11.050 146,36 
4.8  412600 Расходи  за гориво 9.500 9.000 94,74 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге 

и услуге платног промета 
12.500 11.600 92,80 

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

18.450 19.700 106,78 

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

131.980 122.850 93,08 

       
5 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета града 
1.528.450 1.625.300 106,34 

5.1  416100 Помоћи појединцима 1.528.450 1.625.300 106,34 
       

6 419000  Расходи по судским решењима 0 20.000  
6.1  41910 Расходи по судским решењима 0 20.000  

       
7 487000  Трансфери између различитих једи. власти 0 35.000  

7.1  487200 Трансфери ентитета-за доприносе корисницима 
соцјалне помоћи 

0 35.000  

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 50.100 52.000 103,79 

8 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 47.600 49.500 103,99 
8.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 

реконструкцију објеката  
24.000 7.000 29,17 

8.2  511300 Издаци за набавку опреме  23.600 42.500 180,08 
       

9 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 

2.500 2.500 100,00 
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9.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 

2.500 2.500 100,00 

       
       

10 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 10.450 6.000 57,42 
10.1  621900 Отплата дуга из претходних година 10.450 6.000 57,42 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
3.254.180 3.385.620 104,04 

       
       
  Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад  
  Број потрошачке јединице:  01190300    
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.012.350 2.115.100 105,11 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 323.000 323.000 100,00 
2  411100 Расходи за бруто плате 255.000 255.000 100,00 

2.1  411100 Нето плате 150.000 150.000 100,00 
2.2  411100 Порези на плате 13.000 13.000 100,00 
2.3  411100 Доприноси на плате 92.000 92.000 100,00 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
68.000 68.000 100,00 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 45.000 45.000 100,00 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 23.000 23.000 100,00 

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
160.900 111.800 69,48 

4.1  412100 Расходи по основу закупа 0 0 #DIV/0! 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 13.500 13.500 100,00 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и 

комуникационих услуга 
42.300 42.300 100,00 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 10.000 10.000 100,00 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 1.000 1.000 100,00 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 4.000 4.000 100,00 
4.7  412600 Путни трошкови 2.200 2.200 100,00 
4.8  412600 Расходи  за гориво 6.000 6.000 100,00 

4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге 
и услуге платног промета 

900 1.500 166,67 

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

1.000 1.300 130,00 

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

80.000 30.000 37,50 

       
5 416000 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 

1.528.450 1.625.300 106,34 

5.1  416100 Финансирање социјалних потреба и социјалне 
заштите 

1.250.000 1.345.000 107,60 
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5.2  416100 Средства за ванредне помоћи социјално 
угроженим 

40.000 40.000 100,00 

5.3  416100 Трошкови смјештаја социјално угрожених и 
незбринутих особа  у установе социјалне 
заштите 

238.450 240.300 100,78 

       
6 419000  Расходи по судским решењима 0 20.000  

6.1  41910 Расходи по судским решењима 0 20.000  
       

7 487000  Трансфери између различитих једин. власти 0 35.000  
7.1  487200 Трансфери ентитета-за доприносе корисницима 

соцјалне помоћи 
0 35.000  

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8.000 8.000 100,00 

8 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 8.000 8.000 100,00 
8.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 

реконструкцију објеката  
1.000 4.000 400,00 

8.2  511300 Издаци за набавку опреме   7.000 4.000 57,14 
       

9 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 

0 0 #DIV/0! 

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

0 0 #DIV/0! 

       
10 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 3.000 0 0,00 

10.1  621900 Отплата дуга из претходних година 3.000 0 0,00 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
2.023.350 2.123.100 104,93 

       
  Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост" 

  Број потрошачке јединице:  01190400    

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 766.230 806.720 105,28 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 600.800 600.400 99,93 
2  411100 Расходи за бруто плате 576.000 576.000 100,00 

2.1  411100 Нето плате 345.000 345.000 100,00 
2.2  411100 Порези на плате 31.000 31.000 100,00 
2.3  411100 Доприноси на плате 200.000 200.000 100,00 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
24.800 24.400 98,39 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 21.800 21.400 98,17 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 3.000 3.000 100,00 

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
165.430 206.320 124,72 

4.1  412100 Расходи по основу закупа 0  #DIV/0! 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 20.000 20.000 100,00 
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4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и 
комуникационих услуга 

11.400 10.920 95,79 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 10.000 10.000 100,00 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 85.000 90.000 105,88 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 4.000 4.000 100,00 
4.7  412600 Путни трошкови   #DIV/0! 
4.8  412600 Расходи  за гориво 3.500 3.000 85,71 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге 

и услуге платног промета 
1.500 1.500 100,00 

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

5.500 5.500 100,00 

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

24.530 61.400 250,31 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.500 18.500 336,36 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000 18.000 360,00 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 

реконструкцију објеката  
2.000 3.000 150,00 

5.2  511300 Издаци за набавку опреме 3.000 15.000 500,00 
       

6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 

500 500 100,00 

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

500 500 100,00 

       
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 1.000 0 0,00 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 1.000  0,00 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
772.730 825.220 106,79 

       
       
       
       

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка 
  Број потрошачке јединице:  0818021    
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 31.350 33.800 107,81 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 0 0 #DIV/0! 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 #DIV/0! 

2.1  411100 Нето плате 0 0 #DIV/0! 
2.2  411100 Порези на плате 0 0 #DIV/0! 
2.3  411100 Доприноси на плате 0 0 #DIV/0! 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
0 0 #DIV/0! 

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

31.350 33.800 107,81 

4.1  412100 Расходи по основу закупа   #DIV/0! 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 13.750 13.750 100,00 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и 

комуникационих услуга 
4.400 4.400 100,00 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 1.750 1.900 108,57 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене #DIV/0! 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 1.100 1.450 131,82 
4.7  412600 Путни трошкови 1.850 1.850 100,00 
4.8  412600 Расходи  за гориво   #DIV/0! 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге 

и услуге платног промета 
1.100 1.100 100,00 

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

4.950 6.900 139,39 

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

2.450 2.450 100,00 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.600 5.500 152,78 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.600 5.500 152,78 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  #DIV/0! 

5.2  511300 Издаци за набавку опреме   3.600 5.500 152,78 
       

6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 

0 0 #DIV/0! 

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

0 0 #DIV/0! 

       
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 0 0 #DIV/0! 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 0 0 #DIV/0! 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
34.950 39.300 112,45 

       
  Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар  "Петар Кочић" 
  Број потрошачке јединице:  0815062    
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 198.700 198.000 99,65 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 42.000 37.000 88,10 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 #DIV/0! 

2.1  411100 Нето плате 0 0 #DIV/0! 
2.2  411100 Порези на плате 0 0 #DIV/0! 

2.3  411100 Доприноси на плате 0 0 #DIV/0! 
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
42.000 37.000 88,10 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 42.000 37.000 88,10 

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

услуга 
156.700 161.000 102,74 
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4.1  412100 Расходи по основу закупа 0  #DIV/0! 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 82.000 82.000 100,00 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и 

комуникационих услуга 
25.700 25.000 97,28 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал 12.000 13.000 108,33 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 0  #DIV/0! 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 12.000 14.000 116,67 
4.7  412600 Путни трошкови 2.000 3.000 150,00 
4.8  412600 Расходи  за гориво   #DIV/0! 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге 

и услуге платног промета 
4.000 4.000 100,00 

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

4.000 3.000 75,00 

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

15.000 17.000 113,33 

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.000 7.000 58,33 
5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 11.000 6.000 54,55 

5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

6.000 0 0,00 

5.2  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 6.000 120,00 

       
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
1.000 1.000 100,00 

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

1.000 1.000 100,00 

       
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 2.000 2.000 100,00 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 2.000 2.000 100,00 
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
212.700 207.000 97,32 

  Назив потрошачке јединице: Технички школски центар  
  Број потрошачке јединице: 0815063    
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 185.000 174.000 94,05 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 56.000 42.000 75,00 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 #DIV/0! 

2.1  411100 Нето плате 0 0 #DIV/0! 
2.2  411100 Порези на плате 0 0 #DIV/0! 
2.3  411100 Доприноси на плате 0 0 #DIV/0! 
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова 

запослених  
56.000 42.000 75,00 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 56.000 42.000 75,00 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 0 0 #DIV/0! 
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
129.000 132.000 102,33 

4.1  412100 Расходи по основу закупа    
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 70.000 70.000 100,00 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и 

комуникационих услуга 
17.500 16.500 94,29 
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4.4  412300 Расходи за режијски материјал 8.000 9.000 112,50 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 4.000 4.000 100,00 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 10.000 10.000 100,00 
4.7  412600 Путни трошкови 1.500 4.000 266,67 
4.8  412600 Расходи  за гориво   #DIV/0! 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге 

и услуге платног промета 
5.000 3.500 70,00 

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

3.000 3.000 100,00 

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

10.000 12.000 120,00 

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 21.000 13.000 61,90 
5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 20.000 12.000 60,00 

5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката  

15.000  0,00 

5.2  511300 Издаци за набавку опреме   5.000 12.000 240,00 

       
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
1.000 1.000 100,00 

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

1.000 1.000 100,00 

7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 4.450 4.000 89,89 
7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 4.450 4.000 89,89 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
210.450 191.000 90,76 

       
  III ПОСЕБАН ДИО 

- БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - 
  Редни 

број 
Опис План  за 

2016. годину 
Приједлог план  за 2017. 

годину 

  1 2 5 5  
  1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 9.285.590 8.138.409  

  2 ОДБРАНА 0 0  

  3 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 416.000 512.920  

  4 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 2.311.480 2.861.920  

  5 ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 12.000 12.000  

  6 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 3.151.700 2.657.620  

  7 ЗДРАВСТВО 208.000 230.000  

  8 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 767.000 833.000  

  9 ОБРАЗОВАЊЕ 761.700 838.000  

  10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 2.260.350 2.365.100  

  11 ОСТАЛО 2.852.120 2.300.411  

   УКУПНО: 22.025.940 20.749.380  
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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 („Службени гласник 
општине Зворник“, број: 2/16), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној  дана 29.децембра 
2016 године,  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о извршењу  Буџета града Зворник 
за  2017. годину 

              
Члан 1. 

1. Овом одлуком прописује се начин извршења  
буџета града Зворник за 2017. 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) ,Закон о инвестирању 
јавних средстава („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/04) и осталим законима који 
регулишу ову област. 
3. Ова одлука се односи на кориснике Буџета. 
4. Све одлуке које се односе на Буџет морају бити у 
сагласности са овом одлуком. 

 
Члан 2. 

1. Средства Буџета из члана 1. ове одлуке 
распоређују се у укупном износу од  22.279.380 КМ, 
од чега  22.179.380 КМ на потрошњу за одређене 
намјене и нераспоређени дио прихода (буџетска 
резерва) износи 100.000 КМ. 
2. Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

 
Члан 3. 

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

                       
Члан 4. 

Буџетски издаци су: 
а) текући трошкови и трансфери између  

потрошачких јединица , 
б) издаци за нефинансијску имовину и 
в) издаци за финансијску имовину и отплату 

дугова. 

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

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

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

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

а)   у оквиру  расхода, 
б)   у оквиру издатака за нефинансијску имовину 

и 
в)   у оквиру издатака за финансијску имовину и 

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

а)   прерасподјела буџетских средстава на 
расходе за лична примања и 

б)   прерасподјела буџетских средстава са 
суфинансирања пројеката за које је 
Градоначелник потписао уговор. 

 
Члан 9. 

1. Градоначелник може, на приједлог Начелника 
финансија, средства распоређена Буџетом 
прераспоређивати у оквиру буџетских корисника и 
надлежних одјељења. 
2. Уколико се не може извршити прерасподјела 
средстава према ставу 1. овог члана, 
Градоначелник може на приједлог Начелника 
финансија средства распоређена Буџетом 
прераспоређивати између  буџетских корисника или 
одјељења до 5% укупно усвојених средстава 
буџетских корисника или надлежних одјељења 
којима се средства умањују. 
3. Градоначелник може, на приједлог Начелника 
финансија, средства распоређена Буџетом, која 
нису утрошена до 31. јануара наредне године 
распоредити између буџетских корисника или 
надлежних одјељења до 10% од укупно усвојених 
средстава буџетских корисника или надлежних 
одјељења којима се средства умањују. 
4. Градоначелник може средства распоређена 
Буџетом у оквиру Остале буџетске потрошње, на 
позицији буџетска резерва распоређивати на 
буџетске кориснике по свим буџетским позицијама, у 
укупно планираном износу. 
5. Градоначелник има обавезу да у оквиру 
извјештаја о извршењу Буџета града, Скупштину 
града Зворник извјештава о извршеној 
прерасподјели средстава из члана 8. став 1. и овог 
члана  став  1, 2, 3. и 4. ове одлуке.  

 
Члан 10. 

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

а) расходи, осим расхода за лична примања, 
б) издаци за нефинансијску имовину и  

в) издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова. 

                                                                        
Члан 11. 

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

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

а) обрачунске листе плата и накнада, 
б) предрачуни и уговори, 
в) рачуни за набавку средстава, материјала, 

робе и услуга, 
г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и 
д) остале књиговодствене исправе. 

 
                        Члан 13. 

1. За вјеродостојан унос података у 
рачуноводствени систем, помоћне књиге и Главну 
књигу трезора, одговара одговорно лице у 
Одјељењу за финансије. 
 

Члан 14. 
1. Распоред средстава буџетске резерве врши се у 
складу са чланом 43. Закона о буџетском систему  
Републике Српске. 
2. Корисници средстава за грантове (помоћи) и 
средстава буџетске резерве дужни су да поднесу 
извјештај даваоцима средстава о утрошку 
примљених средстава најкасније до 31. јануара 
наредне године. 
 

Члан 15. 
1. Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника врши се преносом средстава са 
Јединственог рачуна Трезора (у даљем тексту: ЈРТ) 
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на текуће рачуне запослених у одговарајућим 
банкама или другим овлашћеним организацијама за 
платни промет.  
2. Буџетски корисници дужни су да прописани 
образац за трезорско пословање за лична примања 
доставе на унос Одјељењу за финансије до 10. у 
мјесецу за претходни мјесец. 
3. Исплата личних, породичних и цивилних 
инвалиднина и социјалних помоћи  врши се 
преносом средстава са ЈРТ на текуће или жиро-
рачуне корисника у одговарајућим банкама или 
другим овлашћеним организацијама за платни 
промет, у готову на благајни и у готовини 
посредством овлашћене организације за ПТТ 
саобраћај. 
 

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

а) средства за порезе и доприносе на лична 
примања, 

б) средства за нето лична примања, 
в) средства за борачко-инвалидску заштиту, 
г) поврат јавних прихода на основу аката 

надлежних органа, 
д) средства за обавезе према добављачима за 

робу, материјал и услуге, 
ђ) средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање и 
е) средства за остале обавезе. 

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

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

 
Члан 18. 

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

 
Члан 19. 

Буџетски корисници дужни су да се у поступку 
набавке робе, материјала и вршења услуга, 
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној 
примјени модула набавки, прописаног Правилником 
о процедури вођења помоћних књига („Службени 
гласник Републике Српске“, број 59/05). 
 

Члан 20. 
1. У циљу обезбјеђења намјенског коришћења 
буџетских средстава Градоачелник, на приједлог 
Начелника одјељења за финансије, вршиће 
непосредну контролу коришћења средстава буџета. 
2. Ако се утврди да се не користе средства 
намјенски и у складу са овом одлуком и другим 

прописима, Градоачелник, на приједлог Начелника 
финансија донијеће рјешење којим ће наредити 
кориснику средстава да отклони утврђене 
неправилности и коришћење средстава усклади са 
прописима. 
3. Корисницима  средстава који у року од 15 дана не 
поступе по рјешењу из претходног става обуставиће 
се коришћење средстава из буџета док се не 
отклоне неправилности, односно не усклади 
коришћење средстава по прописима. 
4. У случају из претходног става овог члана 
Градоначелник, на приједлог Начелника финансија, 
дужан је против корисника поднијети пријаву ради 
предузимања мјера због повреде прописа. 

 
Члан 21. 

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

 
Члан 22. 

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

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

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

Члан 25. 
Уколико су другим одлукама прописани новчани  
издаци из буџета који се разликују од планираних 
износа по овој одлуци или по Одлуци о усвајању  
буџета града Зворник за 2016. годину, примјењују се 
одредбе и планирани износи утврђени овом одлуком 
и Одлуком о усвајању буџета града Зворник за 2016. 
годину. 

 
Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „ Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 01-022-138/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 27.  и  46.  Статута града  Зворник („Службени 
гласник града Зворник“, број: 2/16) и члана 10. 
Пословника Скупштине града Зворник  („Службени 
гласник града  Зворник“, број: 2/16) Скупштина градa  
Зворник  на сједници одржаној 29.децембра  2016. 
године, донијела је  
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ОДЛУКУ 
о накнадама које припадају одборницима 

Скупштине града Зворник 
 
I – ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се основи и висине накнада 
које припадају одборницима Скупштине града 
Зворник (у даљем тексту: одборници), за 
извршавање одборничких дужности утврђених 
Законом, Статутом града, Пословником Скупштине 
града и другим посебним актима које доноси 
Скупштина града. 
 

II - ОСНОВИ И ВИСИНЕ НАКНАДА 
 

Члан 2. 
Одборнику Скупштине града на име извршавања 
одборничких дужности припада накнада исплаћена  
у градској управи за претходну годину не укључујући 
плате функционера  у висини од 50% просјечне нето 
плате. 

 
Члан 3. 

Права на накнаду има одборник који присуствује 
свакој сједници Скупштине града, или ако свој 
оправдани изостанак најави предсједнику 
Скупштине града. 
Право на накнаду из става 1 овог члана нема 
одборник који није присуствовао сједници 
Скупштине нити је свој изостанак оправдао. 

 
Члан 4. 

Предсједник и потпредсједник Скупштине града, који 
своју функцију обављају са статусом запосленог 
лица, немају право на одборничку накнаду за 
вријеме обављања функције и након престанка 
функције за вријеме док остварује право на плату. 
 

Члан 5. 
Одборнику Скупштине и стручном лицу (спољни 
члан), који учествују у раду као чланови  радних 
тијела Скупштине,  мјесечно припада накнада у 
висини од 50 КМ нето. 
Право  на накнаду из става 1.овог члана нема 
одборник нити стручно лице (спољни члан) који нису 
присуствовали сједници Радног  тијела. 
 

Члан 6. 
Накнада утврђена у претходном члану припада и 
члановима повремених радних тијела које именује 
Скупштина града, Градоначелник града, предсједник 
и секретар Скупштине града ради извршавања 
одређених послова за потребе Скупштине и Градске  
управе. Члановима повремених радних  тијела 
припада накнада ако је то у рјешењу о образовању 
радног тијела одређено. 
 

Члан 7. 
Одборнику који присуствује закључењу брака 
припада посебна накнада по једном вјенчању у 
износу од 30 КМ. 
Распоред одборника за вјенчања врши Скупштина 
града на приједлог Градоначелника града. 
 

Члан 8. 
Одборник и члан радног тијела који по налогу 
Предсједника Скупштине и Градоначелника оде на 
службени пут ради обављања послова у име и за 
рачун Градске управе имају право на дневицу за 
извршено службено путовање у висини и на начин 
утврђен Уредбом Владе Републике Српске. 
 
III – ОБРАЧУН И ИСПЛАТЕ НАКНАДА 
 

Члан 9. 
Обрачун и исплате накнаде, у складу са овом 
одлуком врши надлежно одјељење Градске управе 
– Одјељење за финансије, а на терет средстава у 
буџету града Зворник. 
  
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
Одредбе ове одлуке примјењују се и на лица која 
нису одборници, а чланови су скупштинских радних 
тијела. 
 

Члан 11. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о накнадама које припадају 
одборницима Скупштине општине Зворник, број: 01-
022-112/12 од 25.12.2012. године („Службени 
гласник општине Зворник број: 14/12). 
 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“ 
а примјењиваће се од 01.01.2017. године. 
 
Број: 01-022-139/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана  39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'',број:97/16), члана 17. 
Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 96/05 и 98/13) и члана 27. и 46. 
Статута града Зворник  (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 29.децембра 2016. године , 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању висине основне плате 

и других права из радног односа функционера 
града Зворник 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина основне плате 
функционера града Зворник и друга права из радног 
односа за вријеме обављања функције, као и права 
након престанка функције. 
Функционери града Зворник су: 

а) Градоначелник града 
б) Замјеник Градоначелника 
в) Предсједник Скупштине града 
г) Потпредсједник Скупштине града 
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Члан 2. 
Висина основне плате функционера града Зворник 
(у даљем тексту :функционери) утврђује се на 
основу члана 17.став 1. тачка 1. и 2. Закона о 
статусу функционера јединице локалне самоуправе. 
Податке о просјечној плати запослених у Градској 
управи града Зворник  даје Одјељење за финансије 
даном исплате децембарске плате у писменој 
форми. 
 

Члан 3. 
Функционери града врше овлашћења у складу са 
Законом о локалној самоуправи и Законом о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 4. 
Плата функционера јединице локалне самоуправе 
утврђује се на основу сљедећих критеријума: 

1.   просјечне плате запослених у градској управи 
града  јединице локалне самоуправе, 

2.   броја становника у јединици локалне 
самоуправе 

Плата функционера града Зворник утврђује се у 
складу са критеријумима из претходног става овог 
члана како слиједи: 

а)  Градоначелник града -3,5 просјечне плате у 
претходној години, 

б)  Замјеник Градоначелника града-плата 
замјеникa градоначелника града, који 
функцију обавља са статусом  запосленог 
лица,утврђује се у висини 75% плате 
градоначелника града. 

в)   Предсједник Скупштине-3,3 просјечне плате у 
претходној години, 

г)   Потпредсједник Скупштине-плата 
потпредсједника Скупштине јединице локалне 
самоуправе  који функцију обавља са 
статусом запосленог лица утврђује се у 
висини 75% плате предсједника скупштине 
јединице локалне самоуправе. 

На основу критеријума броја становника у јединици 
локалне самоуправе, плата Градоначелника града  
увећава се за 10%. 
Плата функционера из става 1. Овог члана увећава 
се за 0,5% за сваку годину пензијског осигурања. 
Рјешење о висини плате у складу са претходним 
ставом доноси Градоначелник града. 
 

Члан 5. 
На основу плате функционера утврђене чланом 4. 
Ове одлуке не примјењују се проценти увећања из 
члана 8. Појединачног колективног уговора за 
запослене у Градској управи Зворник број:02-131-
4/08 од 29.02.2008.године. 

 
Члан 6. 

Функционери града имају право на годишњи одмор, 
плаћено и неплаћено одсуство и остала права из 
радног односа која остварују у складу са Законом о 
локалној самоуправи, Законом о раду и колективном 
уговору. 
 

Члан 7. 
Функционерима града функција престаје у складу са 
Законом и Статутом града. 
 

Члан 8. 
Функционер града по престанку функције има право 
на плату у трајању од шест мјесеци, у висини коју је 
имао у вријеме престанка функције. 
Изузетно,ово право може се продужити још шест 
мјесеци уколико функционер у том року остварује 
право на пензију. 
Право из става 1. и 2. Овог члана престаје 
заснивањем радног односа или стицањем права на 
пензију према прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању. 
 

Члан 9. 
Функционер који буде разријешен функције на 
основу одговорности за кривично дјело за које је 
правоснажном пресудом изречена безусловна казна 
затвора у трајању дужем од шест мјесеци не 
остварује право из члана 7. и 8. ове одлуке. 
 

Члан 10. 
Функционер града након истека функције има право 
да се врати на посао код ранијег послодавца на 
послове који одговарају нивоу његове стручне 
спреме у складу са Законом. 
 

Члан 11. 
Плате функционера за претходни мјесец исплаћују 
се даном исплате плате радницима Градске управе 
града Зворник. За реализацију одлуке задужују се 
Служба за развој локалне самоуправе, заједничке 
послове и управљање људским ресурсима и 
Одјељење за финансије. 
 

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању висине основне плате и других 
права из радног односа функционера општине 
Зворник (''Сл.гласник општине Зворник'',број: 16/14) 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику граду 
Зворник'', а примјењиваће се од 01.01.2017.године. 
 
Број: 01-022-140/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 22.став 2. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске'' 
број:124/08,58/09 и 95/11), члана 39. Закона  о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број:97/16) а у вези са чланом 14.Закона о 
граду Зворник (''Службени гласник града Зворник'' 
број:2/16) и члана 27.и 46.Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник''број :2/16) 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
29.децембра 2016.године, доноси                                   
  

OДЛУКУ 
о  укидању статуса јавног добра 

 
Члан 1. 

Укида се статус јавног добра на земљишту 
означеном као кп.бр.2064/2 ''Пут-сокак'' прилазни пут 
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површине 4 м2,  уписаном у пл.бр.246  КО Зворник-
град као посјед  ДС: Путеви са 1/1, коме по старом 
операту одговара кп.бр. 8/156 Пут сокак прилазни пут 
површине 4 м2,уписаном у зк.ул.бр.292 КО Зворник 
као Исказ 1-Јавно добро. 
 

Члан 2. 
Ступањем  на снагу ове одлуке на земљишту из 
члана 1. ове одлуке Републичка управа за геодетске 
и имовинско-правне послове Подручна јединица 
Зворник извршиће брисање досадашњег посједа у 
корист ДС:Путеви и власништва у корист Исказ 1-
јавно добро и уписати посјед и власништво у корист 
Града Зворник са 1/1.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-141/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 348.Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11) , члана 39.Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број:97/16) а у вези са чланом 14.Закона о граду 
Зворник(''Службени гласник града Зворник'' број:2/16) 
и члана 27.и 46.Статута Града Зворник ('' Службени 
гласник Града Зворник'' број 2/16) Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној  29.децембра 
2016.године , доноси     

                           
OДЛУКУ 

 о  продаји  градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом Худовић Махиру и 

Худовић Амири  
  

Члан 1. 
Град Зворник ће Худовић (Таиб) Махиру и Худовић 
(Таиб) Амири  продати непосредном погодбом  
градско грађевинско земљиште означено као 
кп.бр.2064/2 Пут-сокак прилазни пут површине 4 м2 
КО Зворник-град уписано у пл.бр.246 на име Град 
Зворник са 1/1 , коме по старом операту одговара 
кп.бр.8/156 Пут сокак прилазни пут површине 4 м2 КО 
Зворник уписана у зк.ул.бр.292 као власништво Град 
Зворник са 1/1. 

 
Члан 2. 

Земљиште из члана 1.ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле Худовић Махира 
и Худовић Амире за цијену од 140,00КМ. 
(словима:сотинучетрдесетконвертибилнихмарака). 
  

Члан 3. 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о продаји земљишта из члана 
1. ове одлуке.    

          
Члан 4. 

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

Број: 01-022-142/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 348.Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11) , члана 39.Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број:97/16) а у вези са чланом 14.Закона о граду 
Зворник(''Службени гласник града Зворник'' 
број:2/16) и члана 27.и 46.Статута Града Зворник ('' 
Службени гласник Града Зворник'' број 2/16) 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
29.децембра  2016.године , доноси                                   

 
OДЛУКУ 

 о  замјени некретнина 
  

Члан 1. 
Град Зворник и Доо''ИГ Нови Извор'' Зворник врши 
замјену  грађевинског земљишта како слиједи: 
1.Град Зворник даје у замјену земљиште означено 
као кп.бр.7316/3 Баждаревина њива 3.класе 
површине 1692 м2 уписаног у пл.бр.2209 КО Зворник 
на име посједника Град Зворник, коме по старом 
операту одговара кп.бр.3265/2 уписаног у 
зк.ул.бр.5272 КО Зворник власништво Град Зворник 
са 1/1,  
2. Доо''ИГ Нови Извор'' Зворник даје у замјену 
земљиште означено као:  
-кп.бр.7331 Циглане њива 3.класе површине 1479 м2 
уписано у пл.бр.4627 КО Зворник на име посједника  
Доо''ИГ Нови извор'' Зворник са 1/1 коме по старом 
операту одговара кп.бр.3258/60 КО Зворник 
власништво државна имовина и право коришћења у 
корист Доо''Ивест градња'' Зворник у цијелом дијелу,  
-1/7 од свог идеалног дијела на кп.бр.7329/13 
Циглане приступни пут површине 595 м2 и 
кп.бр.7329/18 Циглане приступни пут површине 373 
м2 уписане у пл.бр.5135 КО Зворник као супосјед 
ДОО''ИГ Нови извор'' Зворник са 6/7 и  
-1/7 од свог идеалног дијела на кп.бр.7329/9 Пут 
прилазни пут површине 524 м2 уписане у пл.бр.5049 
КО Зворник као супосјед Доо''ИГ Нови извор'' 
Зворник са 5/7, којима по старом операту одговара 
кч.бр.3258/75,3258/88 и 3258/89 КО Зворник уписане 
у зк.ул.бр.433.(укупна површина земљишта које у 
замјену даје Доо''ИГ Нови извор'' износи 1692 м2). 
 

Члан 2. 
Земљиште из члана 1.ове одлуке се мијења  ради 
рјешавања имовинско-правних односа на земљишту 
на коме је изграђено фудбалско игралиште ФК 
''Раднички'' Каракај. 
Тржишне вриједности земљишта које се мијења су  
идентична и износе по  30.456,00 КМ. 
  

Члан 3. 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о замјени земљишта из члана 1. 
ове одлуке.                
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-143/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 18. став 1. тачка 6., члана 24. став 
3. и члана 39. став 2. тачка 13.  Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), 
члана 154. став 2. тачка ђ. и става 3. Правилника о 
условима за оснивање установа социјалне заштите 
(''Службени гласник РС'', број 24/13) и члана 27. и 
46. Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број 2/16), Скупштина града Зворник, на 
сједници одржаној 29.децембра 2016. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о давању на кориштење објекта „Дом Кисељак“ 

 
Члан 1. 

Јавној установи ''Дом за стара лица'' Кисељак, чији 
је оснивач Скупштина града Зворник, даје се на 
коришћење објекат дом за стара лица у Кисељаку у 
власништву града Зворник, а ради обављања 
редовне дјелатности Јавне установе, смјештаја 
старих лица.  
Објекат је изграђен на земљишту означеном по 
новом операту као к.п. број 2085 КО Скочић, а по 
старом катастарском операту означеном као к.ч. 
број 134/4 КО Скочић. 
 

Члан 2. 
Објекат се даје на коришћење у виђеном стању и 
корисник је обавезан исти користити  са пажњом 
доброг домаћина, са обавезом текућег одржавања 
објекта.  
Објекат се даје на коришћење на период редовног 
рада ове Јавне установе. 
 

Члан 3.  
Овлашћује се Градоначелник да на основу ове 
Одлуке са ЈУ ''Дом за стара лица'' Кисељак потпише 
Уговор о давању објекта на коришћење. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном дошења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
  
Број: 01-022-144/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. 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   (''Службени гласник града 
Зворник“ број: 2/16) и члана 56, 57, 58. и 59. 
Пословника Скупштине града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 2/16) Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној  дана 29.12.2016. 
године, донијела је  
 

 
ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
за 2017. годину 

 
I – УВОД 
 
Програмом су утврђени послови и задаци 
Скупштине и њихов основни садржај и начин 
извршавања. Такође су утврђени носиоци послова и 
задатака и рокови за разматрање појединих питања, 
из рада локалне заједнице. 
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. 
Посебну пажњу Скупштина ће посветити 
најављеним мјерама рестрикције и општем 
социјално-материјалном стању грађана нашег 
Града. Мјере које ће Скупштина предузимати имаће 
за циљ штедњу на свим нивоима власти на 
локалном нивоу почев од Скупштине и Градске 
управе  па све до јавних  предузећа и установа, 
града Зворник. 
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.  
Програм рада остаје отворен током цијеле године за 
нове приједлоге и иницијативе предлагача тако да 
ће свако актуелно питање бити разматрано на 
сједницама Скупштине. 
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 за послове 
Скупштине града Зворник.  
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. 
Према Програму рада за 2017. годину сједнице ће 
се одржавати једном мјесечно у назначеним 
роковима, а по потреби и више пута. 
 
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈАНУАР – МАРТ) 
 
1. Извјештај о раду Градоначелника Града, раду 
Градске управе града Зворник и Стручне службе  
Скупштине града у 2016. години  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и Стручна 
служба Скупштине града 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник Града 
2. План и програм рада Градоначелника Града и 
Градске управе Зворник за 2017. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и Стручна 
служба Скупштине Града 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник Града 
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3. Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и 
интеграцију за 2016. годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за повратак, 
развој и интеграцију 
4. Одлука о просјечној грађевинској цијени м2 
корисне стамбене површине на подручју града 
Зворник за 2016. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
5. Одлука о измјенама  и допунама  одлуке о 
комуналним таксама града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
6. Извјештај о стању у пољопривреди са прегледом 
остварених регреса и подстицаја у 2016. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
7. Програм кориштења буџетских  средстава за 
подстицај развоја пољопривреде на подручју града 
Зворник за 2017. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
8. Програм кориштења средстава посебних намјена 
од водних накнада у 2017.години  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
9. Извјештај о раду Комисије за спорт и културу за 
2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Комисија за спорт и културу 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
10. Одлука о расподјели средстава спортским 
организацијама за 2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности и Комисија 
за спорт и културу 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
11. Одлука о приступању Ревизије Урбанистичког  
плана „Зворник 2020“ 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
12. Одлука о именовању Савјета плана за праћење 
израде Ревизије Урбанистичког плана „Зворник 
2020“ 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
13. 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 града 
14. Одлука о усвајању измјене дијела регулационог 
плана ужега урбаног подручја Зворника 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
15. Одлука о управљању, грађењу, реконструкцији, 
одржавању и заштити локалних путева, на подручју 
града Зворник 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
16. Програм заједничке комуналне потрошње за 
2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
17. Одлука о утврђивању накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта за 2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
18. Одлука о некатегорисаним путевима на подручју 
Града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 

 
ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ (АПРИЛ – ЈУНИ) 

 
1. Одлука о завршном рачуну буџета Града 
Зворник за 2016. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
2. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за 
период 01.01.-31.12.2016. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
3. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за 
период 01.01.-31.03.2017. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
4. Информација о ефектима увођења пореза на 
непокретности у 2016.години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
Пореска управа Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града  
5. Извјештај о спровођењу Програма мјера за 
санирање дефицита буџета Града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
6. Извјештај о раду са финансијским извјештајем  
установа чији је оснивач Град за 2016. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
7. Извјештај о раду АД „Водовод и комуналије“ 
Зворник за 2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: АД „Водовод и комуналије“ Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
8. Извјештај о раду АД „Зворник стан“ Зворник за 
2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: АД „Зворник стан“ Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
9. Извјештај о раду Шумске управе Зворник за 
2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Шумска управа 
Зворник 
10. Информација АД „Зворник стан“ Зворник о 
припремама за грејну сезону 2017/2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: АД „Зворник стан“ 
Зворник 
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11. Информација о организованости, опремљености 
и функционисању цивилне заштите на подручју 
града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Служба цивилне заштите 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
12. Информација о малољетничкој деликвенцији на 
подручју града Зворник са приједлогом мјера на 
њеном сузбијању 
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
13. Информација о судским споровима у којима је 
градска управа тужена или тужилац и процјена 
исхода судских спорова 
ОБРАЂИВАЧ: Кабинет Начелника града 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
14. Одлука о утврђивању Нацрта Ревизије 
Урбанистичког плана „Зворник 2020“ 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
15. 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 града 
16. Информација о стању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју града са 
приједлогом мјера и активности 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
17. Информација о легализације бесправно  
саграђених објеката  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 
Одјељење за  инспекцијски надзор  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
 

ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈУЛ – СЕПТЕМБАР) 
 
1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 
период од 01.01 - 30.6.2017. године  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
2. Извјештај о извршењу донесених закључака 
Скупштине града 
ОБРАЂИВАЧИ: Одјељења и службе Градске управе 
Зворник  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
3. Информација о инспекцијском надзору на 
подручју града Зворник за период јануaр-јуни 
2017.године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијски надзор 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
4. Информација о стању безбједности саобраћаја 
на територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ. Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
5. Информација о стању безбједности и стању 
криминалитета на подручју града Зворник за прво 
полугодиште 2017. године 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ЦЈБ Зворник - СЈБ 
Зворник 
6. Извјештај о успјеху ученика  школској 2016/2017. 
години и упису ученика у основним и средњим 
школама за  школску 2017/2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
7. Програм рада Средњих школа за 2017/18 
школску годину на подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
8. Програм рада зимског одржавања градских 
улица, тргова, паркова, приградских насеља и 
локалних путева на подручју града Зворник за 
зимску 2017/2018 годину.  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
9. Информација о пословању привреде и 
предузетнишва на подручју града Зворник у 
2016.години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду  и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
10. Информација о стипендирању студената у 
школској 2016/2017.години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду  и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
11. Информација о стању и заштити животне 
околине на подручју града Зворника 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
12. Одлука о приступању израде Зонинг  плана 
ширег урбаног подручја града Зворника 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
13. Одлука о именовању Савјета плана за праћење 
израде Ревизије Урбанистичког плана „Зворник 
2020“ 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
14. Одлука о измјенама и допунама Олуке о 
комуналном реду на подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
15. Информација о стању водоснабдјевања на 
подручју града Зворник, као и пружање других 
комуналних услуга 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
16. Информација о сању улица и тротоара, 
хоризонталне, вертикалне и свјетлосне 
сигнализације са приједлогом мјера 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
 
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР) 

 
 

1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 
период од 01.01 – 30.09.2017. године.  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
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2. Одлука о усвајању Нацрта  буџета града Зворник 
за 2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
3. Одлука о приступању израде Регулационог  
плана ужег урбаног подручја града Зворника 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
4. Одлука о именовању Савјета плана за праћење 
израде Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
5. Одлука о усвајању Локалног акционог еколошког 
плана 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја    
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
6. Одлука о димњачарској дјелатности на подручју 
града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
7. Информација о изградњи у граду Зворнику у 
2016-2017.години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
8. Информација о оснивању предузетничких радњи 
у 2017.години  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
9. Информација о  пописа градске имовине града 
Зворник  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
10. Годишњи програм рада и финансијски план за 
2018.годину јавних установа чији је оснивач град 
Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Јавне установе које предлажу 
програм рада 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
11. Одлука о буџету града Зворник за 2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
12. Одлука о извршењу буџета града Зворник за 
2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник града 
13. Програм рада Скупштине града Зворник за 
2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Колегијум Скупштине 
Града 
 

III - ДОСТАВА МАТЕРИЈАЛА СКУПШТИНИ ГРАДА  
 

Обавезују се сви носиоци стручне обраде и 
предлагачи материјала да до утврђеног рока 
доставе материјале и друга акта Скупштини, а 
уколико из било којих разлога нису у могућности у 
остављеним роковима доставити материјале дужни 
су о томе као и о разлозима немогућности доставе 
материјала обавјестити секретара Скупштине.  
Материјал који ће разматрати Скупштина треба 
доставити у 60 примјерака, и то: за одборнике 

Скупштине, функционере Скупштине, политичке 
партије, народне посланике и друге.  
 

IV – ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

О извршењу Програма стараће се предсједник 
Скупштине Града и исти се овлашћује да у 
изузетним случајевима може одобрити промјену 
рокова за доставу материјала за сједницу 
Скупштине.  
Овај програм ће бити објављен у „Службеном 
гласнику Града Зворник“. 
 

Број: 01-022-145/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 

На основу члана 39. и 59.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и члана 27. и 46. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број:2/16), Скупштина града Зворник,на сједници 
одржаној 29.децембра 2016.године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се Информација о стању пописа и уписа 
имовине општине Зворник-земљишта, јавна добра, 
објекти и средства у припреми, станови и остали 
простори. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-146/2016                 ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 39. и 59.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и члана 27. и 46. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број:2/16), Скупштина града Зворник,на сједници 
одржаној 29.децембра 2016.године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. „Скупштина града задужује Градску управу да 
прибави сагласносност Министарства финансија и 
Министарства индустрије, енергетике и рударства, 
ради закључивања Уговора о партнерству и 
сарадњи између Града Зворник и „Зворник Стана“ са 
једне стране и Д.О.О „Тенза“, АД Брно из Чешке са 
друге стране“. 
 
2. Саставни дио овог закључка је Нацрт Уговора о 
партнерству и сарадњи сарадњи између Града 
Зворника и „Зворник Стана“ са једне стране и Д.О.О 
„Тенза“, АД Брно из Чешке“ са друге стране. 
 
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-147/2016                  ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), члана 27.и 
46.Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник''број:2/16), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 29.децембра 2016.године, 
донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланa Управног одбора 
ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник 

 
 Члан 1. 

Елмедин Бошњак, разрјешава се дужности  члана 
Управног одбора ЈУ „Рекреативно спортски центар“ 
Зворник, на лични захтјев. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-77/2016                     ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ) а у вези са 
чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима у РС ( ''Службени гласник РС'', број: 41/03 ), 
члана 27.и 46.Статута града Зворник (''Службени гласник 
града Зворник''број:2/16),  Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 29.децембра 2016.године, донијела је 
  

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. чланa Управног одбора 
ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник 

 
 Члан 1. 

Тарик Халиловић, дипл.правник из Кула града  
именује се за в.д. члана Управног одбора  ЈУ 
„Рекреативно спортски центар“ Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-78/2016                    ПРЕДСЈЕДНИК               
29. децембар 2016. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић 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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени 
гласник Републике Српске“ број: 106/15) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, 
Градоначелник Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

I 
Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење 
додатних радова на изградњи фонтане и уређењу 
платоа испред Привредне банке у Зворнику“, број: 
02-360-67-2/16, у саставу: 

1. Милош Томић, предсједник  - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2. Рада Милићевић, члан- Сања Перић, 
замјеник члана,    

3. Мирослав Аћимовић, члан  - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
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 22.12.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали 
Градске управе Зворник.  
 

III 
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. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-67-2/2016                     
21. децембар  2016. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 415200 
(156101) – Грант за финансирање пројекта Народне 
кухиње, потрошачка јединица 01190150 – Одјељење 
за привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности на позицију 

- 412700 - Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума од 10.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника. 
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Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тим 
позицијама. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-61/2016                     
5. август  2016. године          ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), в.д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 414100-
Субвенције за запошљавање и самозапошљавање 
незапослених, Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, на позицију : 

- 412900-Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза) у износу од 10.000,00 
КМ, потрошачка јединица 01190240 –Служба 
за заједничке послове . 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-73/2016                     
30. август  2016. године         ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 511200 
(172001) –Реконструкција  инфраструктуре у граду, 
потрошачка јединица 01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружењау износу од 5.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тим 
позицијама. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-106/2016                     
14. октобар  2016. године      ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 511200 
(172001) –Реконструкција  инфраструктуре у граду, 
потрошачка јединица 01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове на позицију: 

- 412900-Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза) у износу од 10.000,00 
КМ, потрошачка јединица 01190240 –Служба 
за заједничке послове и управљање људским 
ресурсима.. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тим 
позицијама. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-104/2016                     
14. октобар  2016. године      ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 511100 
(173901) –Издаци за пројекте водовода -ФИШ 
властита средства и Фонд солидарности, 
потрошачка јединица 01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове на позицију: 
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- 416100 -Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима у 
износу од 28.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190150 – Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова на тој позицији. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 

Број: 03-40-115/2016                     
28. октобар  2016. године      ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 511100 
(173901) –Издаци за пројекте водовода -ФИШ 
властита средства и Фонд солидарности, 
потрошачка јединица 01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове на позицију: 

- 412900-Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза) у износу од 1.000,00 
КМ, потрошачка јединица 01190240 –Служба 
за заједничке послове и управљање људским 
ресурсима.. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тим 
позицијама. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 

Број: 03-40-116/2016                     
28. октобар  2016. године      ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15),  
Градоначелник  д о н о с и: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције: 

- 412900–Остали непоменути расходи - обука и 
рад чланова бирачких одбора, потрошачка 
јединица 01190110 –Стручна служба 
скупштине Града, у износу од 19.380,00 КМ, 
на позиције: 

- 416100-Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, у износу 
од 10.000,00 КМ,  

- 412900-Расходи по основу репрезентације, 
потрошачка јединица 01190120-Kабинет 
Градоначелника, у износу од 130,00 КМ, 

- 611400-Издаци за зајмове дате радницима, 
потрошачка јединица 01190140-Одјељење за 
финансије, у износу од 8.500,00 КМ,  

- 412300-Расходи за режијски материјал, 
потрошачка јединица 01190400-Дјечији вртић 
„Наша Радост“, у износу од 50,00 КМ,  

- 412300-Расходи за режијски материјал, 
потрошачка јединица 08150062-Гимназија и 
ссш, у износу од 400,00 КМ, 

- 412500-Расходи за текуће одржавање, 
потрошачка јединица 08180021-Народна 
библиотека и музејска збирка, у износу од 
150,00 КМ. 

- 412500- Расходи за инфраструктуру у 
Мјесним заједницама, потрошачка јединица, 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове у износу од 150,00 КМ. 

Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позицијa: 

- 415100- Грант за суфинансирање заједничких 
пројеката, потрошачка јединица 01190170-
Одјељење за стамбено комуналне послове, у 
износу од 6.000,00 КМ,  

- 513100- Рјешавање имовинско правних 
односа експропријације, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове, у износу од 4.500,00 КМ,  

- 412900- Остали непоменути расходи - обука и 
рад чланова бирачких одбора, потрошачка 
јединица, 01190110-Стручна служба 
скупштине Града, у износу од 8.100,00 КМ, на 
позицију : 

- 415200- Капитални грантови (суфинансирање 
заједничких пројеката) 01190120-Кабинет 
Градоначелника, у износу од 18.600,00 КМ. 

Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. Годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190180-Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту,  са позиције: 

- 416100- Текуће помоћи за финансирање 
збрињавања најугроженијих породица, на 
позицију : 

- 415200- Средства за заштиту и одржавање  
споменика и спомен обељежја, у  износу од 
4.600,00 КМ. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тим 
позицијама. 

 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 

 

Број: 03-40-132/2016                     
5. децембар  2016. године    ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15),  
Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције: 

- 412900 -Остали непоменути расходи - обука и 
рад чланова бирачких одбора потрошачка 
јединица 01190110 –Стручна служба 
скупштине Града, на позицију: 

- 511300 -Издаци за набавку постројења и 
опреме потрошачка јединица, 01190400-
Дјечији вртић „Наша Радост“, у износу од 
1.200,00 КМ. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
финансирања додатних трошкова  на тој позицији, 
опремање унутрашњег простора вртића. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-50/2016                     
2. децембар  2016. године    ВД 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 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190140 – Одјељење за финансије са 
позиције 621900 – Отплата дуга из претходних 
година на позцицију: 

- 611400 – Издаци за зајмове дате радницима у 
износу од 4.950,00 КМ. 

Реалокација је непоходна због повећане потребе за 
трошењем средстава на овој позицији. 
 
Број: 03-40-59/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
2. август 2016. године                         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0815062-Јавна установа 
Средњошколски центар“Петар Кочић“Зворник,  на 
позицији: 

- 412900-Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза), у износу од 800,00 
КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за  
регулисања повећаних  трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-64/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
17. август 2016. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 
заједницама, у износу од 20.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
финансирање трошкова санације локалних 
макадамских путева. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-79/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
8. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
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потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 
заједницама, у износу од 25.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за текуће 
одржавање мјесне заједнице. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-80/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
9. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 
заједницама, у износу од 20.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
финансирање трошкова санације локалних 
макадамских путева 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-69/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
24. август 2016. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позицији: 

- 415200-Грант за Зворник стан, у износу од 
70.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  због 
повећања трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

Број: 03-40-71/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
26. август 2016. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0815062 – Јавна установа Средњошколски 
центар „Петар Кочић“Зворник  

- са позиције 411200-Нето накнаде запослених ; 
- на позицију 412600-Путни трошкови, у износу 

од 700,00 км 
Реалокација потрбна ради раздуживање благајне за 
мјесец јун. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-53/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
31. август 2016. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој 
локалне самоуправе, заједничких послова и 
управљање људским ресурсима,  на позицији: 

- 412500-Расходи за текуће одржавање у  
износу од 1.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  ради 
увећања трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-72/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
30. август 2016. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0119300-Центар за социјални 
рад,  на позицији: 

- 416100-Средства за ванредне помоћи 
социјално угроженим, у износу од 10.000,00 
КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за  
регулисања повећаних  трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-77/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
2. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0119400-Дјечији вртић „Наша 
Радост“ Зворник,  на позицији: 

- 412300-Расходи за режијски материјал, у 
износу од 1.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за  
регулисања повећаних  трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-74/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
5. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

               
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190300 – Центар за социјални рад, са 
позиције; 

- 416100 -Средства за ванредне помоћи 
социјално угроженим, на позицију; 

- 412900-Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза), у износу од 
10.000,00КМ. 

Реалокација средстава је потребна због повећане 
потрошње средстава на тим позицијама 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-51/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
2. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0815062 – Јавна установа Средњошколски 
центар „Петар Кочић“Зворник  

- са позиције 516100-;Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

- на позицију 511300-Издаци за набавку 
постројења и опреме, у износу од 750,00 км 

Реалокација потрбна ради куповине ђачких 
столица.. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-47/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
5. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0818021 – ЈУ „Народна библиотека и 
музејска збирка“Зворник, са позиције  
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- 412200 (210301) -Расходи по основу утрошка 
енергије, на позицију 

- 412600(210201) -Путни трошкови, у износу од 
500.00 КМ. 

Реалокација средстава је потребна због повећане 
потрошње средстава на тим позицијама 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-75/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
5. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0815062-Јавна установа 
Средњошколски центар“Петар Кочић“Зворник,  на 
позицији: 

- 412900-Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање, бруто накнаде ван радног 
времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза), у износу од 750,00 
КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за  
регулисања повећаних  трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-68/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
5. септембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позицији: 

- 412500- Грант за РСЦ Зворник, у износу од 
20.000КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна су за 
финансирање обавеза за гријање Зворник стану. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-82/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
14. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој 
локалне самоуправе, заједничких послова и 
управљање људским ресурсима,  на позицији: 

- 412500-Расходи за текуће одржавањеу  
износу од 1.300.00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  ради 
увећања трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-84/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
16. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој 
локалне самоуправе, заједничких послова и 
управљање људским ресурсима,  на позицији: 

- 412700-Расходи за услуге осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног промета у  
износу од 6.000.00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  ради 
увећања трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-85/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
16. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 
заједницама, у износу од 5.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
финансирање трошкова санације локалних 
макадамских путева 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-87/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
19. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позицији: 

- 414100-Субвенције за развој пољопривреде, 
у износу од 65.000,00 КМ. 

Новчана средства на тој позицији потребна ради 
повећања трошкова исте . 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-96/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
22. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 

- 511100-Издаци за пројекте водовода -ФИШ 
властита средства и Фонд солидарности, у 
износу од 100.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
реалокацију на друге позиције у одјељењу за 
стамбено комунале послове. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-98/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
22. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину са позиције 511100 –
Издаци за пројекте водовода -ФИШ властита 
средства и Фонд солидарности, у оквиру потрошачке 
јединица 01190170 – Одјељење за стамбено 
комуналне послове, на позиције: 

 
- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 

заједницама,у износу од 120.000,00 КМ,  
- 412900-Расходи по основу пореза у износу од 

3.000,00 КМ,  
- 511100-Издаци за реконструкцију од емисије 

обвезница у износу од 1.780,00 КМ 
Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
повећања трошкова на тим позицијама. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-93/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
22. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д . 
Начелника одјељења за финансије  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 
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Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности са позиције 414100 –
Субвенције за запошљавање и самозапошљавање 
незапослених у износу од 63.400,00 КМ на позиције:  

 
- 415200 (151001) - Грант за финансирање 

НВО и удружења у износу од 2.000,00 КМ; 
- 415200 (156001) - Грант за Удружење 

родитеља дјеце са посебним потребама "Рука 
Руци" у износу од 300,00 КМ; 

- 415200 (156301) - Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС у износу од 100,00 КМ; 

- 416100 (150401) - Награде за Вуковаце и 
успјешне ученике на такмичењима у износу 
од 7.000,00 КМ; 

- 416100 (156801) - Једнократне помоћи 
појединцима и трошкови за сахране 
незбринутим лицима у износу од 28.000,00 
КМ; 

- 414100 (154401) - Субвенције за Дом 
омладине у износу од 5.000,00 КМ; 

- 415200 (151501) - Грант за финансирање КУД 
Свети Сава Зворник у износу од 2.000,00 КМ; 

- 415200 (151201) - Грант за финансирање 
културних манифестација у износу од 
1.500,00 КМ 

- 415200 (153701) - Грант за санацију школских 
објеката у износу од  4.000,00 КМ; 

- 415200 (152701) - Грант за финансирање 
Буџета за младе у износу од 13.500,00 КМ. 

Реалокација новчаних средстава је потребна ради 
повћаних трошкова на наведеним позицијама . 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-89/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
22. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), В.Д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0119300-Центар за социјални 
рад,  на позицији: 

- 416100 -  Трошкови смјештаја социјално 
угрожених и незбринутих особа у установе 
социјалне заштите у износу од 25.000,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за  
регулисања повећаних  трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-83/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
27. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190120 – Кабинет Градоначелника са 
позиције 415200 (121401) - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката) на позицију 
412900 (120901) – Расходи по основу 
репрезентације у износу од 2.000,00 КМ. 
Реалокација је непоходна због повећане потребе за 
трошењем средстава на овој позицији. 

 
Број: 03-40-100/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
27. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190140 – Одјељење за финансије са 
позиције 621900 – Отплата дуга из претходних 
година на позцицију: 

- 611400 – Издаци за зајмове дате радницима у 
износу од 400,00 КМ. 

Реалокација је непоходна због повећане потребе за 
трошењем средстава на овој позицији. 

 
Број: 03-40-99/2016                           ВД НАЧЕЛНИК 
27. септембар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позицији: 

- 412500-Грант за финансирање пројеката 
Народне кухиње, у износу од 10.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  због 
повећања трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-102/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
10. октобар 2016. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности,  
Са позиције 414100 (154901) - Субвенције за 
запошљавање и самозапошљавање незапослених 
на позицију: 

-  415200 (153701) - Грант за санацију школских 
објеката у износу од 12.000,00 КМ. 

Реалокација је непоходна због неопходног 
обезбеђивања огрева за рад школа. 

 
Број: 03-40-107/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
19. октобар 2016. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0815062 – Јавна установа Средњошколски 
центар „Петар Кочић“Зворник  

- са позиције 411200-Нето накнаде запослених, 
- на позицију 412600-Путни трошкови, у износу 

од 500,00 км 
Реалокација потрбна ради раздуживања благајне са 
мјесец септембар. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-117/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
31. октобар 2016. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0815062 – Јавна установа Средњошколски 
центар „Петар Кочић“Зворник  

- са позиције 412700-Расходи за услуге 
осигурања, банкарске услуге и услуге платног 
промета,  

- на позицију 412300-Расходи за режијски 
материјал, у износу од 889,00 км; 

- са позиције 621900- Отплата дуга из 
претходних година, 

- на позицију 412900- Остали непоменути 
расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 1.785,00 КМ. 

- са позиције 412700-Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација, 

- на позицију 412900- Остали непоменути 
расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 1492,00 КМ. 

- са позиције 412700- Расходи за услуге 
осигурања, банкарске услуге и услуге платног 
промета, 

- на позицију 412900- Остали непоменути 
расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 157,00 КМ. 

- са позиције 412200- Расходи по основу 
утрошка  комуналних и комуникационих 
услуга; 

- на позицију 511300- Издаци за набавку 
постројења и опреме, у износу од 108,00 КМ. 

- са позиције 516100-Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

- са позицију 412900-Остали непоменути 
расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 250,00 КМ. 
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Реалокација потрбна ради плаћања пристиглих 
рачуна из мјесеца августа и септембра, као и 
раздуживања благајне за мјесец септембар. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-110/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
16. новембар 2016. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0815062 – Јавна установа Средњошколски 
центар „Петар Кочић“Зворник  

- са позиције 411200-Нето накнаде запослених, 
- на позицију 412900-Остали непоменути 

расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 500,00 КМ. 

- са позиције 412200-Расходи по основу 
утрошка  комуналних и комуникационих 
услуга, 

- на позицију 412300-Расходи за режијски 
материјал, у износу од 1.100,00 КМ. 

- са позиције 412200-Расходи по основу 
утрошка  комуналних и комуникационих 
услуга 

- са позицију 412500-Расходи за текуће 
одржавање, у износу од 300,00 КМ. 

- са позиције 412200-Расходи по основу 
утрошка  комуналних и комуникационих 
услуга 

- са позицију 511300-Издаци за набавку 
постројења и опреме, у износу од 400,00 КМ. 

Реалокација потребна ради раздуживања благајне 
за мјесец октобар као и фактура за мјесец октобар. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-120/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
16. новембар 2016. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0815062-Јавна установа 
Средњошколски центар“Петар Кочић“Зворник,  на 
позицији: 

- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл., у износу 
од 250,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за  
регулисања повећаних  трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-123/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
17. новембар 2016. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15),  в.д. 
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0815063-ЈУ Технички школски 
центар Зворник , на позицији: 

- 412400 Расходи за режијски материјал-
посебне намјене, у износу од 1.000,00КМ. 

Новчана средства да су потребна због веће 
потрошње средстава на наведеној позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења a 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-88/2016                         ВД НАЧЕЛНИК 
22. новембар 2016. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника за финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. Годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190170 – Одјељење за Стамбено 
комуналне послове са позиција: 
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- 412700-Расходи за постављање кућних 
бројева, у износу од 9.900,00 КМ,   

- 415200-Грантови МЗ - текуће одржавање, у 
износу од 5.000,00 КМ,  

- 511200-Реконструкција  инфраструктуре у 
граду, у износу од 70.000,00 КМ,  

- 415100-Грант за суфинансирање заједничких 
пројеката, у износу од 3.000,00 КМ, на 
позицију : 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 
заједницама, у износу од 87.900,00 КМ. 

Средства на тим позицијама потребна ради 
повећања трошкова на истој. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-130/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
2. децембар 2016. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2016. годину ("Службени   
гласник општине  Зворник",  број  15/15), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позицији: 

- 511100-Издаци за градњу дома омладине, у 
износу од 2,000.00 КМ 

Новчана средтва на тој позицији потребна  због 
повећања трошкова на тој позицији. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-133/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
2. децембар 2016. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

            
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 

гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 08150063 – Teхнички школски центар 

- позицију 621900  – Отплата дуга из 
претходних година у износу од 1.400,00 КМ; 

Реалокација средстава је потребна због повећане 
потрошње средстава на тој позицији и отплате дуга 
из претходних година. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-86/2016                          ВД НАЧЕЛНИК 
1. децембар 2016. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д. 
Начелника Одјељења за финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190300 – Центар за социјални рад, са 
позиције; 

- 416100 -Трошкови смјештаја социјално 
угрожених и незбринутих особа  у установе 
социјалне заштите, на позицију; 

- 416100-Средства за ванредне помоћи 
социјално угроженим, у износу од  
2.500,00КМ. 

Реалокација средстава је потребна због повећане 
потрошње средстава на тoј позицији 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 

Број: 03-40-126/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
1. децембар 2016. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
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