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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

18. март 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 4/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

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. и 82. став (2)  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - 
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 3. 
редовној сједници одржаној дана 17. марта 2021. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ      
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 
I 

Усваја се буџет града Зворник за 2021. годину у 
износу од 35.612.000,00 КМ. 
 

II 
Усвојени Буџет извршаваће се према следећем; 

− Расходи буџета                  35.232.100,00 КМ 
− Остала буџетска                                 

потрошња                        379.900,00 КМ 
 

III 
Састaвни дио oдлуке је  План буџета града Зворник 
за 2021. годину. 

 
IV 

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

Број: 01-022-44/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
17. март 2021. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
 

ПЛАН БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
Буџет општине/града је процјена годишњих прихода, 
помоћи и других начина финансирања и годишњих 
расхода и других издатака. 
 
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), Законом о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' број: 97/16 и 36/19), Статута 
града Зворник (''Службени гласник града Зворник'' 
број: 5/17).  

 
При пројектовању величина, односно прихода за 
финансирање јавних расхода, које се очекују у 2021. 
години, садржаних у буџету, узети су у обзир пре 
свега и Документ оквирног Буџета за 2021-2023. 
године односно смјернице за 2021. годину као и   
важећи законски, подзаконски и други акти, 
постојеће политике, претпоставке и пројекције 
основних макроекономских показатеља и ефекти 
рецесионих кретања глобалног карактера. 
 

Полазни основ за израду  буџета су: 
- показатељи и смјернице из Документа 

оквирног буџета за период 2021-2023. године, 
односно смјернице за 2021. годину.  

- постојећи  законски прописи  директних и 
индиректних пореза  

-  остварени приходи и расходи за 9 мјесеци  
2020. године 

- остварени приходи и расходи у претходним 
годинама 

- захтјеви буџетских корисника за кориштење 
средстава у 2021. години 

http://www.gradzvornik.org
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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 2021. годину. Саставни дио овог документа је и 
табеларни приказ планираних прихода и прилива 
као и планираних расхода и одлива града Зворник у 
2021. 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 2021. години на бази 
Документа оквирног буџета за период 2020-
2022. године, 

- приходима оствареним у последње три 
године 

- приходима оствареним током  2020. године  
- постојећим и предложеним промјенама 

пореске политике 
 
На основу остварених прихода у последње три 
године и остварења током 2020. године могу се 
очекивати и пројектовати укупна буџетска средства 
за 2021. годину у износу од 35.620.000 КМ. У овако 
планираним укупним буџетским средствима 
(приходи, примици и неискориштена средства из 
ранијих година) порески приходи се планирају 
остварити у износу од 16.725.040 КМ, непорески 
приходи у износу од 4.385.439 КМ, грантови 157.000 
КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 
1.410.000 КМ, примици/приливи од нефинансијске 
имовине у износу од 1.621.321 КМ, примици од 
финансијске имовине 304.300 КМ, примици од 
задужења 7.000.000 КМ, остали примици у износу 
320.980 КМ и неискориштена средства по основу 
кредита и гранта из претходне године у износу од 
3.687.420 КМ.  

У наставку ћемо образложити структуру буџетских 
средстава, примитака и неискориштених средстава 
пренетих из ранијих година. 
 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 
Порески приходи буџетом за 2021. годину планирају 
се у износу од 18.065.040 КМ.  
У поређењу са ребалансом планираним средствима 
за 2020. годину порески приходи у 2021. години 
планирају се више. 
 

Структура пореских прихода: 
 

Рб Врста прихода 
План за 

2021. 
годину 

Ребаланс 
за 2020. 
годину 

1. Порез на доходак 300 300 
2. Порез на лична 

примања 1.550.500 1.550.500 
3. Порез на имовину 869.000 869.000 
4. Порез на наслеђе 

и поклоне 0.00 0.00 
5. Порез на финан. 

и кап. тран. 1.000 1.000 
6. Порез на промет 

производа 2.240 2.240 
7. Порез на промет 

услуга 1.000 1.000 
8. Акцизе на 

деривате нафте 
 

81.000 
 

81.000 
9. Индиректни 

порези дозначени 
од УИО 14.150.000 14.900.00 

 Остали порези 70.000 55.000 
УКУПНО ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

       
16.725.040 

 
17.460.040 

 
Порез на доходак (711100) 
 
Порез на доходак буџетом за 2021. годину се 
планира у незнатном износу од 300 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 2021. 
годину у износу од 1.550.500 КМ и што је идентично 
са ребалансом  планираним средствима за  2020. 
годину. Основ остварења ове врсте прихода је порез 
на лична примања који се планира у износу од 
1.300.000 КМ. 
Остварење ове врсте прихода за 9 мјесеци 2020.  
године износило је 1.063.877 КМ. што је и  разлог за 
овакво планирање ове врсте прихода за 2021. 
годину. Како ова група прихода се повећава или 
смањује како се плате повећавају или смањују у 
Републици Српској  можемо очекивати да ће ова 
група прихода остати на приближно истом нивоу 
током 2021. године као и што је била у претходној 
години. Остале врсте ове групе прихода остале су 
на истом нивоу и планирају се у износима: порез на 
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приходе од самосталних дјелатности 250.000 КМ, 
порез на приходе од самосталних дјелатности у 
паушалном износу од 500 КМ. 
 
Порез на имовину (714100)  
 
Порези на имовину буџетом за 2021. годину се 
планира  у износу од 869.000 КМ. Ријеч је о врсти 
прихода који у име и за рачун града прикупља 
Пореска управа Републике Српске. Основ за овакво 
планирање је усвајање Закона о порезу на пренос 
непокретности који се примјењује од 01.01.2012. 
године. 
У поређењу са ребалансираним планом за 2020. 
годину ова група прихода се планира у истом износу 
као у 2020.години. У ову групу прихода спадају 
Порез на имовину који је планиран са 19.000 КМ и 
Порез на непокретности, који се за 2021. 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. Током  2020. године 
свјесни смо и ситуације која је била са Корона 
вирусом што је довело и до мањег извршења на овој 
групи прихода.  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, повећаo се број нових пореских 
обвезникa, а све је то основ да планирамо порез на 
непокретности у истом нивоу као у  прошлој години. 
 
Порез на финансијске и капиталне трансакције  
(714300) 
 
Буџетом за 2021. годину овај порез је планиран у 
износу од 1.000 КМ. и идентичан је са 
ребалансираним планом  за 2020. годину. Ријеч је о 
заосталим уплатама по основу потписаних уговора 
из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује 
пореска управа у име и за рачун града. Основ за ово 
планирање је динамика остварења у последњих пар 
година. 
 
Порез на промет производа  (715100) 
 
Приход од пореза на промет производа буџетом за 
2021. годину се планира у износу 2.240 КМ, што је 
такође идентично са ребалансираним планом за 
2020 годину. Основ за ово планирање је тенденција 
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.  
 
 Порез на промет услуга (715200)  
 
Ова врста прихода планира се у износу од 1.000 КМ, 
а исти су као и план у 2020. години. Ову врсту 

пореза наплаћује Пореска управа на основу 
закључених уговора о репрограму тако да град 
Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.  
 
Акцизе на деривате нафте (715300) 
 
Ова врста прихода планира се за 2021. годину у 
износу од 81.000 КМ што је идентично са планом 
2020. године . Битно је напоменути да општине и 
градови нису учествовали у расподјели ове врсте 
прихода.  
 
Индиректни порези дозначени од УИО (717100)  
 
Приходи од индиректног опорезивања за 2021. 
годину планирају се у износу од 16.150.000 КМ и 
мањи су од ребалансираног плана за 2020. годину 
за 750.000 КМ. Извршење ове групе прихода за 9 
мјесеци  2020. године  је износило 12.245.908 КМ а 
процјена је да ће доћи до већег извршења у 2021. 
години што показују и  економски показатељи 
кретања привреде, добијених инструкција од 
Министарства финансија након достављања ДОБ-а 
2020-2022. године гдје се очекује раст пореза од 
индиректног опорезивања и расподјела уз примену 
коефицијената о расподјели средстава од 
индиректних пореза који се примјењују од 
01.07.2014. године.  
 
Остали порези (719100) 
 
Ова група пореза за 2021. годину се планира у 
износу од 70.000 КМ, а ријеч је о врсти прихода чије 
извршење нема значај на остварење планираног 
буџета града Зворник.   
          
 Из свега напријед наведеног евидентно је да  
индиректни порези дозначени од УИО, а који чине 
скоро 70% укупних прихода буџета (пореских и 
непореских) града Зворник, имају значајно учешће у 
структури пореских прихода а све остале врсте 
пореских прихода  планирају се у скоро идентичном 
износу као у 2020. 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 2021. годину 
планирају се у износу од 4.385.439 КМ,  што је за 
865.279 КМ више него што је планирано за 2020. 
годину. 
 
Структура непореских прихода: 
 

Рб Врста прихода 
План за 

2021. 
годину 

Ребаланс 
за 2020. 
годину 

1. Приходи од 
закупа и ренте 

11.000 31.000 
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2. Приходи од 
камата на 
готовину и 
готовинске 
еквиваленте 

 
14.000 

 
14.000 

3. 
Административне 
таксе 226.000 226.000 

4. Комуналне таксе 
и накнаде 

861.040 856.040 

5. Накнаде по 
разним основама 

2.418.120 1.796.120 

6. 
Приходи од 
пружања јавних  
 Услуга 576.400 471.000 

7. Новчане казне 6.000 6.000 
8. Остали  

непорески 
приходи 

272.879 120.000 

УКУПНИ НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

4.385.439 3.520.160 

 
Приходи од закупа и ренте (721200) 
 
Приход по овој основи буџетом за 2021. годину 
планирани су у износу од 11.000 КМ мањи су од 
планираних  средства за 2020. годину. Под 
приходом од закупа се подразумјева приход које 
град Зворник остварује по основу закупа које фирме 
уплаћују у пословној зони ''Јадар'' на основу 
склопљених уговора о закупу. Основ за овакав план 
је процјена остварења у 2021 години.  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 2021. годину ова средства 
планирају се у износу од 14.000 КМ и идентична су 
са планом за 2020. годину.  Ово подразумјева  
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 2021. годину  ова врста прихода 
планира се у износу од 226.000 КМ, што је 
идентично ребелансираном плану за 2020. 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.  И ако је 
смањен број захтјева планирани ниво прихода остао 
је исти као у 2020. години, јер је током  2020. године 
дошло до поскупљења образаца за трајну 
документацију, па је неопходно и таксе ускладити са 
најављеним поскупљењем образаца, што ће 
омогућити да остваримо планирани приход.  

 
Комунална такса (722300) 
 
Комуналне таксе буџетом за 2021. годину се 
планирају у износу од 861.040 КМ. Чињеница да је у 

претходној години нешто мање наплаћено прихода 
по овом основу а основни разлог за то је Корона 
вирус који је погодио читав свијет па и нашу земљу. 
Од комуналних такси које се наплаћују најзначајније 
су  комуналне таксе на фирму а  планиране су у 
износу од 650.440 КМ и идентичне су са   планом за 
2020. годину, затим комуналне таксе за коришћење 
простора на јавним површинама су у  2021. години 
планиране у износу од 50.000 КМ и веће су од плана 
за 2020. годину за 5.000 КМ , па комуналне таксе за 
кориштене рекламних паноа у износу од 40.000 КМ, 
и идентичне су са првобитним планом, затим 
комунална такса за паркирање моторних возила на 
мјестима на којима је одредила општина 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 Еуро 
Петрол некадашње Дрине Транс у дијелу који се 
односи на градско земљиште, код главне аутобуске 
станице који је предат на управљање поменутој 
фирми на период од 10 година. Наплата паркинга 
није уведена у граду у претходним годинама. 
Планиране инвестиције за паркинг мјеста вјероватно 
ће бити реализоване током 2021. године, а ова 
врста прихода планира се буџетом за 2021. годину у 
износу од 100.000 КМ. Комуналне таксе на остале 
предмете таксирања планирају се у износу од 
10.000 КМ и идентичне су са планом у 2020. години. 
Остале врсте комуналних такса имају мање учешће 
у укупном плану остварења прихода по основу 
комуналних такса и  планиране су на истом или 
сличном нивоу као и за 2021. годину. 
 
Накнаде по разним основама (722400) 
 
Ова врста прихода буџетом за 2021. годину  је 
планирана у износу од 2.418.120 КМ и већа је од  
ребалансом планираних прихода за 2020. годину у 
износу од 622.000 КМ. Ову групу прихода у највећем 
дијелу чине накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта која се за 2021. годину 
планира у износу 693.000 КМ  као и накнада за 
коришћење  грађевинског земљишта која се планира 
у износу од 780.000 КМ. Основ за ово планирање су 
активности око изградње објеката током 2020 и 
2021. године јер су инвеститори откупили одређена 
земљишта у сврху градње тих објеката чија 
реализација је почела током 2020. године, а највећи 
дио прихода (837.184,96 КМ) ће се остварити током 
2021. године на основу склопљених уговора о 
одложеном плаћању. Остале врсте накнада које су 
знатно мање али такође учествују у остваривању 
ове групе прихода спадају и: 
Накнаде за коришћење минералних сировина 
планиране су у  2021. години у износу од 180.000 
КМ, за 10.000 КМ мање него у 2020. години. Накнада 
за коришћење шума и шумског земљишта буџетом 
за 2021. годину планирају се у износу од 30.000 КМ 
што је идентично са планом за 2020. годину. 
Накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта  су планиране у износу од 60.000 КМ. 
Накнаде за воду и пиће у јавном водоснабдјевању 
такође се планирају у истом износу као и у 2020. 
години у износу од 35.000 КМ а накнаде за 
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испуштање отпадних вода се планира у износу 
150.000 КМ. Средства за финансирање посебних 
мјера заштите од пожара за 2021. годину  планирају 
се у износу од 210.000 КМ што је идентично са 
ребалансираним планом за 2020. годину . 
Све остале врсте накнада у овој групи прихода су 
планиране приближно на идентичном нивоу као 
током 2020. године.   

 
Приходи од пружања јавних услуга (722500) 
 
Ова средства буџетом за 2021. годину се планирају 
у износу од 576.400 КМ и већа  су од плана за 2020. 
годину за 105.400 КМ. Ријеч је о приходима од 
пружања јавних услуга Градске управе и буџетских 
корисника. Основ остварења ове врсте прихода је 
приход од Дјечијег вртића ''Наша Радост'', који се 
планира у износу од 402.400 КМ, а разлог је и 
повећање капацитета Вртића као и повећање броја 
корисника, ЈУ Средњошколски Центар '' Петар 
Кочић'' који се планира у износу од 40.000 КМ као и 
Техничког школског центра Каракај који се планира у 
износу од 32.000 КМ. 
Остале врсте прихода у оквиру ове групе прихода су 
планиране на приближно истом нивоу као и у 2020. 
години.  
 
Новчане казне (723100) 
 
Ова средства су буџетом за 2021. годину планирана 
у износу од 6.000 КМ и идентична су са планом за 
2020. Годину. 
 
Остали градски непорески приходи (729100) 
 
Приходи по овој основи се планирају у износу од 
272.879 КМ,и већи су за 152.879 КМ од  ребалансом 
планираних прихода  за 2020. годину. Ријеч је о 
приходима који се односе на разне рефундације, 
откуп општинске документације у процесу 
инвестирања, капиталних улагања и текућег 
одржавања као и очекиваног откупа тендерских 
документација по основу реализације пројеката за 
које су обезбјеђена намјенска средства (обвезнице и 
Фиш пројекат ) као и боловања радника. Ова група 
прихода у 2020. години била је планирана у износу 
од 120.000 КМ а основ за планирање у 2021. години 
је и  рефундација средстава од Завода за 
Запошљавање за исплаћене плате приправницима 
који су почели одрађивати приправнички стаж крајем 
2020. године.   
 
Текуће помоћи (Грантови)  (731000) 
 
Грантови су безповратна новчана средства која се 
троше намјенски у складу са одлуком или уговором 
о одобравању грант средстава дозначених од 
влада, министарстава, правних лица и организација. 
Буџетом за 2021. годину грантови планирају се у 
износу од 157.000 КМ и идентична су са 
реблансираним планом за 2020. годину. Ова врста 
прихода планира се на основу очекиваних помоћи за 
одржавање културно-спортских и разних 
друштвених  манифестација које се обиљежавају 

током године у граду Зворник, које су постале 
традиционалне као што су џипијаде, Зворничко 
љето, регате и других значајних датума и догађаја у 
граду. 

 
Трансфери између различитих јединица власти 
(787000) 
 
Буџетом за 2021. годину планирани су у износу од 
1.400.000 КМ. Ријеч је о трансферима јединицама 
локалне самоуправе за пројекте и активности прије 
свега у области социјалне заштите гдје је за потребе 
социјалне помоћи и туђе његе корисника услуга 
потребно обезбедити из трансфера (50%), односно 
1.020.000 КМ и за личну инвалиднину -дознаке 
примаоцима услуга соцјалне заштите које исплаћује 
Цетар за социјални рад  из сред Буџета РС 100% у 
износу од 300.000 КМ. 
 
Трансфери унутар исте јединице власт 788000 
 
Буџетом за 2021. годину нису  планирана средства 
на овој позицији и ако су остварени трансфери у 
2020 години од  Владе Републике Српске као 
подршка буџетима градова и општина  за сузбијање 
последица  пандемије Корона вируса  у износу од 
1.277.760 КМ. Средства се планирају на основу 
одлука или закључака о одобравању средства. 
  
Примици за  Нефинансијску (непроизведену 
сталну имовину 813100) 

 
Буџетом за 2021. годину се планирају у износу од 
1.621.321 КМ и већи  су од плана за 2020. годину за 
931.561 КМ, а ријеч је о продаји земљишта приликом 
легализације бесправно изграђених објеката као и 
продаје земље потенцијалним инвеститорима. 
Разлог за ово планирање је продаја АД Инжењеринг  
које град Зворник планира да реализује у  2021. 
години, као и продаја земљишта за легализацију 
објеката на подручју града у насељима Економија, 
Улице и Брањево. 
 
Примици од финансијске имовине (911400) 
  
Буџетом за 2021. годину  ова средства се планирају 
у износу од 304.300 КМ што је идентично са 
ребалансом планираних средстава  за 2020. годину. 
Ријеч је о враћању аконтација и позајмица од 
радника добијених у претходном периоду и датих 
аванса правним лицима која нису реализовала 
уговорене послове.  
 
Примици од узетих зајмова (921200) 
 
Буџетом за 2021. годину ова средства су планирана 
у износу од 7.000.000 КМ, а ријеч је о средствима по 
основу кредитног задужења града Зворник код 
пословних банака за реализацију пројеката за која 
су средства намјењена и за које постоји скупштинска 
Одлука број: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године, а 
то су:. 

- Изградња и куповина пословних          
објеката .................................. 3.560.000,00 КМ, 
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- Набавка, изградња и монтажа                   
јавне расвете и видео надзора                         
у   граду........................................500.000,00 КМ 

- Изградња и реконструкција  
инфраструктурних објеката у                
мјесним 
заједницама..............................2.940.000,00 КМ 

   
Остали примици 
 
Примици по основу разлике улазног и излалзног 
ПДВ-а  (931110) 
 
Буџетом за 2021. годину   планирају се у износу од 
160.980 КМ, мањи су од  плана за 2020. годину у 
износу од 282.021 КМ,  а ријеч је о приходима који су 
условљени реализацијом пре свега ФИШ пројекта 
(поврат плаћеног ПДВ-а за инвестиције 
финансиране од стране Међународних 
финансијских институција а пре свега ЕИБ-а). 
Уговором између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестиционе Банке и Европске Уније дефинисано 
је да се за финансирање пројеката из кредита и 
гранта може вршити поврат ПДВ-а на кориштена 
средства. Пројекат који се тренутно ради а за који ће 
се моћи извршити поврат ПДВ-а за искоришћена 
средства кредита и гранта је  изградња водоводног 
система Локањ-Пилица. 
 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама властиа  (938100) 
 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти планирани су у нивоу од 160.000 
КМ, што за 60.000 КМ више него у  претходној 
години. 
 
Неискориштена средства по основу кредита и 
грантова 
 
Овдје је ријеч о средствима која су обезбеђена у 
2019 и 2020. години, а нису утрошена и користићемо 
их у 2021. години у износу од 3.687.420 КМ 
(3.257.300+185.000+245.000). Средства из кредитних 
извора су 3.257.300 КМ за пројекте за које постоје 
већ донијете скупштинске Одлуке,  која су 
неутрошена а налазе се на жиро рачунима града 
Зворник  за  изградњу Објекта за суд и тужилаштво, 
експропријацију земље за уређење ријеке Сапне и 
Дрине , затим изградња инфраструктуре у граду и у 
МЗ, изградња паркинга, уређење платоа у граду итд. 
Неутрошена средства за опрему Ватрогасне 
јединице у 2020, години  се преносе у 2021. годину у 
износу од 185.000 КМ за улагања у опрему.. За 
водопривредне објекте  из неутрошених средстава 
2020 године предвиђена су улагања у 2021. години у 
износу од 245.000 КМ. 

 
РАСХОДИ 

 
План буџета Града је  документ о процјени 
годишњих расхода, издатака  за нефинансијску и 
финансијску имовину, издатака  за отплату дугова, 
осталих издатака, буџетску резерву, за Градску 

управу, буџетске кориснике ЈУ Центар за социјални 
рад,  Дјечији вртић ,,Наша радост“, ЈУ 
Средњошколски центар „Петар Кочић’’, ЈУ Технички 
школски центар и Народну библиотеку и Музејску 
збирку. 
Буџетскa  пoтрошња  ( расходи и издаци)  за 2021. 
годину планирана је у износу од 35.612.000 од чега 
су текући расходи највећи и износе 20.198.880 KM,  
буџетска резерва 379.900 КМ,  издаци за 
нефинансијску имовину 12.544.830 КМ, издаци за 
финансијску имовину 46.000 КМ, издаци за отплату 
дугова 1.891.410 КМ и остали издаци 550.980 КМ. 
 
Oснов за планиране издатке су: 

- смјернице утврђене Ревидираног документа 
оквирног буџета за период 2021-2023. године 

- захтјеви буџетских корисника за средства у 
2021. години, 

- остварени расходи за девет мјесеци у 2020. 
години, 

- уговорени и неискориштени кредити у 
претходним годинама и 2020.год. 

- инвестициона улагања  из кредитних 
средстава,  

- уговорене обавезе у 2020. години, 
- захтјеви,  програми  рада појединаца и 

непрофитних организација,  
- потреба за комуналном инфраструктуром 

Града,  
- Потреба за реализовањем неопходних  мјера 

и активности за сузбијање корона вируса 
ради очувања здравља становника и 
здравственог система. 

 
Појава корона вируса у 2020. години  највише је 
утицала на кретање привреде у 2020 години. 
Изазвала је многобројне мјере од ограниченог 
кретања грађана  до затварања радњи и привредних 
субјеката,  што је довело до  пада друштвеног бруто 
производа, негативне стопе привредног  раста у  
Републици Српској и државама у окружењу са 
којима имамо значајну спољнотрговинску размену. 
Предузете  су  такође економске мјере за 
ублажавање негативних ефеката рестриктивних 
мјера.           Неизвјесност у трајању пандемије 
корона вируса отежава предвиђање и израду 
пројекције  потрошње за 2021. годину. И ако је 
неизвесност  глобална, углавном се очекује 
стабилизација и раст привредних активности у 2021 
години. 
Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева да 
буџет планирамо   у складу са начелима 
рационализације и штедње  за   постизање циљева 
економске политике у свим сегментима јавне 
потрошње (као што је заштита здравља, 
побољшање животног стандарда радника и грађана, 
развоја привреде  града) и успостављање економске 
стабилности Граске управе  ( смањењем  обавеза). 
У овом контексту, оквир расхода за 2021. годину 
захтјева чврсту контролу над захтјевима који се 
достављају за финансирање јавног сектора, 
невладиних организација, реализацију нових и  
довршавање започетих капиталних пројеката и 
њихово стављање у употребу и санацију дефицита . 
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Расходи су планирани  консолидовано за ниво 
Града, за ниво Градске управе као једне трезорске 
јединице, за све остале буџетске кориснике као 
друге трезорске јединице. Детаљно су планирани за  
одређене  намјене по позицијама и  економској 
класификацији по   одјељењима односно 
организационим цјелинама Градске управе.   
Презентација консолидованих података о 
планираним приходима и расходима, примицима и 
издацима даје се у складу са правилима и формом 
утврђеном прописима у оквиру система 
финансијског извјештавања  Републике Српске. 
 
Преглед расхода по корисницима: 
 

- Градска  управа 30.548.740КМ 
- ЈУ Центар за социјални рад 3.081.550 КМ 
- ЈУ Дјечији вртић ,,Наша 

радост,, 
1.436.460 КМ 

- ЈУ Средњошколски центар 
’Петар Кочић’’ 

222.000 КМ 

- ЈУ Технички школски центар 215.200 КМ 
- ЈУ Народна библиотека и 

Музејска збирка 
108.050 КМ 

УКУПНО                        35.612.000 KМ 
  

 
Преглед расхода по одјељењима и службама за  
Градску управу  
 
Стручна служба Скупштине града 518.000 КМ
Кабинет градоначелника 1.280.000 КМ
Одјељење за финансије 9. 333.230 КМ
Одјељење за привреду и 
друштвене  дјелатности. 

4.412.620 КМ

Одјејење за просторно уређење 120.000 КМ
Одјељење за стамбено 
комуналне послове и саобраћај 

12.777.390 КМ

Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту 

598.000 КМ

Одјељење за инспекцију 15.000 КМ
Комунална полиција 2.500 КМ
Служба за заједничке послове и 
управљање људ. ресурс. 

973.000 КМ

Служба цивилне заштите  312.000 КМ
Професионална ватрогасна 
јединица 

407.000 KM

 

УКУПНО 31.548.740 КМ
 
РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
 
 Структура расхода буџета града по економској 
класификацији: 
 
- Расходи за лична примања 7.713.430 КМ
- Расход по основу коришћења 

роба и услуга 4.563.270 КМ
- Расходи финансирања и 

други финансијски  трошкови 692.920 КМ
- Субвенције 1.155.000 КМ
- Грантови 2.611.100 КМ

- Дознаке грађанима 3.306.660 KM
- Расходи по судским 

решењима 95.000  КМ
- Трансфер између 

различитих јединица власти 61.500  КМ  
- Издаци за произведену 

сталну имовину 12.317.330 КМ
- Издаци за непроизведену 

сталну имовину    210.000 КМ
- Издаци за залихе 

материјала, робе и ситног 
инвен 17.500 КМ

- Издаци за финансијску 
имовину 46.000 КМ

- Издаци за отплату дугова 1,891.410 КМ
- Остали издаци 550.980 КМ
- Буџетска резерва 379.900 КМ
УКУПНО : 35.612.000 КМ

 
Расходи за лична примања (411000) 
 
Расходи за лична примања (бруто плате, бруто 
накнаде, расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања и расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи)  буџетом  града за 2021. годину планирани 
су у износу 7.713.430 КМ, а односе се на бруто 
плате и накнаде запослених у Градској управи, 
Центру за социјални рад, Дјечијем вртићу ''Наша 
радост'' као и накнаде за ЈУ Срeдњошколски центар 
''Петар Кочић'' и ЈУ Технички школски центар 
Каракај. Планирани расходи за 8% су већи од 
расхода за 2020. годину. 
За бруто плате и накнаде запослених у Градској  
управи заједно са  радницима  Професионалне 
ватрогасне јединице  планиранo je  5.141.500 КМ. 
Утврђене су   примјењујући најнижу цијену рада од 
110 КМ на већ утврђене укупне коефицијенте према 
Правилнику о систематизацији радних послова и 
задатака за 257 радника и 14 приправника које 
финансира Завод за запошљавање Републике 
Српске и средства планирана у нацрту прихода. 
Цијена рада од 110 КМ обрачунава се од новембра 
2020. године, а овим планом предвиђена је за цијелу 
годину. 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 180,60 KM мјесечно, превоз, минимална 
средства за помоћ у случају болести и смрти ужег 
члана породице радника као и отпремнине за 
одлазак радника у пензију.   
Расходи за лична примања  осталих буџетских 
корисника за 2021 годину износе 1.637.730  КМ и 
већи су од личних примања за 2020. годину за 16%. 
Односе се на бруто плате и накнаде Центра за 
социјални рад у износу од 391.890 КМ за 14 радника,   
6 приправника, на лична примања  Дјечијег вртића 
''Наша радост' у износу од 1.141.840 КМ за 61 
радника и 5 приправника примјењујући најнижу 
цијену рада од 110 КМ, накнаде за превоз радника 
ЈУ Средњошколски центар „'Петар Кочић“ у износу 
од 40.000 КМ и Технички школски центар у износу од 
64.000 КМ. Подсјећамо да је Градска управа купила 
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простор за проширење Вртића у 2019. године, а 
набавку опреме финансирала  Влада Републике 
Српске тако  да Вртић ради на двије локације у 
постојећем и новом простору.  Напомињемо да због 
короне и скраћеног радног времена, организовања 
дјеце у више мањих група потребни су додатни 
радници, а обезбеђени су привремено, 
ангажовањем приправника. Такође Центар за 
социјални рад  због потребе да у оваквим условима 
буде на услузи социјално угроженој категорији 
становништва ангажовао је приправнике за рад. 
 
Расходи по основу коришћења роба и услуга 
(412000) 
 
Расходи по основу коришћења роба и услуга 
буџетом за 2021 годину планирани су у износу од 
4.563.270 КМ, предвиђен је повећан је исти ниво 
расхода као у  2020.години. Овим расходима су 
обухваћени  расходи  за закуп, расходи енергије, 
расходи комуналних и комуникационих услуга, 
набавка материјала, расходи за гориво, расходи за 
службена путовања, расходи текућег одржавања 
грађевинских и инфраструктурних објеката у  граду  
и мјесним заједницама, расходи осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног промета и 
уговорене услуге, расходи за  заштиту животне 
средине и остале непоменуте расходе Градске 
управе, Центра за социјални рад, Дјечијег вртића 
''Наша радост'', ЈУ-и Срeдњошколски центар ''Петар 
Кочић'' и ЈУ-и Технички школски центар Каракај. 
На одређеним расходима су предвиђена смањења. 
на другим повећања, а резултат је исти ниво 
расхода као прошле године.  Планирани су већи 
расходи за  енергију, режијски материјал, материјал 
за посебне намјене,  путне трошкове, гориво, 
стручне услуге  и расходе за одржавање јавних 
површина. Расходи су предвиђени на бази 
остварења у 2020. године, повећања цијена 
материјала, услуга, енергената и потреба за 
додатним трошковима. 
 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови (413000) 
            
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови планом за 2021. годину предвиђени су у 
износу од  692.920 КМ, за 28% су већи од 
планираних  за 2020. годину. Ови трошкови по 
правилу  имају тенденцију пада у односу на 
претходне године јер према амортизационим 
плановима  за отплату кредита, камата се током 
отплате кредита смањује, а са новим кредитним  
задужењима ови расходи расту.  У нашем случају за 
2 кредита повећане су обавезе за камате из разлога 
што су кредити били 2020. године у коришћењу, тако 
да  је основица за обрачун камате већа у 2021. 
години. Повећане су обавезе за камате за ФИШ 
пројекат за 62%, односно за 22.970 КМ. Повучена су 
средства у 2020 години у износу од 4.000.000 КМ  из 
„Кредита за финансирање инвестиционих улагања   
у износу од 6.000.000 КМ“, по Одлуци о задужењу из 
2019. године и по том основу планирана је камата   
84,800 КМ те је већа од камате планиране у 2020 

години за 97%. Планиране су камате за ново 
кредитно задужење у 2021. години у износу од 
164.000 КМ за капитална улагања предвиђена овим 
планом буџета. За све остале кредите потребна су 
мања средства у 2021. години него  у 2020. 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 2021. годину износе 
1.155.000 КМ и у поређењу са расходима за 2020. 
годину већи су  за 16%. Субвенције се дозначавају 
са циљем смањења цијене произвођачких услуга, 
развој пољопривреде, подстицај запошљавања 
радника, као и субвенционисање јавних предузећа и 
установа од општег интереса на подручју града 
Зворник. Планиране су у Одјељењу за привреду за 
исте намјене као у претходној  години . 
Већина  структурално значајних  подстицаја за 2021. 
годину планирана је за исте намјене  у истом нивоу 
као и 2020 години, осим подстицаја  за 
запошљавање и смозапошљавање незапослених  
гдје је планирано повећање за 88% или 210.000  КМ 
као и повећање за апотеку 4.000 КМ, за музејску 
збирку 15.000 КМ и подстицај за локалну депонију 
4.000 КМ у односу на 2020. годину. Преглед  
субвенција наведен је у Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности. Субвенције за 
пољопривреду се дијеле по програму који ће 
Скупштина усвојити на почетку године, а за 
подстицај за запошљавање највећим дијелом за 
исплату обавеза по програму из 2020. године који 
обухвата  2 календарске године. 
 
Грантови (415000) 
 
Расходи за грантове за 2021. годину планирани су у 
износу од 2.611.100 КМ, за програме као у 2020, 
години и за 3 нова гранта. Планирано је повећање   
у односу на  2020. годину за 5%, односно за 213.208 
КМ.  Грант представља бесповратну дознаку која 
има за циљ да помогне у обављању редовних 
активности или специфичне групе активности 
(пројекти) примаоцу гранта. Средства планирана 
буџетом за 2021. годину су намијењена за грантове 
у земљи за програме као у 2020. години . Средства 
за ове намјене се односе на средства за 
финансирање побољшања рада одборничких 
клубова у граду Зворник, као и средства за 
финансирање невладиних удружења, спортских 
организација, културних манифестација, разних 
удружења, примарне здравствене заштите те 
грантова за санацију објеката од општег интереса на 
подручју града Зворник, капиталне грантове 
(суфинансирање заједничких пројеката у којима  
Градска управа својим учешћем у финансирању 
пројеката обезбеђује додатна  неповратна средства-
грантове од других донатора). Расходи су 
планирани у Кабинету, Одјељењу за финансије, 
Одјељењу за привреду, Одјељењу за стамбено 
комуналне послове и Одјељењу за борачко 
инвалидску заштиту. 
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Грантови су планирани различито, неки су остали на 
истом нивоу, неки повећани, знатан број је смањен у 
односу на 2020. годину, тако да је ефекат свих 
промјена повећање грантова за 5 %. На повећање 
укупних грантова дјеловала су 2 гранта док остале 
позитивне промјену  немају значајан утицај на 
укупне грантове односно помоћи. Повећање 
грантова планирано је  позиције грант за изградњу 
Саборне цркве и реконструкцију Старог храма за 
50.000  за потребе реконструкције Старог храма. За 
суфинансирање  доградње наше болнице у овој 
години планирано је 271.000 КМ, што је више за 
207.100 КМ од плана из 2020 године. Градска управа 
је преузела обавезу да финансира грађевинске 
дозволе за изградњу болнице да би учествовала у 
проширењу капацитета болнице и услова за 
лијечење болесника. За овај пројекат,  дио 
средстава  је донирала Влада Републике Србије.  
Поред овог гранта  предвиђена су мања повећања 
средства  као што су повећање; за презентацију 
града Зворник  за 8.750 КМ, грант за манифестацију 
Каимијини дани за 8.000 КМ, грант за развој сеоског 
туризма за 3.000 КМ, грант за МЗ –текуће 
одржавање  за 13.000 КМ, грант за финансирање 
удружења ратних војних инвалида за 8.000 КМ и 
грант за Дом за стара лица за  7.000 КМ. Грантови 
који имају  повећање  од 2.000 КМ и мање нису 
наведени јер не утичу значајно на масу расхода. 
Предвиђена су 3 нова гранта: грант за Удружење 
багрем у износу од 2.000 КМ, грант за Градски 
синдикат пензионера Зворник 1.500 КМ и грант за 
НВО ЕМАУС 7.000 КМ. 
  
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града (416000) 
 
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 као 
једнократне помоћи појединцима, дјеци, ученицима, 
студентима, у  Одјељењу за  Борачко инвалидску 
заштиту као помоћ инвалидним лицима  и ППБ   и 
Центру за социјални рад по програму социјалне 
заштите 
Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града планом за 2021 годину  предвиђени су 
у износу од 3.306.660 КМ, односно на нижем нивоу 
од предходне године за 3%.  Планирана су 
издвајања у исте програме и области као у 2020. 
години  али са извесним промјенама масе средстава 
у Градској управи (820.000 КМ) и Центру за 
социјални рад   2.486.660 КМ. 
Од 2.486.660 КМ средстава планираних на  Центру, 
треба истаћи да се највећи дио средстава   
(1.940.000 КМ) троши на име социјалне заштите за 
социјалну помоћ грађанима , туђу његу прве и друге 
категорије.  По захтјеву Центра за социјални рад из 
ових средстава се финансира у  2021.години  190 
корисника социјалне помоћи, 350 корисника прве 
категорије и 950 корисника друге категорије туђе 
његе. Напомињемо да социјалне потребе и 
социјалну заштиту финансира 50% буџет Републике. 

 Потреба за додатним средствима у 2021. години 
предвиђена је у Центру за социјални рад за 
средства за ванредне помоћи социјално угроженим 
за 9.000 КМ  (25%), за дознаке примаоца услуга соц. 
заштите које исплаћује Центар за социјални рад  из 
сред Буџета РС 100%  за личну инвалиднину за 
108.140 КМ, односно увећана средства  са 191.860 
КМ  на 300.000 КМ.  
Већа издвајања у 2021. години  у Градској управи 
предвиђена су за: текуће помоћи за стипендије 
13.000 КМ (7%), награде Вуковцима и успјешним 
ученицима за 5.000 КМ(25%),треће рођено и четврто 
рођено дијете за 15.000 КМ (25%),  помоћ за 
народну кухињу  за 10.000 (50%) и помоћ за 
финансирање и збрињавање најугроженијих 
породица за 5.000 КМ (20%) . 
  
Расходи по судским решењима ( 419000) 
 
Расходи по судским решењима   обухватају 
трошкове за главницу, камату и судске трошкове. 
Трошкови су планирани за Градску управу у 
Одјељењу за Финансије у износу од 95.000 КМ , 
односно за 16% више него у претходној години, а на 
бази извршења у претходној години и очекиваних 
судских решења. 
 
Трансфери између различитих нивоа власти  
(487000) 
 
Трансфери између различитих нивоа власти  
планирани су у износу од 61.500 КМ, у Центру за 
социјални рад 29.000 КМ за финансирање 
потенцијалних расхода за здравствено осигурање 
корисника социјалне помоћи који немају социјално 
осигурање и у Градској управи  32.500 
КМ.Трансфери су у 2021. години  мањи  од 
трасфера за 2020.годину и то за 66 %, јер су у  2020 
години  уговорени и реализовани  трансфери са 
Водама Републике Срске за изградњу обалоутврде 
ријеке Дрине 
 
Средства за издатке за произведену сталну 
имовину (511000) 
 
Издаци за произведену сталну имовину у буџету  за 
2021. годину предвиђени су у износу од 12.317.330 
КМ и обухватају издатке за изградњу и прибављање 
зграда и објеката, инвестиционо одржавање и 
реконструкцију постојећих објеката, набавку опреме  
и нематеријалну производну имовину.  У 2021.  
издаци су већи  за 30 % од издатака у 2020. години,  
јер су   планирана улагања из кредитних средстава 
7.000.000 и 3.257.300 КМ  расположивих 
неискоришћених кредитних средства из претходне 
године. Пвећана су  улагања  за  изградњу и 
прибављање објеката за 48%,  смањена 
инвестициона улагање за реконструкцију објеката за 
26% , а повећана улагања за набавку опреме за 78% 
и издаци за   нематеријалну производну имовину 
повећани за за 294 %..  
Средства обезбеђена претходне године из 
кредитних извора у износу од 3.257.300 КМ 
предвиђена су у 2021. години за следећа улагања: 
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- Изградња пословног простора за суд и 
тужилаштво у износу од... .............649.000 КМ, 

-  Куповина земљишта и изградња          
градске гараже у износу од   .....1.000.000  КМ,   

- Изградња и реконструкција                    
градских улица  и инфрастр.                 
објеката у износу  
од  (568.630 КМ + 204.740)............ 777.070 КМ, 

- Уређење платоа испред робне 
куће..................................................210.000 КМ,                  

- Изградња и реконструкција       
инфраструктуре у мјесним             
заједницама у износу 
од...(204.740+36.600)......................241.340 КМ, 

- Доградња амбуланте на Брањеву                    
у износу од.......................................168.300 КМ,  

- Реконструкција Дома здравља у         
Зворнику у износу од ....................111.,590 КМ, 

- за земљиште за уређење ријеке              
Сапне и Дрине................................ 100.000 КМ. 

 
Такође средства су  предвиђена из кредитних 
извора у износу од 7.000.000 КМ по Одлуци о 
прихватању кредитног задужења за финансирање 
капиталних улагања  од 04.03.2021. године са 
бројем: 01-022-26/21 за следеће инвестиције: 

- Изградња и куповина пословних               
објеката .................................. 3.560.000,00 КМ, 

- Набавка, изградња и монтажа                   
јавне расвете и видео надзора у   
граду...........................................500.000,00 КМ, 

- Изградња и реконструкција   
инфраструктурних објеката у                 
мјесним 
заједницама.............................2.940.000,00 КМ. 

Средства су разврстана у буџету по економској 
класификацији.          
           
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката  ( 511100)  планирани су из властитих и  
кредитних средства   укупно у износу од 9.532.370  
КМ, што је за 48% више  од издатака у 2020. Години.  
Планиране су  инвестиције  из кредитних средстава  
по одлукама о задужењу до 2019. године за;  

- Изградња пословног простора                        
за суд и тужилаштво у износу од....649.000 КМ 

- Изградња инфраструктуре у мјесним 
заједницама у износу......................204.740  КМ 

- Куповина земљишта и изградња            
градске гараже у износу од..........1.000.000 КМ   

- Изградња градских улица  и 
инфрастр.објеката...........................568.630 КМ   

        
Планиране су  инвестиције  из кредитних средстава  
по Одлуци о прихватању кредитног задужења за 
финансирање капиталних улагања од 04.03 2021. 
године, број: 01-022-26/21 године за:    

- Издаци  за набавку и градњу пословног 
простора за Градску управу и Центар за 
социјални рад  у износу од......... 3.560.000  КМ  

- Издаци за инфраструктуру у  МЗ                    
по Одлуци о задужењу из 2021                          
у износу од ....................................2.450.000 КМ      

         

Из властитих средстава планирана су улагања  за  
грађевинске   објекте   у  износу 1.100.000 КМ  и то 
за  инфраструктурне објекте у граду  50.000 КМ и у 
мјесним заједницама  570.000+ 220.000 КМ, за 
школске објекте 50.000 КМ , за домове 25.000 КМ, за 
збрињавање ППБ И РВИ и затварање колективних 
центара 150.000 КМ, и остале мање пројекте. 
Предвиђена улагања у инфраструктуру мјесних 
заједница из додатних извора, грантова страних  
донатора нису обухваћена овим планом, а у складу 
са правилима и формом утврђеном прописима у 
оквиру система финансијског извјештавања  
Републике Српске.    
 
Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију објеката ( 511200)  планирани су у 
износу од 1.901.960 КМ, што је за 26% мање него у 
2020. години.  Градска управа је планирала улагања 
у износу од 1.894.960 КМ, а остали буџетски 
корисници  7.000 КМ. Улагања су планирана из 
кредита и  властитих средстава.  
Улагања из кредитних средстава по Одлуци о 
задужењу из 2019. године  планирана су за  :  

- Реконструкција градских улица  и 
инфрастр.објеката у износу од...... 208.440 КМ  

- Реконструкција инфраструктуре у         
мјесним заједницама у износу од....36.600  КМ 

- Доградња амбуланте на Брањеву                    
у износу од.......................................168.300  КМ  

- Реконструкција Дома здравља.......111.590 КМ 
- уређење  платоа  испред                           

робне куће .......................................210.000 КМ 
 
Планиране су  инвестиције  из кредитних средстава  
по Одлуци о прихватању кредитног задужења за 
финансирање капиталних улагања од 04.03 2021 
године, број: 01-022-26/21 године за:    

- Реконструкција  инфраструктуре                      
у граду  по Одлуци о задужењу                       
из 2021. године износу од ..............250.000 КМ 

- Реконструкција  инфраструктуре                      
у мјесним заједницама по .............490.000  КМ   

 
Из властитих извора планирано је 427.000 КМ. 
Највећи дио средстава је предвиђена за  
реконструкцију објеката Градске управе и 
Ватрогасне јединице 160.000 КМ, за реконструкцију 
школских објеката 100.000 КМ, за реконструкцију 
инфраструктурних пројеката у граду 60.000 КМ, 
реконструкцију пута Шћемлија -Глумина  у износу од 
50.000 КМ, средства за санирање инфраструктурних 
објеката уништених клизиштем у износу од 20.000 
КМ  и за друге  мање пројекте. 
 
Набавка опреме (511300), (возила, рачунарска 
опрема, намјештај, специјална намјенска опрема за 
ватрогасце и цивилну заштиту) планирана је у нивоу 
од 745.000 КМ, за 78 % више него у 2020. години. 
Улагања за опрему  предвиђена су  за  опрему 
Службе за људске ресурсе и Ватрогасну јединицу 
305.000 КМ,  Цивилну заштиту 150.000 КМ , 
Одјељењу за стамбено комуналне послове 255.000 
КМ и   за остале  буџетске кориснике 35.000 КМ. Сва 
улагања су предвиђена из властитих и кредитних 
средстава. 
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Из кредитних средстава  по Одлуци о прихватању 
кредитног задужења за финансирање капиталних 
улагања од 04.03 2021 године, број: 01-022-26/21 
године  планирана су улагања за :   

- Издатке  за набавку опреме                      
(видео надзор у граду  по Одлуци                      
о задужењу из 2021) у износу од....250.000 КМ 

               
За издатке  за нематеријалну производну 
имовину (511700) пројектована су средства у 
износу од 138.000 КМ, што је за знатно више  него у 
2020. години, јер пројекти током 2020. године нису 
реализовани па су расположива средства 
ребалансом преусмјерена за друге намјене. За 
потребе израде просторно планске документације 
потребна су  средства у нивоу од 100.000 КМ,  за 
израду пројеkтне документације за инфраструктурне 
пројекте 30.000 КМ  и за остале пројекте 8.000 КМ. 
 
Издаци за непроизведену сталну имовину 
(513000) 
          
Издаци за ову врсту улагања обухватају издатке за 
набавку земљишта  за водопривредне објекте (за 
водоводе),  приступне путеве, гробља и  просторе за 
паркинг. Планирани су у износу од 210.000 КМ, што 
у односу на 2020. годину представља смањење  од 
34%, јер је пројекат (Уређење корита ријеке Сапне и 
Дрине) већи дијелом завршен у 2019 и 2020 години. 
Значајан дио средстава  (100.000) у 2021. години  
предвиђен је за куповину земљишта за завршетак 
пројекта -Уређење корита ријеке Сапне и Дрине и 
средства су обезбеђена  у 2019, години из кредита 
Интеса Сан Паоло банке.   За остатак планираних 
средстава Скупштина ће током године донијети  
одлуке о утрошку и куповини земљишта.   
 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара( 516000) 
 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара планирани су у износу од 17.500 КМ, за 
13% мање него за 2020 годину. Издаци су 
планирани за  потребе ситног  инвентара  који има 
дужи рок коришћења од 1. године. 
 
Издаци за  акције и учешћа у капиталу ( 611200) 
 
Издаци за финансијску имовину, односно издаци за 
акције и учешће у капиталу планирани су у износу 

46.000 КМ, за 12 % више него у претходној години. 
Издаци су планирани за уплату оснивачких улога за 
буџетске кориснике или јавна предузећа.  
радницима. 
 
 Издаци за отплату дугова (621000) 
 
Издаци за отплату дугова за 2021 годину планирани 
су у износу  од 1.891.410 КМ и то за отплату 
главнице за примљене зајмове у износу од 
1.803.910 КМ, што је за 23 % више него у претходној 
години и за отплату дугова за потенцијалне и 
накнадно приспјеле обавезе 87.500 КМ.  Предвиђено 
је повећање за отплату главнице за примљене 
зајмове за 331.365 КМ, јер главица по 
амортизационом плану расте током отплате, а 
приспјеле су отплате главнице у 2021. години према 
НЛБ банци (78.310 КМ)   на кредит од 3.100.000 КМ и 
према Новој банци (220.520 КМ) на кредит     од 
4.000.000 КМ за финансирање инвестиционих 
улагања. Преглед обавеза  за главницу по 
кредитним задужењима дат је у плану Одјељења за 
финансије. 
 
Остали издаци (631000) 
 
Остали издаци планирани су за 2021. годину у 
износу од 550.980 КМ што је за 64% мање него за 
2020. години. Средства у износу од 300.000 КМ  
планирана су на позицији  (631900) -издаци за 
отплату дугова из претходних година.  Отплатом 
дугова из претходних година  треба да смањимо 
дефицит и да стабилизујемо финансијско стање 
Градске управе за 300.000 КМ, а све у складу са 
Дугорочним планом за измирење не измирених 
обавеза пренесених из претходног период. За  
плаћање ПДВ-а на фактуре из пројекта ФИШ за 
водовод Локањ-Пилица  планирано је 160.980 КМ и 
та средства Управа за индиректно опорезивање ће 
вратити.  За издатке по основу аванса предвиђено је 
10.000 КМ, и за накнаде плата за породиљско 
одсуство 80.000 КМ.  
 
Буџетска резерва  
               
За буџетску резерву планом је предвиђено 379.900 
КМ. Средства служе  за реалоцирање на друге 
позиције ако није планом довољно предвиђено.  
 
 

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА 
 

ПЛАН   ПРИХОДА  БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  ЗА  2021  ГОДИНУ 
       

 Екон. 
Код 

О п и с  Ребаланс 
за 2020 

План за 
2021 

Индекс 
  

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

       
   БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 23.906.960 22.677.479 95 
  71 А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 17.460.040 16.725.040 96 

 711000 711 Приходи од пореза на доходак и добит  300 300 100 

1  711100 Порези на доходак 300 300 100 
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1.1  711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 300 300 100 
       

 713000 713 Приходи на лична примања и приходи од самосталне 
дјелатности 

1.550.500 1.550.500 100 

2  713100 Порез на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

1.550.500 1.550.500 100 

2.1  713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 250.000 250.000 100 
2.2  713112 Поред на приходе од самосталних дјелатности 

у паушалном износу 
500 500 100 

2.3  713113 Порез на лична примања  1.300.000 1.300.000 100 
2.4  713114 Порез на лична примања лица која самостално  

обављају привредну и професионалну дјелатност 
0 0 #DIV/0

! 
       
 714000 714 Порез на имовину 870.000 870.000 100 

3  714100 Порези на имовину 869.000 869.000 100 

3.1  714111 Порез на имовину 19.000 19.000 100 
3.2  714112 Порез на непокретности 850.000 850.000 100 

       

4  714200 Порез на наслеђе и поклон 0 0 #DIV/0
! 

4.1  714211 Порез на наслеђе и поклон 0 0 #DIV/0
! 

       
5  714300 Порез на финансијске и капиталне трансакције 1.000 1.000 100 

5.1  714311 Порез на пренос непокретности и права 1.000 1.000 100 
       
 715000 715 Порез на промет производа и услуга  84.240 84.240 100 

6  715100 Порез на промет производа   2.240 2.240 100 

6.1  715111 Општи порез на промет по општој стопи 1.000 1.000 100 

6.2  715112 Општи порез на промет по нижој стопи 20 20 100 
6.3  715113 Општи порез на промет на деривате нафте 1.000 1.000 100 
6.4  715114 Општи порез на промет на дуванске прерађевине 50 50 100 
6.5  715115 Општи порез на промет алкохолних пића 100 100 100 
6.6  715116 Општи порез на промет кафе 50 50 100 
6.7  715117 Општи порез на промет лож уља 20 20 100 

       
7  715200 Порез на промет услуга 1.000 1.000 100 

7.1  715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи 1.000 1.000 100 
7.2  715212 Општи порез на промет услуга у годишњем 

паушалном износу 
0 0 #DIV/0

! 
       
8  715300 Акцизе  на деривате нафте 81.000 81.000 100 

8.1  715311 Акцизе  на деривате нафте 81.000 81.000 100 

       
 717000 717 Индиректни порези дозначени од УИО 14.900.000 14.150.000 95 

9  717100 Индиректни порези дозначени од УИО 14.900.000 14.150.000 95 

9.1  717111 Индиректни порези дозначени од УИО 14.900.000 14.150.000 95 

       

 719000 719 Остали порески порези 55.000 70.000 127 
10  719100 Остали порески порези 55.000 70.000 127 

10.1  719113 Порез на добитке од игара на срећу 55.000 70.000 127 
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  72 Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 3.520.160 4.385.439 125 

 721000 721 Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине 
и позитивних курсних разлика  

45.000 25.000 56 

11  721200 Приходи од закупа и ренти 31.000 11.000 35 

11.1  721222 Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-
јавних служби који се финансирају из буџета општина 

30.000 10.000 33 

11.2  721223 Приходи од земљишне ренте 1.000 1.000 100 
       

12  721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 14.000 14.000 100 
12.1  721311 Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским 

рачунима  
4.000 4.000 100 

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

10.000 10.000 100 

       

 722000 722 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 3.349.160 4.081.560 122 
13  722100 Административне накнаде и таксе 226.000 226.000 100 

  722118 Посебна републичка такса на нафту 6.000 6.000 100 

13.1  722121 Општинске администартивне таксе 20.000 20.000 100 
13,2  722131 Градске административне таксе  200.000 200.000 100 

       
14  722300 Комуналне  накнаде и таксе 856.040 861.040 101 

14.1  722312 Комуналне таксе на фирму 650.440 650.440 100 

14.2  722313 Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних 
возила 

500 500 100 

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

45.000 50.000 111 

14.4  722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 100 100 100 
14.5  722316 Комуналне таксе за приређивање музичког 

програма у угоститељским објектима 
10.000 10.000 100 

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 40.000 40.000 100 
14.8  722319 Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на 

мјестима које је за то одредила општина 
100.000 100.000 100 

14.9  722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 10.000 10.000 100 
       

15  722400 Накнаде по разним основама 1.796.120 2.418.120 135 

15.1  722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 400.000 693.000 173 
15.2  722412 Накнаде за коришћење грађевинскoг земљишта-рента 450.000 780.000 173 

15.3  722424 Накнада за коришћење минералних сировина 170.000 180.000 106 

15.4  722425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 70.000 60.000 86 
15.5  722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за 

развој неразвијених дијелова општине остварена продајом 
шумских сортимената 

30.000 30.000 100 

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

15.000 15.000 100 

15.7  722442 Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању 35.000 35.000 100 
15.8  722443 Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за 

људску употребу 
30 30 100 

15.9  722444 Накнада за воду за наводњавање 0 0 #DIV/0
! 

15.10  722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе за 
флаширање 

30.000 30.000 100 

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

90.000 90.000 100 

15.12  722447 Накнада за испуштање отпадних вода 150.000 150.000 100 
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15.13  722448 Накнада за производњу електричне енергије добијене 
коришћењем хидроенергије 

90 90 100 

15.14  722463 Накнада за извађени материјал из водотока 25.000 25.000 100 

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

80.000 80.000 100 

15.16  722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара 210.000 210.000 100 
15.17  722468 Остале надокнаде еколошке заштите 0   
15.18  722491 Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара 41.000 40.000 98 

       

16  722500 Приходи од пружања јавних услуга 471.000 576.400 122 

16.1  722521 Приходи општинских органа управе 40.000 40.000 100 
16.2  722591 Властити приходи буџетских корисника града 50.000 50.000 100 
16.3  722591 Властити приходи буџетског корисника Наша Радост 297.000 402.400 135 
16.4  722591 Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека 2.000 2.000 100 

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

40.000 40.000 100 

16.6  722591 Властити приходи буџетског корисника Техничког школског 
центра 

32.000 32.000 100 

16.7  722591 Властити приходи буџетског корисника Професионалне 
ватрогасне јединице 

0 0 #DIV/0
! 

16.8  722591 Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад 10.000 10.000 100 

       

 723000 723 Новчане казне 6.000 6.000 100 
17  723100 Новчане казне 6.000 6.000 100 

17.1  723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска 
корист у том поступку 

6.000 6.000 100 

       

 729000 729 Остали непорески приходи 120.000 272.879 227 
18  729100 Остали непорески приходи 120.000 272.879 227 

18.1  729124 Остали градски приходи 120.000 272.879 227 
       
  73 Ц. ГРАНТОВИ 157.000 157.000 100 

 731000 731 Грантови 157.000 157.000 100 

19  731000 Грантови  157.000 157.000 100 

19.1  731119 Капитални грантои из иностранства 2.000 2.000 100 

19.2  731121 Капитални грантови од страних влада 25.000 25.000 100 

19.3  731221 Капитални грантови од правних лица у земљи 50.000 50.000 100 
19.4  731219 Остали текући грантови у земљи 50.000 50.000 100 
19.5  731222 Капитални грантови од физичких лица у земљи 30.000 30.000 100 

       

  78 Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР  ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 2.769.760 1.410.000 51 
 787000 787 Трансфери између   различитих јединица власти 2.769.760 1.410.000 51 

20  787200 Трансфери од ентитета 1.482.000 1.400.000 94 
20.1  787200 Трансфери од ентитета 1.482.000 1.400.000 94 

       

21  787 Трансфери од осталих јединица власти 10.000 10.000 100 
21.1  787911 Трансфери од осталих јединица власти 10.000 10.000 100 

       
  788 Tрансфери унутар исте јединице власт 1.277.760 0 0 

22  788111 Tрансфери унутар исте јединице власт 1.277.760 0 0 
       
 810000 81 Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 695.260 1.621.821 233 



БРОЈ 4                            Службени гласник града Зворник                               18. март 2021. 
 

 

15 

 811000 811 Примици за произведену сталну имовину 500 500 100 
23  811100 Примици за зграде и објекте 500 500 100 

23.1  811100 Примици за стамбене, образовне и спорске објекте 500 500 100 
23.2  811120 Примици за  образовне и спорске објекте 0 0 #DIV/0

! 
       

24 813000 813 Примици за непроизведену сталну имовину 694.760 1.621.321 233 

24.1  813100 Примици за земљиште 694.760 1.621.321 233 
       
       
   УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
24.602.220 24.299.300 99 

       
   ФИНАНСИРАЊЕ 6.842.300 7.625.280 111 
  91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  304.300 304.300 100 
 911000  Примици од финансијске имовине 304.300 304.300 100 
  911000 Примици од финансијске имовине 304.300 304.300 100 

25  911400 Примици од наплате датих зајмова 304.300 304.300 100 

25.1  911430 Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним 
нефинансијским субјектима 

50.000 50.000 100 

25.2  911450 Примици од наплате зајмова датих домаћим   нефинасијким 
субјектима ( осим јавних) 

194.300 194.300 100 

25.3  911480 Примици од наплате зајмова датих радницима 60.000 60.000 100 
       
 920000 92 Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 6.000.000 7.000.000 117 
 921000  Примици од задужења 6.000.000 7.000.000 117 

26  921200 Примици од узетих зајмова 6.000.000 7.000.000 117 

26.1  921240 Примици од зајмова узетих од банака 6.000.000 7.000.000 117 
       

27 930000 93 Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 538.000 320.980 60 
 931000 931 Остали примици 438.000 160.980 37 

27.1  931110 Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну 
вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције 

438.000 160.980 37 

 93810 938 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти 100.000 160.000 160 

27.2  938191 Остали примици из трансакција размјене 100.000 160.000 160 

       
28  375000 Неискориштена средства по основу обвезница из 

предходне године 
1.089.000 3.687.420 339 

28.1  Unjeti na 
projekat - 
NNSR11

9, 
prenešen

a 
sredstva 
iz 2017 u 

2018 
godinu 

Неискориштена средства по основу кредита и  гранта  1.089.000 3.687.420 339 

       
   УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И 

НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА 
32.533.520 35.612.000 109 
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          ОПШТИ ДИО  ПЛАНА БУЏЕТА  ЗА   2021 ГОДИНУ 
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ                  

Редни
број 

Економски код О  п  и  с Ребаланс 
за  2020 

План 
буџета  за 

2021 

Индекс 

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

  
ОПШТИ ДИО ПЛАНА БУЏЕТА  ЗА 2021 ГОДИНУ 

 

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 19.430.820 20.198.880 104 

1 411000  Расходи за лична примања 7.167.124 7.713.430 108 
2  411100 Расходи за бруто плате 6.037.672 6.550.860 108 

2.1  411100 Нето плате 3.792.952 4.103.830 108 
2.2  411100 Порези на плате 192.350 223.220 116 
2.3  411100 Доприноси на плате 2.052.370 2.223.810 108 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  1.014.232 1.055.070 104 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 737.350 771.600 105 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 276.882 283.470 102 

       
4  411300 Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа 

за вријеме боловања 
32.000 29.000 91 

4.1  411300 Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за 
вријеме боловања 

32.000 29.000 91 

       
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 83.220 78.500 94 

5,1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 83.220 78.500 94 
       

6 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.583.060 4.563.270 100 
6.1  412100 Расходи по основу закупа 66.500 64.000 96 
6.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 469.100 490.750 105 
6.3  412200 Расходи по основу утрошка и комуналних  комуникационих 

услуга 
283.820 281.020 99 

6.4  412300 Расходи за режијски материјал 162.900 177.100 109 
6.5  412400 Расходи за за материјал за посебне намјене 111.500 146.500 131 
6.6  412500 Расходи текућег одржавања 1.047.950 893.500 85 
6.7  412600 Путни трошкови 16.500 18.500 112 
6.8  412600 Расходи  за гориво 62.800 67.500 107 

6.9  412700 Расходи за стручне услуге 460.750 504.500 109 

6.10  412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средина 

764.100 798.000 104 

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

1.137.140 1.121.900 99 

       
7 413000 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 541.149 692.920 128 

7.1  413300 Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи 541.149 692.920 128 

       
8 414000 414000 Субвенције  993.000 1.155.000 116 

8.1  414100 Субвенције  993.000 1.155.000 116 
       

9 415000 415000 Грантови 2.475.780 2.611.100 105 
9.1  415200 Грантови у земљи 2.475.780 2.611.100 105 
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10 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име 
социјалне заштите 

3.405.560 3.306.660 97 

10.1  416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име 
социјалне заштите 

3.405.560 3.306.660 97 

       
11 419000 419000 Расходи по судским рјешењима 82.000 95.000 116 

11.1  419100 Расходи по судским рјешењима 82.000 95.000 116 
       

12 487000 487000 Трансфери између различитих једин. власти 183.147 61.500 34 
12.1  487200 Трансфери ентитету 27.100 29.000 107 
12.2  487900 Трансфери осталим јединицама власти 156.047 32.500 21 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.808.670 12.544.830 128 

13 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 9.470.470 12.317.330 130 
13.1  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 6.435.000 9.532.370 148 
13.2  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката   2.582.200 1.901.960 74 
13.3  511300 Издаци за набавку опреме 418.270 745.000 178 
13.4  511700 Издаци за нематеријалну производњу и имовину 35.000 138.000 394 

       
14 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 318.000 210.000 66 

14.1  513100 Набавка земље 318.000 210.000 66 
       

15 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

20.200 17.500 87 

15.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

20.200 17.500 87 

       
16 611000 611000 В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 41.000 46.000 112 

16.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 41.000 46.000 112 
       

17 620000 620000 Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.571.345 1.891.410 120 
       

17.1  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.472.545 1.803.910 123 
17.2  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно приспјеле   обавезе 98.800 87.500 89 

       
18 630000  В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 1.531.685 550.980 36 

18.1  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 468.200 160.980 34 
18.2  631300 Издаци по основу аванса 10.000 10.000 100 
18.3  631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   900.000 300.000 33 

18.4  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 
рефундирају од фонда 

153.485 80.000 52 

       
19   Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 150.000 379.900 253 

19.1   Буџетска резерва 150.000 379.900 253 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО 32.533.520 35.612.000 109 
       

ОПШТИ ДИО   ПЛАНА БУЏЕТА 
ЗА 2021.ГОДИНУ 

-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
       

Редни
број 

Економски код О  п  и  с Ребаланс 
за  2020 

План 
буџета  за 

2021 

Индекс 

1  2 3 4 5 6=5/4*
100 
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   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 23.906.960 22.677.479 95 
1 710000   ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 17.460.040 16.725.040 96 
2  711000 Приходи од пореза на доходак и добит  300 300 100 

2.1  713000 Порези на лична примања и прихода од самосталне 
дјелатности 

1.550.500 1.550.500 100 

2.2  714000 Порез на имовину 870.000 870.000 100 
2.3  715000 Порез на промет производа и услуга  84.240 84.240 100 
2.4  717000 Индиректни порези дозначени од УИО 14.900.000 14.150.000 95 
2.5  719000 Остали порески порези 55.000 70.000 127 

       
3 720000   НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 3.520.160 4.385.439 125 

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

45.000 25.000 56 

3.2  722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 3.349.160 4.081.560 122 

3.3  723000 Новчане казне 6.000 6.000 100 
3.4  729000 Остали непорески приходи 120.000 272.879 227 

    0   
4 730000  ГРАНТОВИ 157.000 157.000 100 

4.1  731000 Грантови 157.000 157.000 100 
       

5 780000  Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 2.769.760 1.410.000 51 

5.1  787000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 

1.492.000 1.410.000 95 

5.2  788100 Трансфери унутар исте јединице власти 1.277.760  0 
       

6   Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 19.430.820 20.198.880 104 
7 410000  Текући расходи 19.247.673 20.137.380 105 

7.1  411000 Расходи за лична примања 7.167.124 7.713.430 108 
7.2  412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.583.060 4.563.270 100 
7.3  413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 541.149 692.920 128 

7.4  414000 Субвенције  993.000 1.155.000 116 
7.5  415000 Грантови 2.475.780 2.611.100 105 
7.6  416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име 

социјалне заштите 
3.405.560 3.306.660 97 

7.7  419000 Расходи по судским рјешењима 82.000 95.000 116 
       

8 487000 487000 Трансфери између различитих једин. власти 183.147 61.500 34 
       

9 .......  Буџетска резерва 150.000 379.900 253 
10   В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 4.326.140 2.098.699 49 
       

11   Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -9.113.410 -10.923.009 120 

12 810000  I Примици за нефинансијску имовину 695.260 1.621.821 233 
12.1  811000 Примици за произведену сталну имовину 500 500 100 
12.2  813000 Примици за непроизведену сталну имовину 694.760 1.621.321 233 
12.3  817000 Примици по основу  пореза на додату вриједност 0 0 ##### 

       
13 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 9.808.670 12.544.830 128 

13.1  511000 Издаци за произведену сталну имовину 9.470.470 12.317.330 130 
13.2  513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 318.000 210.000 66 
13.3  516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
20.200 17.500 87 

13.4  517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0 0  
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14   Д.  БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -4.787.270 -8.824.310 184 
       
   Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ  Е+Ж+И+Ј 4.787.270 8.824.310 184 

15   Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 263.300 258.300 98 
16 910000  Примици од финансијске имовине 304.300 304.300 100 
17  911100 Примици од финансијске имовине 304.300 304.300 100 

17.1  911400 Примици од наплате зајмова датих радницима 304.300 304.300 100 
 610000  Издаци за финансијску имовину 41.000 46.000 112 

18 611000  Издаци за финансијску имовину 41.000 46.000 112 
18.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 41.000 46.000 112 

       
   Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ 4.428.655 5.108.590 115 

19 920000  Примици од задужења 6.000.000 7.000.000 117 
19 921000  Примици од задужења 6.000.000 7.000.000 117 

19.1  921000 Примици од дугорочних задужења 6.000.000 7.000.000 117 
20 620000  Издаци за отплату дугова 1.571.345 1.891.410 120 

20.1  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.472.545 1.803.910 123 

20.2  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно приспјеле   обавезе 98.800 87.500 89 

       
   З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -993.685 -230.000 23 

21 930000  Остали примици 538.000 320.980 60 
21.1  931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 438.000 160.980 37 

  938100 Oстали примици из трансакција размјене 100.000 160.000 160 
22 630000  Остали издаци 1.531.685 550.980 36 

22.1  631100 Издаци по основу пореза на додту вриједност 468.200 160.980 34 
22.3  631300 Издаци по основу аванса 10.000 10.000 100 
22.4  631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   900.000 300.000 33 
22.5  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 

рефундирају од фонда 
153.485 80.000 52 

       
   И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 1.089.000 3.687.420 339 

23 375000  Неискоришћена средства  из предходног периода 1.089.000 3.687.420 339 
    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 14.658.447 15.195.120 104 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 5.757.518 6.075.700 106 
1.1  411100 Расходи за бруто плате 4.834.586 5.141.500 106 
1.2  411100 Нето плате 3.034.776 3.244.800 107 
1.3  411100 Порези на плате 152.250 170.300 112 
1.4  411100 Доприноси на плате 1.647.560 1.726.400 105 

       
2  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  850.932 859.700 101 

2.1  411200 Нето накнаде трошкова запослених  592.050 600.000 101 
2.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 258.882 259.700 100 

       
3  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих накнада плате- 
5.000 10.000 200 

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

5.000 10.000 200 
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4  411400 Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи 67.000 64.500 96 
4.1  411400 Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи 67.000 64.500 96 

       
 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.882.000 3.760.400 97 
      ##### 

5  412100 Закуп имовине и опреме 66.500 64.000 96 
5.1  412100 Расходи за закуп - закуп за изборе 66.500 64.000 96 

       
6  412200 Расходи по основу утрошка енергије 443.000 448.000 101 

6.1  412200 Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе 275.000 295.000 107 
6.2  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих 

услуга-Градске управе 
168.000 153.000 91 

       
7  412300 Расходи за режијски материјал 109.200 123.000 113 

7.1  412300 Расходи за режијски материјал 109.200 123.000 113 
       

8  412400 Расходи за за материјал за посебне намјене 6.500 11.500 177 

8.1  412400 Расходи  за материјал за посебне намјене 6.000 11.000 183 
8.2  412400 Набавка материјала - Комунална полиција 500 500 100 

       
9  412500 Расходи текућег одржавања 1.003.450 852.000 85 

9.1  412500 Расходи текућег одржавања 72.000 62.000 86 
9.2  412500 Расходи за санацију школских објеката  13.200 10.000 76 
9.3  412500 Расходи за инфраструктуру у граду 40.000 40.000 100 
9.4  412500 Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама 612.000 500.000 82 
9.5  412500 Расходи за санацију водопривредних објеката 31.250 30.000 96 

9.6  412500 Расходи за одржавање шумских путева 40.000 50.000 125 
9.7  412500 Одржавање уличне расвјете 50.000 40.000 80 
9.8  412500 Средства за хитне интервенције - клизишта 85.000 60.000 71 
9.9  412500 Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, 

склоништа , објеката цивилне заштите 
60.000 60.000 100 

      ##### 
10  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 61.000 65.000 107 

10.1  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 7.000 7.000 100 
10.2  412600 Расходи по основу утрошка горива 54.000 58.000 107 

      ##### 
11  412700 Расходи за стручне услуге  426.950 469.500 110 

11.1  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга 
платног промета 

42.000 45.000 107 

11.2  412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и 
пројектна документација) 

60.000 60.000 100 

11.3  412700 Расходи за услуге информисања, медија и стратегије 
комуникације 

150.000 118.000 79 

11.4  412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и 
обиљежавање значајних датума 

20.000 70.000 350 

11.5  412700 Средства по уговору  (Еурорегион, Савез општина и градова, и 
друге) 

12.000 12.000 100 

11.6  412700 Расходи за пројекте Комисије за  
равноправност полова 

1.500 1.500 100 

11.7  412700 Расходи за пројекте Савјета за саобраћај 1.100 1.000 91 
11.8  412700 Расходи за обавезну систематску дератизацију 20.950 25.000 119 
11.9  412700 Расходи за рад против градне заштите 30.000 30.000 100 

11.10  412700 Средства за пројектну документацију за локални економски 
акциони план ЛЕАП 

1.000 7.000 700 

11.11  412700 Уговорене услуге за инфраструктуру 40.000 40.000 100 
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11.12  412700 Издаци за постављање табли са назнаком улице  2.000 10.000 500 

11.13  412700 Средства за процјену вредности имовина 5.000 10.000 200 
11.14  412700 Расходи збрињавања паса луталица 10.000 10.000 100 
11.15  412700 Средства за прегледе инспекцијских узорака 5.000 5.000 100 
11.16  412700 Административна извршења - хитне интервенције 2.000 10.000 500 
11.17  412700 Средства за деминирање и обуку 24.400 15.000 61 

       
12  412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине 
764.100 798.000 104 

12.1  412800 Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета 260.000 280.000 108 
12.2  412800 Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање 

градске чистоће 
418.100 368.000 88 

12.3  412800 Зимско одржавање путева 85.000 130.000 153 
12.4  412800 Средства за одржавање депоније 1.000 20.000 2000 

       
13  412900 Остали непоменути расходи 1.001.300 929.400 93 

13.1  412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена,  репрезентација, прекњижавање 
пореза) 

91.300 82.000 90 

13.2  412900 Расходи по основу репрезентације 58.000 48.000 83 
13.3  412900 Расходи за нето накнаде скупштинских одборника 183.500 217.000 118 
13.4  412900 Порези и доприноси на накнаде скупштинских  

одборника 
118.000 152.000 129 

13.5  412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 12.000 14.000 117 
13.6  412900 Расходи за организације пријема, манифестација и 

обиљежавање значајних датума 
8.000 9.000 113 

13.7  412900 Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК 109.800 60.000 55 

13.8  412900 Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких 
одбора 

114.400 20.000 17 

13.9  412900 Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију  2.000 2.000 100 
13.10  412900 Расходи за пропагандни материјал Града 15.000 15.000 100 
13.11  412900 Остали нематеријални расходи за  Зворничко културно љето и 

обиљежавање значајних датума 
15.000 25.000 167 

13.12  412900 Остали нематеријални расходи за  набавку сувенира 500 10.000 2000 
13.13  412900 Накнада предсједницима Мјесних заједница 73.200 73.200 100 
13.14  412900 Расходи по судским решењима 0 0 ##### 
13.15  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена 47.000 47.000 100 
13.16  412900 Расходи за рад одбора - Енциклопедија  и осталих услуга 13.200 7.200 55 

13.17  412900 Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним 
потребама и за остале намјене 

15.000 15.000 100 

13.18  412900 Комисија за технички пријем објеката 55.600 20.000 36 
13.19  412900 Расходи по основу пореза 10.000 60.000 600 
13.20  412900 Расходи мртвозорства 32.800 30.000 91 
13.21  412900 Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију 1.000 0 0 

13.22  412900 Издаци за попис градске имовине 1.000 1.000 100 
13.23  412900 Административна извршења - хитне интервенције, Комунална 

полиција 
2.000 2.000 100 

13.24  412900 Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду 
штете  

23.000 20.000 87 

       
 413000 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 541.149 692.920 128 

14  413300 Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи 536.149 682.920 127 

14.1  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0 20.220 ##### 

14.2  413300 Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката  
инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши 
суфинансирање (4.000.000 KM) 

94.820 67.010 71 
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14.3  413300 Камате за обвезнице 45.730 0 0 
14.4  413300 Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених 

обавеза (кредит 2.000.000) 
60.411 47.050 78 

14.5  413300 Камате на  дугорочни  кредит Европској инвестиционој Банци за 
ФИШ 

37.100 60.070 162 

14.6  413300 Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 
2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000) 

121.758 121.370 100 

14.7  413300 Камате на кредит за капитална улагања  у износу од 4.350.000 
КМ 

133.330 118.400 89 

14.8  413300 Камате на кредит  Новој банци за финансирање инвестиционих 
улагања   у износу од 4.000.000 КМ 

43.000 84.800 197 

14.9  413300 Камате на кредит за финансирање капиталних   улагања   у 
износу од 7.000.000 КМ 

 164.000 ##### 

       
15  413900 Расходи по основу затезних камата 5.000 10.000 200 

15.1  413900 Расходи по основу затезних камата 5.000 10.000 200 
       

16 414000 414000 Субвенције  993.000 1.155.000 116 
16.1  414100 Субвенције   за Дом здравља 100.000 100.000 100 
16.2  414100 Субвенције за Дом омладине 85.000 80.000 94 
16.3  414100 Субвенције   за подстицај за развој пољопривреде 410.000 350.000 85 
16.4  414100 Субвенције за рад Туристичке организације 90.000 90.000 100 
16.5  414100 Субвенције   за музејску збирку 5.000 20.000 400 
16.6  414100 Субвенције  запословну зону-Јадар 0 0 ##### 
16.7  414100 Субвенције за запошљавање и самозапошљавање 

незапослених 
240.000 450.000 188 

16.8  414100 Субвенције за апотеку  1.000 5.000 500 
16.9  414100 Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија 61.000 55.000 90 

16.10  414100 Субвенције за локалну депонију 1.000 5.000 500 
       
 415000 415000 Грантови 2.475.780 2.611.100 105 

17  415200 Грантови у земљи 2.475.780 2.611.100 105 
17.1  415200 Грант за СПЦ Зворник 10.800 9.000 83 
17.2  415200 Грант за  Меџилис исламску заједницу 11.000 9.000 82 
17.3  415200 Грант за изградњу Саборне цркве и реконконструкција Старог 

храма у Зворнику 
180.000 200.000 111 

17.4  415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката 15.000 20.000 133 
17.5  415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и 

подршка енергетској ефикасности) 
80.000 80.000 100 

17.6  415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничкoг пројеката 
реконструкција наше болнице) 

64.000 271.100 424 

17.7  415200 Грант за презентацију града Зворника 1.250 10.000 800 
17.8  415200 Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова 

у Скупштини града 
60.000 60.000 100 

17.9  415200 Грант за РСЦ Зворник 175.000 170.000 97 
17.10  415200 Грант за Зворник стан 380.000 380.000 100 
17.11  415200 Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите 160.000 160.000 100 

17.12  415200 Грант за ОО СУБНОР Зворник 1.800 1.500 83 
17.13  415200 Грант за финансирање НВО и удружења 25.000 23.000 92 
17.14  415200 Грант за  риболовачко удружење"Бистро" 2.000 2.000 100 
17.15  415200 Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња 5.000 5.000 100 
17.16  415200 Грант за финансирање спортских организација 801.000 700.000 87 

17.17  415200 Грант за финансирање културних манифестација 40.000 35.000 88 

17.18  415200 Грант за манифестацију Каимијини дани 1.000 9.000 900 
17.19  415200 Грант за финансирање пројеката Црвеног крста 75.900 35.000 46 
17.20  415200 Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник 8.000 9.000 113 
17.21  415200 Грант за финансирање БЗК Препород Зворник 9.000 9.000 100 
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17.22  415200 Грант за Удружење Савез слијепих Зворник 9.000 9.000 100 
17.23  415200 Грант за Регионално удружење логораша Братунац 1.000 1.000 100 
17.24  415200 Грант за регионално Удружење мултипле склерозе 1.500 1.500 100 

17.25  415200 Грант за Удружење инвалида рада Зворник 4.500 4.500 100 
17.26  415200 Грант за Драмско позориште Зворник 2.500 3.000 120 
17.27  415200 Грант за Коло српских сестара Зворник 1.000 1.000 100 
17.28  415200 Грант за Удружрње дијабетичара Зворник 3.000 3.000 100 
17.29  415200 Грант за Удружење пензионера Зворник 15.000 15.000 100 
17.30  415200 Грант за Студентски центар у Каракају 3.000 3.000 100 
17.31  415200 Грант за Технолошки факултет 5.000 10.000 200 
17.32  415200 Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник 3.000 5.000 167 
17.33  415200 Грант за финансирање Буџета за младе 18.000 20.000 111 
17.34  415200 Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели" 4.500 5.000 111 

17.35  415200 Грант за развој амбуланти породичне медицине 30.000 30.000 100 
17.36  415200 Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг 10.000 15.000 150 
17.37  415200 Грант за развој сеоског туризма 2.000 5.000 250 
17.38  415200 Грант за Удружење доктора породичне медицине 5.000 5.000 100 
17.39  415200 Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама 2.000 2.000 100 

17.40  415200 Грант за Удружење грађана Ветерани РС 18.000 19.500 108 
17.41  415200 Грант за Удружење  грађана повратника Града Зворник 1.000 1.000 100 

17.42  415200 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 30.000 30.000 100 
17.43  415200 Грант МЗ - текуће одржавање 37.000 50.000 135 
17.44  415200 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 1.000 1.000 100 
17.45  415200 Грант за финансирање Општинске борачке организације 

Зворник 
45.000 45.000 100 

17.46  415200 Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица 
Зворник 

40.000 34.000 85 

17.47  415200 Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида 
Зворник 

26.000 34.000 131 

17.48  415200 Грант за сликарску радионицу " Палета" 2.000 2.500 125 
17.49  415200 Грант за удружење Звоник  2.000 2.000 100 
17.50  415000 Грант за удружење грађана  "Его" 2.000 2.000 100 
17.51  415200 Грант за школске објекте 2.000 2.000 100 
17.52  415200 Грант за синдикат градске управе  10.030 7.000 70 
17.53  415200 Грант за дом за стара лица 8.000 15.000 188 
17.54  415200 Грант за "Ритам Европе" 6.000 0 0 
17.55  415200 Грант за БФЦ сертификат 20.000 20.000 100 
17.56  415200 Грант за удружење  Багрем  2.000 ##### 
17.57  415200 Гранз за градски синдикат пензионера Зворник  1.500 ##### 
17.58  415200 Гранз за НВО ЕМАУС  7.000 ##### 

       
 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града 927.000 820.000 88 

18  416000 Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима 927.000 820.000 88 
18.1  416100 Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану 

незбринутим лицима 
285.000 120.000 42 

18.2  416100 Текуће помоћи за стипендије студентима 187.000 200.000 107 
18.3  416100 Награде за  Вуковце и успјешне ученике на такмичењима 20.000 25.000 125 
18.4  416100 Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете 60.000 75.000 125 

18.5  416100 Дознаке за вантјелесну оплодњу 25.000 25.000 100 
18.6  416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика 230.000 230.000 100 

18.7  416100 Помоћ за финансирање Народне кухиње 20.000 30.000 150 

18.8  416100 Текуће помоћи за набавку књига за  ученике 0 10.000 ##### 

18.9  416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ 75.000 75.000 100 

18.10  416100 Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих 25.000 30.000 120 
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породица 

       
19 419000 419000 Расходи по судским рјешењима 82.000 80.000 98 

19.1  419100 Расходи по судским рјешењима 82.000 80.000 98 
       

20 48700 487000 Трансфери осталим јединицама власти   156.047 32.500 21 
20.1  487900 Трансфери за пројекат обалоутврде  и плато ријеке Дрине и 

осталим јединицама власти 
156.047 32.500 21 

       

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.776.700 12.500.330 128 

 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 9.439.700 12.275.330 130 

21  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 6.435.000 9.532.370 148 

21.1  511100 Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- 
КРЕДИТНА СРЕДСТВА  

2.000.000 0 0 

21.2  511100 Издаци за  градњу школских објеката 3.000 50.000 1667 

21.3  511100 Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у 
Кисељаку  

1.000 25.000 2500 

21.4  511100 Издаци у грађевинске објекте у граду и улице 351.000 50.000 14 
21.5  511100 Издаци  за набавку и градњу пословног простора за суд и 

тужилаштво  
649.000 4.209.000 649 

21.6  511100 Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих 
средстава 

682.000 570.000 84 

21.7  511000 Издаци за инфраструктуру у  МЗ по Одлуци о задужењу из 2019  
(КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

575.000 204.740 36 

21.8  511000 Издаци за инфраструктуру у  МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 
(КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

 2.450.000 ##### 

21.9  511000 Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о 
задужењу из 2019   (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

1.000.000 1.000.000 100 

21.10  511000 Издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита средства   6.000 220.000 3667 

21.11  511100 Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних 
објеката из кредитних средстава  по Одлуци о задужењу из 2019  
(КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

828.000 568.630 69 

21.12  511000 Уређење платоа испред музичке школе  (КРЕДИТНА 
СРЕДСТВА) 

100.000 0 0 

21.13  511100 Издаци за суфинансирање  заједничких пројеката  90.000 35.000 39 
21.14  511100 Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ 50.000 150.000 300 
21.15  511100 Издаци за  градњу објеката 100.000 0 0 

       
22  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију 

објеката   
2.578.700 1.894.960 73 

22.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката 
Градске управе и Ватрогасне јединице  

110.000 160.000 145 

22.2  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију  школских 
објеката 

220.000 100.000 45 

22.3  511200 Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња  
амбулантеу Брањеву (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

600.000 279.920 47 

22.4  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду 784.700 60.000 8 

22.5  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду  по Одлуци о задужењу 
из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

312.000 208.440 67 

22.6  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду  по Одлуци о задужењу 
из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

 250.000  

22.7  511200 Реконструкција  инфраструктуре у мјесним заједницама по 
Одлуци о задужењу из 2019  (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

325.000 36.600 11 

22.8  511200 Реконструкција  инфраструктуре у мјесним заједницама по 
Одлуци о задужењу из 2021  (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

 490.000  

22.9  511200 Реконструкција пута Шћемлија Глумина 1.000 50.000 5000 
22.10  511200 Издаци за санацију домова омладине и читаоница 10.000 10.000 100 
22.11  511200 Средства за заштиту и одржавање  споменика и спомен 

обељежја 
5.000 20.000 400 

22.12  511200 Уређење платоа испред робне куће из кредита 210.000 210.000 100 
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22.13  511200 Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених 
клизиштем 

1.000 20.000 2000 

       
23  511300 Издаци за набавку опреме 391.000 710.000 427 

23.1  511300 Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и 
Ватрогасне јединице 

218.000 305.000 140 

23.2  511300 Издаци за набавку пројектора за Дом омладине из кредита и 
осталих извора 

88.000 0 0 

23.3  511300 Издаци за набавку опреме Цивилне заштите 80.000 150.000 188 
23.4  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 5.000 100 
23.5  511300 Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду  по Одлуци о 

задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 
 250.000  

       
24  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 35.000 138.000 394 

24.1  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 1.000 5.000 500 

24.2  511700 Издаци за израду просторно планске  
документације 

1.000 100.000 10000 

24.3  511700 Издаци за израду пројектне документације  за инфраструктурне 
објекте 

30.000 30.000 100 

24.4  511700 Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја 2.000 2.000 100 
24.5  511700 Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско 

привредна основа за приватне шуме  
1.000 1.000 100 

       
 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 318.000 210.000 66 

25  513100 Издаци за земљу 318.000 210.000 66 
25.1  513100 Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале 

намјене 
64.000 70.000 109 

25.2  513100 Рјешавање имовинско правних односа експропријације 4.000 40.000 1000 
25.3  513100 Издаци за земљиште  из кредитних средстава за уређење 

ријеке Сапне и Дрине 
250.000 100.000 40 

25.4  513100 Издаци за набавку земље за паркинг гараже  0 0 ##### 

       
26 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
19.000 15.000 79 

26.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 
амбалаже и сл. и ватрогасне јединице 

19.000 15.000 79 

       
27 611000  Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 41.000 46.000 112 

27.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 1.000 1.000 100 
27.2  611480 Издаци за зајмове дате радницима 40.000 45.000 113 

       
   Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА   
 621000  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.557.045 1.883.910 121 

28  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.472.545 1.803.910 123 
28.1  621300 Отплата кредита  за финансирање пројеката  инфраструктуре 

за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање  
(4.000.000 KM) 

443.242 440.000 99 

28.2  621300 Отплата кредита  Новој банци за финан.инфраструктуре и 
пренесених обавеза (2.000.000 KM) 

225.123 238.480 106 

28.3  621300 Отплата главнице за обвезнице  371.675 397.200 107 
28.4  621300  Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених 

обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.( 
3100.000 КМ) 

0 78.310 ##### 

28.5  621300  Отплата главнице на кредит за капитална улагања  Интеза Сан 
Паоло баци (кредит  4.350.000 КМ) 

432.505 447.400 103 

28.6  621300 Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих 
улагања   у износу од 4.000.000 КМ 

 202.520 ##### 

       
29  621900 Отплата дуга из претходних година 84.500 80.000 95 

29.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно приспјеле   обавезе 84.500 80.000 95 
       
   В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 1.443.185 510.980 35 
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30 631000 631000 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 1.348.200 470.980 35 

30.1  631100 Издаци по основу  разлике излазног и улазног пореза на 
додатну вриједност 

468.200 160.980 34 

30.2  631300 Издаци по основу аванса 10.000 10.000 100 
30.3  631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   870.000 300.000 34 

       
31 638000 638100 Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти 94.985 40.000 42 

31.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 
рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ 

94.985 40.000 42 

       
32   Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 150.000 379.900 253 

32.1   Буџетска резерва 150.000 379.900 253 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27.782.424 30.548.740 110 
       
  Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града 
  Број потрошачке јединице: 01190110   
       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 565.400 518.000 92 
       

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 565.400 518.000 92 
1.1  412100 Расходи за закуп - закуп за изборе 8.000 6.000 75 
1.2  412300 Расходи за режијски материјал - ГИК 1.700 30.000 1765 
1.3  412900 Расходи за нето накнаде скупштинских одборника 183.500 217.000 118 
1.4  412900 Порези и доприноси на накнаде скупштинских  

одборника 
118.000 152.000 129 

1.5  412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 12.000 14.000 117 

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

114.400 20.000 17 

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

8.000 9.000 113 

1.8  412900 Расходи по основу репрезентације 8.000 8.000 100 
1.9  412900 Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК 109.800 60.000 55 

1.10 412900 Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију 2.000 2.000 100 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 565.400 518.000 92 

       
    Назив потрошачке јединице: Кабинет  Градоначелника 

  Број потрошачке јединице: 01190120  

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 785.550 1.280.000 163 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 273.500 301.000 110 

1.1  412100 Расходи по основу закупа 23.000 23.000 100 
1.2  412700 Расходи за услуге информисања, медија и стратегије 

комуникације 
150.000 118.000 79 

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

20.000 70.000 350 

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

15.000 25.000 167 

1.5  412900 Расходи за пропагандни материјал Града 15.000 15.000 100 
1.6  412900 Расходи по основу репрезентације 50.000 40.000 80 
1.7  412900 Остали нематеријални расходи за  набавку сувенира 500 10.000 2000 

       
2 415000 415000 Грантови 362.050 599.100 165 

2.1  415200 Грант за СПЦ Зворник 10.800 9.000 83 
2.2  415200 Грант за  Меџилис исламску заједницу 11.000 9.000 82 
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2.3  415200 Грант за изградњу Саборне цркве и реконконструкција Старог 
храма у Зворнику 

180.000 200.000 111 

2.4  415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката 15.000 20.000 133 
2.5  415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничкoг пројеката , 

подршке енергетској ефикасности..) 
80.000 80.000 100 

2.6  415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничкoг пројеката 
реконструкција наше болнице) 

64.000 271.100 424 

2.7  415200 Грант за презентацију града Зворника 1.250 10.000 800 
       

3   Буџетска резерва 150.000 379.900 253 
3.1   Буџетска резерва 150.000 379.900 253 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 785.550 1.280.000 163 

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

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 842.300 833.000 99 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 842.300 833.000 99 

1.1  412100 Расходи по основу закупа 35.500 35.000 99 
1.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 260.000 280.000 108 
1.3  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих 

услуга 
165.000 150.000 91 

1.4  412300 Расходи за режијски материјал 104.500 90.000 86 
1.5  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 5.000 10.000 200 
1.6  412500 Расходи текућег одржавања 37.000 37.000 100 
1.7  412600 Путни трошкови 7.000 7.000 100 
1.8  412600 Расходи  за гориво 35.000 37.000 106 
1.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга 

платног промета 
42.000 45.000 107 

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

60.000 60.000 100 

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

91.300 82.000 90 

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.058.000 140.000 7 
2 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.046.000 130.000 6 

2.1  511100 Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- 
КРЕДИТНА СРЕДСТВА  

2.000.000  0 

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

10.000 10.000 100 

2.3  511300 Издаци за набавку опреме - Градске управа  35.000 115.000 329 

2.4  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 1.000 5.000 500 

       
3 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
12.000 10.000 83 

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

12.000 10.000 83 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.900.300 973.000 34 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије 

  Број потрошачке јединице: 01190140    

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 6.572.867 7.048.320 107 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 5.757.518 6.075.700 106 
1.1  411100 Расходи за бруто плате 4.834.586 5.141.500 106 
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1.2  411100 Нето плате 3.034.776 3.244.800 107 
1.3  411100 Порези на плате 152.250 170.300 112 
1.4  411100 Доприноси на плате 1.647.560 1.726.400 105 

       
2  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  850.932 859.700 101 

2.1  411200 Нето накнаде трошкова запослених  592.050 600.000 101 
2.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 258.882 259.700 100 

       
3  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих накнада плате- 
5.000 10.000 200 

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

5.000 10.000 200 

       
4  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 67.000 64.500 96 

4.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 67.000 64.500 96 

       
5 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 132.200 132.200 100 

5,1  412700 Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и 
друге 

12.000 12.000 100 

5.2  412900 Накнаде предсједницима Мјесних заједница 73.200 73.200 100 
5.3  412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена 47.000 47.000 100 

       
6 413000 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 541.149 692.920 128 

6.1  413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 20.220 ##### 

6.2  413300 Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката  
инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши 
суфинансирање (4.000.000 KM) 

94.820 67.010 71 

6.3  413300 Камате за обвезнице 45.730 0 0 
6.4  413300 Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених 

обавеза (кредит 2.000.000) 
60.411 47.050 78 

6.5  413300 Камате на  дугорочни  кредит Европској инвестиционој Банци за 
ФИШ 

37.100 60.070 162 

6.6  413300 Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 
2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000) 

121.758 121.370 100 

6.7  413300 Камате на кредит за капитална улагања  у износу од 4.350.000 
КМ  (Интезе Сан Паоло банка) 

133.330 118.400 89 

6.8  413300 Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих 
улагања   у износу од 4.000.000 КМ 

43.000 84.800 197 

6.9  413300 Камате на кредит за финансирање капиталних   улагања   у 
износу од 7.000.000 КМ 

 164.000 ##### 

6.10  413900 Расходи по основу затезних камата 5.000 10.000 200 

       
7 415000 415000 Текући грантови 60.000 60.000 100 

7.1  415200 Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова 
у Скупштини града 

60.000 60.000 100 

       

8 419000 419000 Расходи по судским рјешењима 82.000 80.000 98 

8.1  419100 Расходи по судским рјешењима 82.000 80.000 98 

       
9 487000 487000 Трансфери осталим јединицама власти   0 7.500 ##### 

9.1  487900 Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)    7.500 ##### 
       

10 611000 611000 Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 41.000 46.000 112 
10.1  611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 1.000 1.000 100 
10.2  611400 Издаци за зајмове дате радницима 40.000 45.000 113 
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   В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА   
11 621000 621000 Издаци за отплату дугова 1.557.045 1.883.910 121 
11  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.472.545 1.803.910 123 

11.1  621300 Отплата кредита  за финансирање пројеката  инфраструктуре 
за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање  
(4.000.000 KM) 

443.242 440.000 99 

11.2  621300 Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и 
пренесених обавеза  (2.000.000 КМ) 

225.123 238.480 106 

11.3  621300 Отплата главнице за обвезнице  371.675 397.200 107 
11.4  621300  Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених 

обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан. 
(3100.000 КМ) 

0 78.310 ##### 

11.5  621300  Отплата главнице на кредит за капитална улагања  Интеза Сан 
Паоло баци (кредит  4.350.000 КМ) 

432.505 447.400 103 

11.6  621300 Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих 
улагања   у износу од 4.000.000 КМ 

 202.520 ##### 

       
12  621900 Отплата дуга из претходних година 84.500 80.000 95 

12.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно приспјеле   обавезе 84.500 80.000 95 
       
 63  Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 975.985 355.000 36 

13  631000 Остаали издаци 881.000 315.000 36 
13.1  631100 Издаци по основу  разлике излазног и улазног пореза на 

додатну вриједност 
1.000 5.000 500 

13.2  631300 Издаци по основу аванса,   10.000 10.000 100 
13.3  631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   870.000 300.000 34 

       
14  638100 Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти 94.985 40.000 42 

14.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 
рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ 

94.985 40.000 42 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.146.897 9.333.230 102 
       

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду пољопривреду и  

  друштвене дјелатности    

  Број потрошачке јединице:  01190150    

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 3.823.480 3.754.700 98 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 128.750 126.700 98 

1.1  412500 Расходи за санацију школских објеката  13.200 10.000 76 
1.2  412700 Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова 1.500 1.500 100 

1.3  412700 Расходи за пројекте Савјета за саобраћај 1.100 1.000 91 
1.4  412700 Расходи за обавезну систематску дератизацију 20.950 25.000 119 

1.5  412700 Расходи за рад против градне заштите 30.000 30.000 100 
1.6  412700 Средства за пројектну документацију за локални економски 

акциони план ЛЕАП 
1.000 7.000 700 

1.7  412900 Расходи за рад одбора - Енциклопедија  и осталих услуга 13.200 7.200 55 

1.8  412900 Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним 
потребама и за остале намјене 

15.000 15.000 100 

1.9  412900 Расходи мртвозорства 32.800 30.000 91 

       
2 414000 414000 Субвенције 993.000 1.155.000 116 

2.1  414100 Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција 100.000 100.000 100 
2.2  414100 Субвенције за Дом омладине 85.000 80.000 94 
2.3  414100 Субвенције за развој пољопривреде 410.000 350.000 85 
2.4  414100 Субвенције за рад Туристичке организације 90.000 90.000 100 
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2.5  414100 Субвенције за музејску збирку 5.000 20.000 400 
2.6  414100 Субвенције  за пословну зону Јадар и Инжињеринг 0 0 ##### 
2.7  414100 Субвенције за запошљавање и самозапошљавање 

незапослених 
240.000 450.000 188 

2.8  414100 Cубвенције  за апотеку  1.000 5.000 500 
2.9  414100 Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија 61.000 55.000 90 
2.10  414100 Субвенције за локалну депонију 1.000 5.000 500 

       
3 415000 415000 Текуће грантови 1.874.730 1.758.000 94 

3.1  415200 Грант за РСЦ Зворник 175.000 170.000 97 
3.2  415200 Грант за Зворник стан 380.000 380.000 100 
3.3  415200 Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите 160.000 160.000 100 
3.4  415200 Грант за ОО СУБНОР Зворник 1.800 1.500 83 
3.5  415200 Грант за финансирање НВО и удружења 25.000 23.000 92 
3.6   415200 Грант за финансирање спортских организација 801.000 700.000 87 
3.7  415200 Грант за финансирање културних манифестација 40.000 35.000 88 
3.8  415200 Грант за манифестацију Каимијини дани 1.000 9.000 900 
3.9  415200 Грант за финансирање пројеката Црвеног крста 75.900 35.000 46 
3.10  415200 Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник 8.000 9.000 113 
3.11  415200 Грант за финансирање БЗК Препород Зворник 9.000 9.000 100 

3.12  415200 Грант за Удружење Савез слијепих Зворник 9.000 9.000 100 
3.13  415200 Грант за Регионално удружење логораша Братунац 1.000 1.000 100 
3.14  415200 Грант за регионално Удружење мултипле склерозе 1.500 1.500 100 

3.15  415200 Грант за Удружење инвалида рада Зворник 4.500 4.500 100 
3.16  415200 Грант за Драмско позориште Зворник 2.500 3.000 120 
3.17  415200 Грант за Коло српских сестара Зворник 1.000 1.000 100 
3.18  415200 Грант за Удружење дијабетичара Зворник 3.000 3.000 100 
3.19  415200 Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим 

пензионерима 
15.000 15.000 100 

3.20  415200 Грант за Студентски центар у Каракају 3.000 3.000 100 
3.21  415200 Грант за Технолошки факултет 5.000 10.000 200 
3.22  415200 Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник 3.000 5.000 167 
3.23  415200 Грант за финансирање Буџета за младе 18.000 20.000 111 
3.24  415200 Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели" 4.500 5.000 111 
3.25  415200 Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника 2.000 2.000 100 

3.26  415200 Грант за развој амбуланти породичне медицине 30.000 30.000 100 

3.27  415200 Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг 10.000 15.000 150 

3.28  415200 Грант за развој сеоског туризма 2.000 5.000 250 
3.29  415200 Грант за Удружење доктора породичне медицине 5.000 5.000 100 
3.30  415200 Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама  

"Рука руци" 
2.000 2.000 100 

3.31  415200 Грант за Удружење грађана Ветерани РС 18.000 19.500 108 

3.32  415200 Грант за Удружење  грађана повратника Града Зворник 1.000 1.000 100 

3.33  415200 Трант за сликарску радионицу " Палета" 2.000 2.500 125 
3.34  415200 Грант за удружење Звоник  2.000 2.000 100 
3.35  415200 Грант за удружење за одрживи повратак Подриња 5.000 5.000 100 
3.36  415200 Грант за удружење грађана "ЕГО" 2.000 2.000 100 
3.37  415200 Грант за школске објекте, образовање 2.000 2.000 100 
3.38  415200 Грант за синдикат градске управе  10.030 7.000 70 
3.39  415200 Грант за дом за стара лица 8.000 15.000 188 
3.40  415200 Грант за "Ритам Европе" за евровизију 6.000 0 0 
3.41  415200 Грант за БФЦ сертификат 20.000 20.000 100 
3.42  415200 Грант за удружење  Багрем  2.000 ##### 
3.43  415200 Грант за градски синдикат пензионера Зворник  1.500 ##### 

  415200 Гранз за НВО ЕМАУС  7.000 ##### 
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4 416000 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 
827.000 715.000 86 

4.1  416100 Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутим лицима 

285.000 120.000 42 

4.2  416100 Текуће помоћи за стипендије студентима 187.000 200.000 107 
4.3  416100 Награде за  Вуковце и успјешне ученике на такмичењима 20.000 25.000 125 
4.4  416100 Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете 60.000 75.000 125 

4.5  416100 Дознаке за вантјелесну оплодњу 25.000 25.000 100 
4.6  416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика 230.000 230.000 100 
4.7  416100 Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње 20.000 30.000 150 
4.8  416100 Текуће помоћи за набавку књига за ученике  10.000 ##### 

       

   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 915.000 457.920 50 
5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 912.000 454.920 50 

5.1  511100 Издаци за градњу школских објеката 3.000 50.000 1667 
5.2  511100 Издаци за градњу дома омладина  и Дом за старија  лица у 

Кисељаку 
1.000 25.000 2500 

5.3  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију  школских 
објеката 

220.000 100.000 45 

5.4  511200 Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња  
амбуланте у Брањеву-КРЕДИТНА СРЕДСТВА 168326 - властита 
средства 111.590 

600.000 279.920 47 

5.5  511300 Издаци за набавку пројектора за Дом омладине из кредита и 
осталих извора 

88.000 0 0 

       
6  511700 Издаци за нематријалну произведену имовину 3.000 3.000 100 

6.1  511700 Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја 2.000 2.000 100 
6.2  511700 Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско 

привредна основа за приватне шуме  
1.000 1.000 100 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.738.480 4.212.620 89 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење 

  Број потрошачке јединице:  0119160    

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 55.600 20.000 36 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 55.600 20.000 36 
1.1  412900 Комисија за технички пријем објеката 55.600 20.000 36 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.000 100.000 10000 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.000 100.000 10000 
2.1  511700 Средства за израду просторно планске документације 1.000 100.000 10000 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 56.600 120.000 212 
       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и  

  послове саобраћаја    

  Број потрошачке јединице: 0119170   

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 1.673.350 1.669.000 100 
1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1.606.350 1.589.000 99 

1.1  412500 Расходи за инфраструктуру у граду 40.000 40.000 100 
1.2  412500 Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама 612.000 500.000 82 
1.3  412500 Расходи за одржавање шумских путева  40.000 50.000 125 
1.4  412500 Расходи за санацију водопривредних објеката 31.250 30.000 96 
1.5  412500 Одржавање уличне расвјете 50.000 40.000 80 
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1.6  412700 Уговорене услуге за инфраструктуру 40.000 40.000 100 
1.7  412700 Издаци за постављање табли са назнаком улице  2.000 10.000 500 

1.8  412700 Расходи за процјену вриједности имовине 5.000 10.000 200 
1.9  412700 Расходи збрињавања паса луталица 10.000 10.000 100 
1.10  412800 Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета 260.000 280.000 108 
1.11  412800 Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање 

градске чистоће 
418.100 368.000 88 

1.12  412800 Зимско одржавање путева 85.000 130.000 153 
1.13  412800 Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих 

депонија 
1.000 20.000 2000 

1.14  412900 Расходи по основу накнада и  пореза 10.000 60.000 600 
1.15  412900 Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију 1.000 0 0 
1.16  412900 Издаци за попис градске имовине 1.000 1.000 100 

       
2 415000 415000 Грантови 67.000 80.000 119 

2.1  415200 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 30.000 30.000 100 
2.2  415200 Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти 37.000 50.000 135 

       
3  487000 Трансфери осталим јединицама власти   156.047 25.000 16 

3.1  487900 Трансфери за пројекат обалоутврде  и плато ријеке Дрине 156.047 25.000 16 
       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6.067.700 10.927.410 180 
 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.749.700 10.717.410 186 

4  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 4.281.000 9.307.370 217 
       

4.1  511100 Издаци у грађевинске објекте у граду и улице  351.000 50.000 14 
4.2  511100 Издаци  за набавку и градњу пословног простора за Градску 

управу,суд и тужилаштво и Центар за социјални рад 
649.000 4.209.000 649 

4.3  511100 Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих 
средстава 

682.000 570.000 84 

4.4  511000 Издаци за инфраструктуру у  МЗ по Одлуци о задужењу из 2019  
(КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

575.000 204.740 36 

  511000 Издаци за инфраструктуру у  МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 
(КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

 2.450.000  

4.5  511000 Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о 
задужењу из 2019   (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

1.000.000 1.000.000 100 

4.6  511100 Издаци за пројекте водовода -ФИШ из  властита средства   6.000 220.000 3667 
4.7  511100 Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних 

објеката из кредитних средстава  по Одлуци о задужењу из 2019  
(КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

828.000 568.630 69 

4.8  511100 Уређење платоа испред музичке школе  (КРЕДИТНА 
СРЕДСТВА) 

100.000 0 0 

4.9  511100 Издаци за суфинансирање  заједничких пројеката 90.000 35.000 39 

       
5  511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање 1.433.700 1.125.040 78 

5.1  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду 784.700 60.000 8 
5.2  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду  по Одлуци о задужењу 

из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 
312.000 208.440 67 

5.3  511200 Реконструкција  инфраструктуре у граду  по Одлуци о задужењу 
из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

 250.000  

5.4  511200 Реконструкција  инфраструктуре у мјесним заједницама по 
Одлуци о задужењу из 2019  (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

325.000 36.600 11 

5.5  511200 Реконструкција  инфраструктуре у мјесним заједницама по 
Одлуци о задужењу из 2021  (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 

 490.000  

5.6  511200 Реконструкција пута Шћемлија -Глумина 1.000 50.000 5000 

5.7  511200 Средства за санацију домова омладине и читаоница 10.000 10.000 100 

5.7  511200 Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених 
клизиштем 

1.000 20.000 2000 
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6  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 255.000 5100 
6.1  511300 Издаци за набавку опреме 5.000 5.000 100 
6.2  511300 Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду  по Одлуци о 

задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 
 250.000  

       

7  511700 Набавка сталних средстава у облику права 30.000 30.000 100 

7.1  511700 Издаци за израду пројектне документације  за инфраструктурне 
објекте 

30.000 30.000 100 

       
 513000 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 318.000 210.000 66 

8  513100 Издаци за прибављање земљишта  318.000 210.000 66 
8.1  513100 Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и 

ФИШ 
64.000 70.000 109 

8.2  513100 Рјешавање имовинско правних односа  
експропријације 

4.000 40.000 1000 

8.3  513100 Издаци за земљиште  из кредитних средстава за уређење 
ријеке Сапне и Дрине 

250.000 100.000 40 

       
 631000  В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 467.200 155.980 33 

9  631000 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 467.200 155.980 33 
9,1  631100 Издаци по основу  разлике излазног и улазног пореза на 

додатну вриједност 
467.200 155.980 33 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8.364.297 12.777.390 153 
       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту 

  Број потрошачке јединице: 0119180   

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 211.000 218.000 103 
       

1 415000 415000 Грантови 111.000 113.000 102 

1.1  415200 Грант за финансирање Општинске борачке организације 
Зворник 

45.000 45.000 100 

1.2  415200 Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица 
Зворник 

40.000 34.000 85 

1.3  415200 Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида 
Зворник  

26.000 34.000 131 

       
2 416000 416000 Дознаке које се исплаћују из буџета града 100.000 105.000 105 

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

75.000 75.000 100 

2.2  416100 Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих 
породица 

25.000 30.000 120 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 265.000 380.000 143 

3 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 50.000 150.000 300 
3.1  511100 Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање 

колективних центара и алтернативног смјештаја 
50.000 150.000 300 

4  511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање 215.000 230.000 107 
4.1  511200 Средства за заштиту и одржавање  споменика и спомен 

обељежја   
5.000 20.000 400 

4.2  511200 Уређење платоа испред робне куће  (КРEДИТНА СРЕДСТВА) 210.000 210.000 100 

   ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО 476.000 598.000 126 
       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције 

  Број потрошачке јединице: 01190220   

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 7.000 15.000 214 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 7.000 15.000 214 
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1.1  412700 Средства за прегледе инспекцијских узорака 5.000 5.000 100 
1.2  412700 Административна извршења - хитне интервенције 2.000 10.000 500 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7.000 15.000 214 

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

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.500 2.500 100 

1.1  412400 Набавка материјала 500 500 100 
1.2  412900 Административна извршења-хитне интервенције 2.000 2.000 100 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.500 2.500 100 

       
  Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите 

  Број потрошачке јединице: 01190260   

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 198.400 161.000 81 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 198.400 161.000 81 
1.1  412300 Расходи за материјал 3.000 3.000 100 
1.2  412400 Расходи за посебни материјал 1.000 1.000 100 
1.3  412500 Расходи за хитне интервенције и клизишта  85.000 60.000 71 
1.4  412500 Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, 

склоништа , објеката цивилне заштите 
60.000 60.000 100 

1.5  412600 Расходи  за гориво 2.000 2.000 100 
1.6  412700 Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике 24.400 15.000 61 
1.7  412900 Средства за накнаде за  деминирање, обуку, ванредне прилике 

и накнаду штете  
23.000 20.000 87 

       
2.1 415000 415200 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 1.000 1.000 100 
2.1  415200 Грант за суфинансирање заједничких пројеката 1.000 1.000 100 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 80.000 150.000 188 

3,1 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 80.000 150.000 188 
3,1  511300 Набавка опреме-за цивилну заштиту 80.000 150.000 188 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 279.400 312.000 112 

       
  Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица 

  Број потрошачке јединице:  01190125   

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 70.000 62.000 89 

1 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 70.000 62.000 89 

1.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 15.000 15.000 100 

1.3  412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих 
услуга 

3.000 3.000 100 

1.4  412400 Расходи за  материјал за посебне намјене 0   
  412500 Расходи текућег одржавања зграде и опреме 35.000 25.000 71 
  412600 Расходи  за гориво 17.000 19.000 112 
       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 390.000 345.000 88 

2 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 383.000 340.000 89 
2.1  511100 Издаци за градњу објеката  100.000  0 
2.2  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  100.000 150.000 150 

2.3  511300 Издаци за набавку опреме  183.000 190.000 104 
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3 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 

7.000 5.000 71 

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

7.000 5.000 71 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 460.000 407.000 88 

       
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу 

  Број потрошачке јединице:  01190130   

       

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

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

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  

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

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга  

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

услуга 
 

4.4  412300 Расходи за режијски материјал    
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене  
4.6  412500 Расходи текућег одржавања    
4.7  412600 Путни трошкови    
4.8  412600 Расходи  за гориво    
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
   

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

   

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

   

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    

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

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

1 411000 411000 Расходи за лична примања    
2  411100 Расходи за бруто плате    

2.1  411100 Нето плате    
2.2  411100 Порези на плате    
2.3  411100 Доприноси на плате    
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3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених     

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

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга    

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

услуга 
   

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

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

промета 
   

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

   

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

   

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    

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

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    
       

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

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ    

1 411000 411000 Расходи за лична примања    
2  411100 Расходи за бруто плате    

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

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених     

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

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга    

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

услуга 
   

4.4  412300 Расходи за режијски материјал    
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене    
4.6  412500 Расходи текућег одржавања    
4.7  412600 Путни трошкови    
4.8  412600 Расходи  за гориво    
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
   

4.10  412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и 
пројектна документација) 
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4.11  412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза) 

   

 
       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину    

       
Б. ОПЕРАТИВНА  ЈЕДИНИЦА  ОСТАЛИ  БУЏЕТСКИ  КОРИСНИЦИ 

       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 4.616.326 4.971.260 108 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 1.409.606 1.637.730 116 
2  411100 Расходи за бруто плате 1.203.086 1.409.360 117 

2.1  411100 Нето плате 758.176 859.030 113 
2.2  411100 Порези на плате 40.100 52.920 132 
2.3  411100 Доприноси на плате 404.810 497.410 123 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  163.300 195.370 120 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 145.300 171.600 118 

3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 18.000 23.770 132 

       
4  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих накнада плате- 
27.000 19.000 70 

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

27.000 19.000 70 

       
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 16.220 14.000 86 

5.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 16.220 14.000 86 
       

6 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 701.060 802.870 115 
6.1  412100 Расходи по основу закупа 0 0 ##### 
6.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 194.100 195.750 101 
6.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних комуникационих услуга 115.820 128.020 111 
6.4  412300 Расходи за режијски материјал 53.700 54.100 101 
6.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 105.000 135.000 129 

6.6  412500 Расходи текућег одржавања 44.500 41.500 93 
6.7  412600 Путни трошкови 9.500 11.500 121 
6.8  412600 Расходи  за гориво 8.800 9.500 108 
6.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
9.200 12.100 132 

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

24.600 22.900 93 

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

135.840 192.500 142 

       
7 416000 416000 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града 2.478.560 2.486.660 100 

7.1  416100 Помоћи појединцима 2.478.560 2.486.660 100 
       

8 419000  Расходи по судским решењима 0 15.000 ##### 
8.1  419100 Расходи по судским решењима 0 15.000 ##### 

       
9 487000  Трансфери између различитих једи. власти 27.100 29.000 107 

9.1  487200 Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи 27.100 29.000 107 
       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 31.970 44.500 139 
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10 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 30.770 42.000 136 
10.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  3.500 7.000 200 
10.2  511300 Издаци за набавку опреме  27.270 35.000 128 

       
11 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
1.200 2.500 208 

11.1  516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже 
и сл. 

1.200 2.500 208 

       
12 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 14.300 7.500 52 

12.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно приспјеле   обавезе 14.300 7.500 52 
       

13 631000 631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   30.000 0 0 

13.1  631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   30.000 0 0 

       
14 638000 638100 Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти 58.500 40.000 68 

14.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 
рефундирају од фонда 

58.500 40.000 68 

       

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.751.096 5.063.260 107 
       
  Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад 

   Број потрошачке јединице:  01190300   

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.985.146 3.071.550 103 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 339.886 391.890 115 

2  411100 Расходи за бруто плате 275.586 310.520 113 
2.1  411100 Нето плате 176.176 192.600 109 
2.2  411100 Порези на плате 9.600 10.920 114 
2.3  411100 Доприноси на плате 89.810 107.000 119 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  58.300 73.370 126 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 40.300 49.600 123 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 18.000 23.770 132 

       
4  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих накнада плате- 
3.000 4.000 133 

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

3.000 4.000 133 

       
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.000 4.000 133 

5.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.000 4.000 133 
       

5 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 139.600 149.000 107 
5.1  412100 Расходи по основу закупа 0 0 ##### 
5.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 15.000 15.000 100 
5.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 65.000 72.000 111 

   412300 Расходи за режијски материјал 11.000 12.000 109 
5.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 1.000 1.000 100 
5.6  412500 Расходи текућег одржавања 5.000 5.500 110 
5.7  412600 Путни трошкови 0 0 ##### 
5.8  412600 Расходи  за гориво 4.300 4.500 105 

5.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 
промета 

1.800 2.500 139 



БРОЈ 4                            Службени гласник града Зворник                               18. март 2021. 
 

 

39 

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

1.500 1.500 100 

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

35.000 35.000 100 

       
6 416000 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 
2.478.560 2.486.660 100 

6.1  416100 Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите 2.010.200 1.940.000 97 
6.2  416100 Средства за ванредне помоћи социјално угроженим 36.000 45.000 125 

6.3  416100 Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује цетар за 
социјални рад  из сред Буџета РС 100%   

191.860 300.000 156 

6.4  416300 Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа  у 
установе социјалне заштите 

240.500 201.660 84 

       
7 419000  Расходи по судским решењима 0 15.000 ##### 

7.1  419100 Расходи по судским решењима 0 15.000 ##### 
       

8 487000  Трансфери између различитих једин. власти 27.100 29.000 107 
8.1  487400 Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи 27.100 29.000 107 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.250 10.000 444 

9 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.250 10.000 444 
9.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  1.000 5.000 500 
9.2  511300 Издаци за набавку опреме   1.250 5.000 400 

       
10 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
0 0 ##### 

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

0 0 ##### 

       
11 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 1.500 0 0 

11.1  621900 Отплата дуга за  потенцијалне и накнадно приспјеле   обавезе 1.500 0 0 
       
 631000 631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   30.000 0 0 
  631900 Издаци за отплату дугова из претходних година,   30.000 0 0 
       

12 638000 638100 Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти 13.500 0 0 
12.1  631800 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 

рефундирају од фонда 
13.500 0 0 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.032.396 3.081.550 102 
       

  Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост" 
  Број потрошачке јединице:  01190400   
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 1.187.810 1.390.460 117 

1 411000 411000 Расходи за лична примања 981.720 1.141.840 116 
2  411100 Расходи за бруто плате 927.500 1.098.840 118 

2.1  411100 Нето плате 582.000 666.430 115 
2.2  411100 Порези на плате 30.500 42.000 138 
2.3  411100 Доприноси на плате 315.000 390.410 124 

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  17.000 18.000 106 

3.1  411200 Нето накнаде запослених 17.000 18.000 106 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања ##### 
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4  411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плате- 

24.000 15.000 63 

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

24.000 15.000 63 

       
5  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 13.220 10.000 76 

5.1  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 13.220 10.000 76 
       

6 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 206.090 248.620 121 
6.1  412100 Расходи по основу закупа 0  ##### 
6.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 18.050 18.000 100 
6.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 10.020 12.620 126 

6.4  412300 Расходи за режијски материјал 11.000 12.000 109 
6.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 100.000 130.000 130 
6.6  412500 Расходи текућег одржавања 9.500 10.000 105 
6.7  412600 Путни трошкови 0  ##### 
6.8  412600 Расходи  за гориво 4.500 5.000 111 
6.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
1.000 1.000 100 

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

8.000 8.000 100 

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

44.020 52.000 118 

       
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.400 5.000 208 

7 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.900 4.000 211 
7.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  500 2.000 400 
7.2  511300 Издаци за набавку опреме 1.400 2.000 143 

       
8 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
500 1.000 200 

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

500 1.000 200 

       
9 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 0 1.000 ##### 

9.1  621900 Отплата дуга из претходних година 0 1.000 ##### 
       

10 631000 631800 Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти 45.000 40.000 89 
10.1  638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се 

рефундирају од фонда 
45.000 40.000 89 

       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.235.210 1.436.460 116 

       
  Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар  "Петар Кочић" 

  Број потрошачке јединице:  0815062  

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 206.600 208.000 101 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 36.000 40.000 111 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0 ##### 

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

2.3  411100 Доприноси на плате 0 0 ##### 
       

3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  36.000 40.000 111 
3.1  411200 Нето накнаде запослених 36.000 40.000 111 
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3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 0 0 ##### 
       

4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 170.600 168.000 98 
4.1  412100 Расходи по основу закупа 0  ##### 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 73.500 75.000 102 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 18.000 20.000 111 
4.4  412300 Расходи за режијски материјал 20.000 19.000 95 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 0  ##### 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 17.000 13.000 76 
4.7  412600 Путни трошкови 2.500 5.000 200 
4.8  412600 Расходи  за гориво 0  ##### 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
3.300 4.000 121 

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

5.300 3.000 57 

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

31.000 29.000 94 

      ##### 
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6.700 8.000 119 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 6.500 7.000 108 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  0 0 ##### 
5.2  511300 Издаци за набавку опреме 6.500 7.000 108 

       
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
200 1.000 500 

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

200 1.000 500 

       
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 2.000 6.000 300 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 2.000 6.000 300 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 215.300 222.000 103 
       
  Назив потрошачке јединице: Технички школски центар 

  Број потрошачке јединице: 0815063   

       

   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 190.080 202.200 106 
1 411000 411000 Расходи за лична примања 52.000 64.000 123 
2  411100 Расходи за бруто плате 0 0  

2.1  411100 Нето плате 0 0  

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

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  52.000 64.000 123 

3.1  411200 Нето накнаде запослених и дневнице 52.000 64.000 123 
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања  

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 138.080 138.200 100 

4.1  412100 Расходи по основу закупа 0   
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 74.000 74.000 100 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 17.700 17.700 100 
4.4  412300 Расходи за режијски материјал 9.000 9.000 100 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 4.000 4.000 100 
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4.6  412500 Расходи текућег одржавања 11.000 11.000 100 
4.7  412600 Путни трошкови 4.000 4.000 100 
4.8  412600 Расходи  за гориво  0 ##### 
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
2.000 3.500 175 

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

3.000 3.000 100 

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

13.380 12.000 90 

      ##### 
   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 11.620 12.500 108 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 11.120 12.000 108 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  0 0 ##### 
5.2  511300 Издаци за набавку опреме   11.120 12.000 108 

       
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
500 500 100 

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

500 500 100 

       
7 621000 621900 Отплата дуга из претходних година 10.800 500 5 

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 10.800 500 5 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 212.500 215.200 101 

       
  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка 

  Број потрошачке јединице:  0818021   
       
   А.  ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 46.690 99.050 212 

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

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

       
3  411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених  0 0  

3.1  411200 Нето накнаде запослених 0 0  
3.2  411200 Порези и доприноси на остала лична примања 0 0  

       
4 412000 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 46.690 99.050 212 

4.1  412100 Расходи по основу закупа 0 0 ##### 
4.2  412200 Расходи по основу утрошка енергије 13.550 13.750 101 
4.3  412200 Расходи по основу утрошка  комуналних и комуникационих услуга 5.100 5.700 112 
4.4  412300 Расходи за режијски материјал 2.700 2.100 78 
4.5  412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене 0  ##### 
4.6  412500 Расходи текућег одржавања 2.000 2.000 100 
4.7  412600 Путни трошкови 3.000 2.500 83 
4.8  412600 Расходи  за гориво 0   
4.9  412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног 

промета 
1.100 1.100 100 

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

6.800 7.400 109 

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

4.500 4.500 100 

4.12  412900 Остали непоменути расходи ( бруто накнаде ) 7.940 60.000 756 
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   Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.000 9.000 100 

5 511000 511000 Издаци за произведену сталну имовину 9.000 9.000 100 
5.1  511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката  2.000 0 0 
5.2  511300 Издаци за набавку опреме   7.000 9.000 129 

       
6 516000 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
0 0 ##### 

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

0 0 ##### 

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

7.1  621900 Отплата дуга из претходних година 0 0 ##### 
       
   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 55.690 108.050 194 

       
 

III ПОСЕБАН ДИО 
- БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - 

Редни 
број 

Опис Ребаланс за  
2020 

План буџета  
за 2021 

1 2 3 4 

1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 10.763.024 13.283.939 
2 ОДБРАНА 0 0 
3 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 692.000 684.000 
4 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 5.210.210 8.061.690 
5 ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 9.000 17.000 
6 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 6.336.000 3.286.510 
7 ЗДРАВСТВО 261.000 285.000 
8 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 1.206.300 1.203.000 
9 ОБРАЗОВАЊЕ 844.300 924.200 

10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 3.222.396 3.376.550 
 УКУПНО: 28.544.230 31.121.889 
    

 
Tабела 2 

функци
онални 
код 

Функција Ребаланс за  
2020 

Приједлог 
буџета  за 

2021 
1 2 3 4 

ЗУ  Заједничке услуге 3.319.396 3.407.550 
ИУ Индивидуалне услуге 25.224.834 27.714.339 

 УКУПНО  28.544.230 31.121.889 
 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 
Републике Српске   („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12, 52/14,103/15 и 15/16), чл. 39. и 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени  гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 3. 
редовној сједници одржаној  дана 17. марта 2021. 
године,  донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА  
2021. ГОДИНУ 

 
I 

1) Овом одлуком прописује се начин извршења  
буџета града Зворник за 2021. 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, 52/14,114/17 
и 131/20), Законом о Трезору („Службени гласник 
Републике Српске“, број 28/13 и 103/15), Законом о 
инвестирању јавних средстава („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/04) и осталим законима 
који регулишу ову област. 
3) Ова одлука се односи на кориснике Буџета. 
4) Све одлуке које се односе на Буџет морају бити у 
сагласности са овом одлуком. 

 
II 

1) Средства Буџета из тачке I ове одлуке 
распоређују се у укупном износу од  35.612.000 КМ, 
од чега  35.232.100 КМ на потрошњу за одређене 
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намјене и нераспоређени дио прихода (буџетска 
резерва) износи 379.900 КМ. 
2) Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

 
III 

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

 
IV 

Буџетски издаци су: 
- текући трошкови и трансфери између  

потрошачких јединица , 
- издаци за нефинансијску имовину, 
- издаци за финансијску имовину и отплату 

дугова и, 
- остали издаци 

 
V 

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

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

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

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

-  у оквиру  расхода, 
-  у оквиру издатака за нефинансијску имовину 

и 
-  у оквиру издатака за финансијску имовину и 

отплату дугова. 
3) Изузетно од подтачке 2) ове тачке, не може се 
вршити: 

- прерасподјела буџетских средстава на 
расходе за лична примања и 

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

4) Прерасподјела   средстава    између    расхода,   
издатака за    нефинансијску и финансијску   
имовину, издатака за отплату дугова и  осталих  
издатака,    осим издатака за отплату дугова из   
претходних година  по позицијама може се вршити 
(повећавати или смањивати) до 20%усвојених 
средстава буџетом . 
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IX 
1) Градоначелник може, на приједлог начелника 
Одјељења за финансије, средства распоређена 
Буџетом прераспоређивати у оквиру буџетских 
корисника и надлежних одјељења. 
2) Уколико се не може извршити прерасподјела 
средстава према подтачки 1) ове тачке, 
Градоначелник може на приједлог начелника 
Одјељења за финансије средства распоређена 
Буџетом прераспоређивати између  буџетских 
корисника или одјељења до 5% укупно усвојених 
средстава буџетских корисника или надлежних 
одјељења којима се средства умањују. 
3) Градоначелник може, на приједлог начелника 
Одјељења за финансије, средства распоређена 
Буџетом, која нису утрошена до 31. јануара наредне 
године распоредити између буџетских корисника 
или надлежних одјељења до 10% од укупно 
усвојених средстава буџетских корисника или 
надлежних одјељења којима се средства умањују. 
4) Градоначелник може средства распоређена 
Буџетом у оквиру Остале буџетске потрошње, на 
позицији буџетска резерва распоређивати на 
буџетске кориснике по свим буџетским позицијама, у 
укупно планираном износу. 
5) Градоначелник има обавезу да у оквиру 
извјештаја о извршењу Буџета града, Скупштину 
града Зворник извјештава о извршеној 
прерасподјели средстава из тачке VIII подтачка 1) и 
ове тачке,  подт.  1), 2), 3) и 4) ове одлуке.  

 
X 

Издаци који настају кориштењем прихода из тачке III 
подт.  2) и 3) ове одлуке су: 

- расходи, осим расхода за лична примања, 
- издаци за нефинансијску имовину и  
- издаци за финансијску имовину и отплату 

дугова. 
- остали издаци 

                                                             
XI 

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

 
XII 

1) Одјељење за финансије врши пренос средстава 
са рачуна у оквиру система јединственог рачуна 
трезора за измирење обавеза по основу буџетских 
издатака из тачке IV и издатака из тачке X ове 
одлуке. 
2) Обавезе буџетских корисника у систем трезора 
уносе се на основу образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника, које сачињава и за 
које је одговоран буџетски корисник. 

3) Буџетски корисници врше унос података у 
рачуноводствени систем (систем трезора) 
посредством Одјељења за финансије.  
4) Подаци унесени у обрасце за трезорско 
пословање буџетских корисника морају бити 
сачињени на основу вјеродостојних 
књиговодствених исправа, прописаних чл. 8. 9 и 10. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
94/15). 
5) Исправама из подтачке IV ове тачке сматрају се: 

- обрачунске листе плата и накнада, 
- предрачуни и уговори, 
- рачуни за набавку средстава, материјала, 

робе и услуга, 
- одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и 
- остале књиговодствене исправе. 

 
XIII 

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

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

 
XV 

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

 
XVI 

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

- средства за порезе и доприносе на лична 
примања, 

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

- средства за обавезе према добављачима за 
робу, материјал и услуге, 

- средства за обавезе према добављачима за 
инвестиције и инвестиционо одржавање и 

- средства за остале обавезе. 
3) Одјељење за финансије утврђује термински 
мјесечни план потрошње из подтачке 2) ове тачке. 
 

XVII 
Обавезе по основу коришћења прихода из тачке III 
подтачка 2) ове одлуке измирују  се у складу са 
интерним процедурама Градске управе. 

 
XVIII 

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

 
XIX 

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

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

 
XXI 

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

 
XXII 

Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу 
ове одлуке прописује начелник  Одјељења за 
финансије. 

XXIII 
1) Градоначелник је обавезан да извјештава 
Скупштину града о извршењу Буџета града 
тромјесечно. 
2) Одјељење за финансије тромјесечно извјештава 
Градоначелника  о извршењу Буџета града за текућу 
фискалну годину и коришћењу буџетске резерве. 
 

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

XXV 
Уколико су другим одлукама прописани новчани  
издаци из буџета који се разликују од планираних 
износа по овој одлуци, примјењују се одредбе и 
планирани износи утврђени овом одлуком. 

 
XXVI 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-45/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
17. март 2021. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
Ha основу чл. 26. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 10. 108. и 127. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Српске“ број: 
79/20), и чл. 19. и 27. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 3. 
редовној сједници одржаној 17. марта 2021. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА, СПОРТСКИХ 
ГРАНА, УСЛОВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се критеријуми за рангирање 
спортова и номенклатура спортских грана и грана 
спорта у граду Зворник (у даљем тексту: Град), 
расподјела средстава спортским организацијама за 
2021. годину и поступак додјеле и контроле утрошка 
одобрених средстава из буџета града Зворник. 
 

Члан 2. 
Граматички изрази употријебљени у овој одлуци за 
означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба пола. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортова врши се на основу 
следећих критеријума:  
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А. Друштвеног значаја - заступљености спортова у 
Граду, постојање републичких и градских лигашких 
такмичења, континуиране организације рада 
клубова. 
Б. Традиција спорта у Граду и Републици Српској - 
спортски савези, градски, републички и државни 
успјеси, број клубова, број активних чланова и 
систем такмичења - од нижег ка вишем нивоу. 
В. Медијске заступљености и популарности - 
атрактивности спорта, утицаја на рекламирање 
спорта, приступачност спорту и материјалне 
могућности финансирања и других критеријума 
утврђених Правилником о категоризацији спортова у 
Републици Српској. 
 

Члан 4. 
На основу критеријума из члана 3. ове одлуке, 
спортови се разврставају у четири категорије, и то: 
 
Прва категрија: 

- Атлетика, 
- Кошарка, 
- Одбојка, 
- Рукомет, 
- Фудбал и 
- Џудо.  

 
Друга категорија: 

- Кајак-кану и рафтинг, 
- Тенис, 
- Теквондо, 
- Шах, 
- Клубови инвалидних лица. 

 
Трећа категорија: 

- Ауто-мото спорт, 
- Карате, 
- Џиу-џица, 
- Бокс, 
- Аикидо, 
- Кик-бокс, 
- Планинарство. 

 
Четврта категорија: 

- Бициклизам, 
- Боди билдинг и фитнес, 
- Спортски риболов, 
- Билијар и 
- Остале спортске гране, утврђене 

Правилником о категоризацији спортова у 
Републици Српској. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина Града на основу критеријума из 
претходног члана врши рангирање спортова и 
спортских организација и утврђује износе средстава 
за рад, а на основу приједлога Комисије за спорт и 
културу. 
(2) Средства за развој спорта утврђена буџетом 
Града користе се за финансирање рада спортских 
клубова, спортских манифестација у Граду, награде 
најуспјешнијим спортистима и друге намјене 
утврђене Законом о спорту. 
 

Члан 6. 
Спортске организације својим годишњим 
програмима рада аплицирају за кориштење 
средстава из буџета Града планираних за 
финансирање спорта, који поред осталих услова 
треба да испуњавају и следеће Опште услове 
одређене Законом о спорту: 

1. да је извршена регистрација и упис спортске 
организације у судски регистар код надлежног 
суда, 

2. да је извршено усклађивање Статута и 
осталих нормативних аката са одредбама 
Закона о спорту Републике Српске за 
спортске организације регистроване прије 
ступања на снагу Закона о спорту, 

3. да је извршена пријава и регистрација 
спортске организације у Пореској управи 
Републике Српске, 

4. да су код Министарства породице, омладине 
и спорта у складу са Законом извршили 
потребну регистрацију, 

5. да Комисији за спорт и културу Града достави 
годишњи план и програм рада разматран и 
усвојен од надлежног органа спортске 
организације, 

6. да се воде пословне књиге у складу са 
законским прописима, 

7. да Комисији за спорт и културу Града достави 
извјештај о намјенском утрошку       

8. средстава дозначених из буџета града, за 
претходну годину, 

9. остале услове у складу са Правилницима и 
нормативним актима спортских савеза РС, 
БиХ и међународних спортских асоцијација. 

 
Члан 7. 

(1) Укупно планирана средства за финансирање 
развоја спорта у Граду Зворник, утврђена су 
буџетом за 2021. годину у укупном износу 700.000 
КМ, „Грант за финансирање спортских 
организација“, економски код 415200.  
(2) Одлуку о додјели средстава спортским 
клубовима доноси Скупштина града на приједлог 
Комисије за спорт и културу.  
(3) На основу критеријума из чл. 4. и 6. ове одлуке и 
ранга такмичења, као и основних трошкова за 
функционисање спортске организације, врши се 
расподјела средстава спортским организацијама у 
2021. години. 
(4) Основни критеријуми за расподјелу средстава 
спортским клубовима односе се на систем 
такмичења клубова и ранг такмичења (лиге), број 
спортиста, традиција и успјеси клубова и врсте 
трошкова који у систему такмичења спортски клуб 
мора финансирати. 
(5) Правило је да спортски клубови истог ранга 
такмичења добијају и исти износ средстава из 
градског буџета. 
(6) Финансирање клубова који немају лигашка 
такмичења одобрава се у износима према рангу 
спортске гране, успјесима, броју такмичара и 
традицији одређеног спорта. 
(7) Код расподјеле средстава за текућу годину 
обавезно се утврђује „спортска резерва“. 
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(8) Из укупних годишњих средстава финансирају се 
трошкови избора спортисте године. 

(9) У доњим табелама наводе се износи средстава 
за финансирање рада спортских клубова, и то: 
 

1.   ФУДБАЛ 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА  План 2021 

1 ФК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  180.000 
2 ФК Подриње - Тршић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
3 ФК Локањ - Локањ III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
4 ФК Јединство - Роћевић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
5 ОФК Трновица - Трновица III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
6 ФК Будућност - Пилица II ЛИГА РС ИСТОК  27.000 
7 ФК Јардан - Јардан ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
8 ФК Челопек - Челопек III  ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
9 ФК Табанци - Табанци III  ЛИГА РС ИСТОК  17.000 

10 ФК Јесеница - Јесеница ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
11 ФК Брањево - Брањево ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
12 ФК Пецка Роћевић ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
13 ЖФК  Дрина ПРЕМИЈЕР ЛИГА БиХ  15.000 

УКУПНО  348.000 
 

2.   КОШАРКА 
 
Р.Бр.                Назив клуба ЛИГА      План 2021 

1 Кoшаркашки клубови I и II ЛИГА РС  65.000 
 УКУПНО  65.000 

 
3.   ОДБОЈКА 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА     План 2021 

1 ОК Дрина - Зворник М/Ж I ЛИГА РС  50.000 
 УКУПНО   50.000 

 
4.   РУКОМЕТ 
 
Р.Бр.                    Назив клуба ЛИГА    План 2021 

1 РК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  45.000 
 УКУПНО   45.000 

 
5.   БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр.                     Назив клуба     План 2021 

1 Џудо клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Теквондо клуб „Српски Соко"  7.000 
3 Карате клуб „Српски Соко"  5.000 
4 Карате клуб „Змај"  4.000 
5 Карате клуб „Дрина"  2.000 
6 Карате клуб „Сенсеи"  4.000 
7 Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник  2.000 
8 Аикидо „Шихан" Зворник  2.000 
9 Боксерски клуб „Дрина"  2.000 
10 Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“  2.000 
11 Кик бокс клуб “Српски Соко“  4.000 
12 Клуб борилачких спортова ''056''  4.000 
13 Клуб борилачких спортова ''Обилић''  8.000 
14 Теквандо клуб ''Зворник''  4.000 
15 Карате клуб Шкорпион  2.000 
16 Џудо клуб „Соколови“  6.000 
 УКУПНО                    65.000 
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6.   ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр. Назив клуба            План 2021 

1 Атлетски клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Шаховски клуб „Дрина" - Зворник  10.000 
3 Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник  1.500 
4 Кајак кану клуб „Дрина"  5.000 
5 Тениски клуб „АС" Зворник  1.000 
6 Тениски клуб „Видиковац“  1.000 
7 Ауто мото клуб „Ехтрем“  1.000 
8 Боди билдинг клуб „Српски Соко"  2.000 
9 Гимнастички клуб Полет  2.000 

10 Сп.удружење ''Бијели штап - 1.500 
11 СБК Дијамонд  1.500 

 УКУПНО  33.500 
 
7.   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
Р.Бр. Назив манифестације     План 2021 

1 Избор спортисте године 
 0 

2 Спортске манифестације,  
 30.000 

УКУПНО  30.000 
 
8.   СПОРТСКА РЕЗЕРВА 
 
Р.Бр.                           Назив позиције     План 2021 

1 Спортска резерва  63.500 
УКУПНО  63.500 

 
1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
Р.Бр. Спортови и манифестације    План 2021 

1 Фудбал  348.000 
2 Кошарка  65.000 
3 Одбојка  50.000 
4 Рукомет  45.000 
5 Борилачки спортови  65.000 
6 Остали спортови  33.500 
7 Манифестације  30.000 
8 Спортска резерва  63.500 

СВЕ  УКУПНО  700.000 
 

Члан 8. 
Средства која су спортским клубовима - 
организацијама аконтативно дозначена у 2021. 
години, до дана доношења ове oдлуке улазе у 
укупан збир одобрених средстава. 

 
Члан 9. 

(1) Тренинзи спортских клубова су покривени 
посебном буџетском позицијом, грант за ЈУ 
Рекреативно спортски центар Зворник. 
(2) Спортски клуб и ЈУ ''Рекреативно Спортски 
центар Зворник“, ће уговором регулисати 
кориштења простора за тренинге и такмичења.  
 

Члан 10. 
(1) Дозначавање средстава из ове одлуке вршиће се 
током године равномјерно, према спортским 
организацијама, а према остваривању прихода 
буџета Града, за чије праћење се задужује 
Одјељење за финансије. 

 
 

(2) Спортски клубови су обавезни вршити правдање 
утрошка дозначених средстава најмање једном 
годишње Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 11. 
Спортски клубови - организације који добијају 
средства из буџета у складу са овом одлуком, дужни 
су до 10.04.2021. године доставити детаљан 
извјештај о утрошку средстава. 
 

Члан 12. 
Градоначелник ће својом одлуком формирати 
Комисију за контролу намјенског утрошка средстава. 
 

Члан 13. 
Спортски клубови су обавезни да надлежним 
органима Градске управе достављају прописане 
обрасце (број 3 до 8 и 10) који су утврђени 
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републичким Правилником о условима и 
критеријумима за финансирање носилаца развоја 
спорта у Републици Српској (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 17/10 И 15/20), и друге 
обрасце које прописе надлежни орган Градске 
управе. 
 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању критеријума 
категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели средстава 
спортским организацијама града Зворник за 2020. 
годину („Службени гласника града Зворник“, број 
2/20). 
  

Члан 15. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
  
Број: 01-022-46/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
17. март 2021. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник –  пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17) Скупштина града Зворник 
на 3. редовној сједници одржаној дана 17. марта 
2021. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ГРАНТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ЕВРОПСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАПАДНИ БАЛКАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 
ЛОКАЊ-ПИЛИЦА ФАЗА 1 И ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉЕ 
ТАБАНЦИ  

 
I 

У Одлуци о прихватању гранта заједничког 
Европског фонда за Западни Балкан за 
финансирање пројекта изградња водоводног 
система Локањ-Пилица Фаза 1 и постројења за 
пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/21), 
мијења се тачка I  и гласи:  
„Прихватају се грант средства Европског заједничког 
фонда за Западни Балкан за финансирање пројекта 
„Изградња водоводног система Локањ-Пилица (прва 
фаза) и постројења за пречишћавање отпадних 
вода за насеље Табанци у граду Зворнику“ у 
укупном износу до 606.900,00 евра, умањен за износ 
од 11.900,00 евра (око 23.274,38 КМ), и све 
негативне камате обрачунате на износ готовине на 
рачуну гранта банке и друге трошкове и губитке у 
вези са услугама банке по основу овог гранта“. 
 

II 
У осталом дијелу Одлука из тачке I ове одлуке 
остаје непромјењена и на снази. 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 

 
Број: 01-022-47/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
17. март 2021. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', број  
5/17),  Скупштина града Зворник на 3. редовној сјед-
ници одржаној  17. марта 2021. године, донијела је  

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1.  УВОД 
 

Овим програмом се дефинишу циљеви и утврђују 
права и поступци коришћења буџетских средстава 
намјењених за подстицај и унапређење 
пољопривредне производње на територији града 
Зворник       (у даљем тексту: Град) у 2021. години. 
Програмом се нарочито дефинишу: врсте 
пољопривредне производње које се субвенционишу, 
општи и посебни услови за остваривање права на 
новчане подстицаје, поступци за њихово 
остваривање, висина и начин исплате новчаних 
подстицаја, поступак утврђивања права, органи 
надлежни за одлучивање и  документација потребна 
за остваривање подстицаја.  
 
Oсновни циљ овог програма је унапређење 
пољопривредне производње на подручју Града као 
и други специфични циљеви који из њега 
произилазе: 

- оријентација пољопривредних произвођача 
ка робној производњи,  

- увођење савремених технологија у 
пољопривредним производњама,  

- охрабривање пољопривредника за 
интезивирање производње, 

- повећање нивоа  пољопривредне произво-
дње и бруто друштвеног производа Града, 

- заштита нивоа пољопривредне производње 
због нестабилности цијена,  

- остваривање подстицаја пољопривредни-
цима  који не могу остварити подстицаје 
Министарства, 
због уситњености производње, 

- стварање услова за нова радна мјеста у 
примарној производњи,  

- стварање сировинске основе за прехрамбену 
индустрију и друго, 

- стварање услова за самозапошљавање. 
 
Подршка производњи и дохотку у области 
пољопривредне производње се врши директним 
плаћањем подстицаја кориснику  који остварује 
право на следеће врсте новчаних подстицаја:  
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- Сточарство; тов стоке, производња млијека и 
узгој приплодних јуница,  

- Нови засади јабучастог, коштичавог, 
јагодичастог и језграстог воћа,  

- Нови засад винове лозе 
- Ратарство:сјетва соје 
- Органска производња 
- Повртларство, 
- Пчеларство, 
- Подршка руралном развоју. 
 

Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се 
огледати у стручним предавањима, посјетама 
сајмовима, презентацијама и додјелом признања и 
награда најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима са подручја Града, као и 
финансирање рада противградне заштите; 10 
противградних станица, утврђено посебном 
буџетском позицијом (30.000 КМ). 
          
Укупна средства за унапређење пољопривредне 
производње планирана су и утврђена Буџетом 
Града за 2021. годину (''Субвенција за развој 
пољопривреде''- економски код 414100), у износу од         
350.000 КМ. 
  

2.  ОПШТИ   УСЛОВИ 
 
Право на подстицајна средства у складу са овим 
програмом остварују сва физичка и правна лица - 
пољопривредни произвођачи, који имају 
пребивалиште, односно, регистровали су своју 
дјелатност  и обављају пољопривредну производњу 
на подручју Града Зворника,  уз обавезу да поднесу 
уредан захтјев и приложе тражене документе  
прописане овим програмом. 
  
Поред тражене документације за сваку врсту 
подстицаја утврђених Програмом, сваки  корисник 
подноси и општу документацију, и то: 

- образац захтјева за подстицајна средства 
пољопривредној производњи (шалтер градске 
управе), 

- фотокопију личне карте, за правно лице 
Рјешење о регистрацији 

- фотокопија текућег рачуна код пословне 
банке у Републици Српској. 

 
Максималан износ подстицаја који се може 
одобрити подносиоцу захтјева у току године износи 
5000 КМ и то за изградњу капиталних објеката, 
односно 3000 КМ за подршку производње млијека 
(држање музних крава и узгој приплодних јуница) и 
2000 КМ за остале врсте подстицаја.   

 
3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА 

ПОДСТИЦАЈ 
 
Утврђивање права на остваривање новчаних 
подстицаја врши орган надлежан за послове 
пољопривреде односно самостални стручни 
сарадници Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Града Зворника. 
Подносилац подноси захтјев за остваривање права 
на новчани  подстицај пољопривредне производње  

на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру 
пријемне канцеларије Градске управе, у којем је 
наведена потребна  документација неопходна за 
остваривање права на одређену врсту подстицаја. 
Поступајући према захтјеву подносиоца, самостални 
стручни сарадник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе града 
Зворник  на лицу мјеста у присуству подносиоца 
захтјева провјерава наводе захтјева, односно 
утврђује да ли  исти испуњава услове за 
остваривање права на новчани подстицај за 
пријављену пољопривредну производњу и о томе 
сачињава записник. 
Одобравање подстицајних средстава врши начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
својим рјешењем у чијем прилогу је и записник о 
испуњености услова за новчани подстицај. По 
рјешењу ресорног Одјељења подносилац има право 
жалбе Градоначелнику у року од 8 дана од 
преузимања рјешења. 
У случајевима гдје се записнички констатује да 
подносилац захтјева не испуњава један или више 
прописаних услова предвиђених Програмом, 
начелник ресорног Одјељења доноси рјешење о 
одбијању захтјева. 
По рјешењу ресорног Одјељења о одбијању захтјева 
подносилац има право жалбе Градоначелнику у року 
од 8 дана од преузимања рјешења. 
На истакнуту жалбу по рјешењу ресорног Одјељења, 
Градоначелник одлучује у року од 8 дана од дана 
подношења жалбе. 
Појединачни акт (рјешење) којим се одобравају 
средства подстицаја обавезно садржи: име и 
презиме корисника, мјесто становања, ЈМБГ,  врста 
подстицаја, износ по јединици мјере, количина 
производње, укупан износ подстицаја, назив банке, 
текући рачун корисника и датум записника. 
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на 
његов текући рачун код пословне банке у Републици 
Српској. 
                    

4.  СТРУКТУРА   ПОДСТИЦАЈА 
 
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на 
територији Града, расположиве капацитете, пласман 
ових средстава у претходној години и интерес 
пољопривредника, укупна средства подстицаја 
пољопривредној производњи у 2021. години се 
оквирно планирају пласирати на следећи начин: 

- Подстицај за сточарство                       180.000 
- Подстицај за воћарство        40.000 
- Подстицај за виноградарство                   5.000 
- Ратарство                                                   3.000 
- Органска производња                                5.000 
- За развој пчеларства        30.000 
- Посредни подстицаји пољопривреди     30.000 
- Подршка руралном развоју        57.000 

Укупно (КМ)                                                 350.000 
 

5.  ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ 
 
У овом одјељку се дефинишу врсте  и  износи 
подстицаја и услови за остваривање права на 
подстицај, као и оквирни износи средстава за 
одређену врсту пољопривредне производње.  
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5.1 Сточарство 
 
Сточарство својим производним капацитетима и 
тржишним могућностима има перспективу да 
постане једна од окосница пољопривредне 
производње уопште, поготово имајући у виду да за 
себе веже читав низ различитих грана које се 
наслањају на ову врсту производње. Подстицаји у 
сточарству се односе на тов јунади и свиња, 
подстицаји узгоја приплодних јуница и производњу 
млијека (држање музних грла-крава). Ова област је 
посебно интересантна јер непосредно за себе веже 
и производњу сточне хране. 
 

5.1.1 Премија за тов јунади 
 
Право на остваривање новчане премије  за 
производњу-узгој товне јунади имају подносиоци 
захтјева који у току године утове минимум 5 товних 
јунади у турнусу са најмањом излазном тежином 
товљеника  од 550 кг, уз обавезу да су сва грла у 
тову приближно исте узрасне категорије. 
Товна јунад у моменту сачињавања записника од 
стране комисије морају имати најмању тјелесну 
тежину од 300 килограма. 
Висина новчане премије по товном грлу износи 
120,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна грла  
(фотокопију пасоша за свако грло са  бројем 
ушне маркице или образац  А1 издат од 
стране надлежне ветеринарске организације 
или потврда о обавезно спроведеним 
мјерама )          

Планирана средства за ову врсту премија износе 
60.000 КМ.  

 
5.1.2 Премија за држање музних грла-крава 

 
Право на остваривање новчане премије за држање  
музних грла – крава, имају подносиоци захтјева који 
у току године имају најмање 3 музне краве. 
Висина новчане премије  по музном грлу износи  
200,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- Потврду о  спроведеним обавезним  мјерама 
издату од стране надлежне ветеринарске 
организације или доказ о власништву о 
грлима 

Планирана средства за ову врсту премија износе 
50.000 КМ.  
 

5.1.3 Премија за узгој приплодних јуница 
 
Право на остваривање новчане премије за узгој 
приплодних јуница имају подносиоци захтјева који 
одгоје најмање 2 приплодне  јунице за које је 
потврђена стеоност од стране надлежног 
ветеринара. 
Висина подстицаја  по једном грлу износи  200,00 
КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за приплодна грла 
(фотокопија пасоша приплодног грла са 
бројем ушне маркице или  потврда о 
обавезно спроведеним мјерама) 

- Потврда о  утврђеној стеоности јунице. 
Планирана средства за ову врсту премија износе 
20.000 КМ. 
 

5.1.4  Премија за узгој  товних свиња 
 
Право на остваривање новчане премије  за 
производњу - узгој товних свиња имају подносиоци 
захтјева  који утове минимално 25 товних свиња у 
једном производном циклусу (турнусу)  са најмањом 
излазном тежином грла од 60 кг, уз обавезу да су 
сва грла у тову приближно исте узрасне категорије. 
Висина новчане премије по товном грлу износи  
20,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна  грла (потврда 
надлежне ветеринарске организације о 
извршеној вакцинацији са  бројем ушне 
маркице). 

Планирана средства за ову врсту премије износе 
50.000 КМ. 

 
5.2. Воћарство 

 
Агроклиматски услови за производњу јабучастог, 
коштичавог и јагодичастог воћа на територији Града 
су веома повољни па због велике тражње на ширем 
тржишту треба подстаћи подизање нових 
савремених засада јер су стари дијелом уништени, 
запуштени или ''престали да рађају''. У производњи 
овог воћа не постоји локални организован откуп и 
прерађивачи са којима би се обезбедио сигуран 
пласман, на шта би требало ставити акценат и 
покушати рјешити овај проблем у наредном 
периоду. 
Производња јагодичастог воћа на подручју Града 
има дугу традицију због идеалних агроклиматских и 
економских услова. Ова производња има потенцијал 
да оствари високи профит због извозне 
оријентације, а значајна је и што увећава 
запосленост у руралном подручју јер захтјева 
ангажовање сезонске радне снаге. 
За текућу годину овим Програмом смо обухватили и 
подстицај подизања засада винове лозе, због 
повећане заинтересованости пољопривредника за 
овај вид пољопривредне производње, а што је у 
свком случају тренд у земљама у окружењу. 
У задњих пет година на територији  Града 
пољопривредници су кроз подстицај општине 
остварили нових засада коштичавог воћа у количини  
од 40.000 садница. Обзиром да се ради о „трајним 
засадима“ на којима се остварује дугогодишња 
производња и приходи, воћарству се треба 
поклонити посебна пажња. 
 

5.2.1 Коштичаво, језграсто  и јагодичасто 
воће 

 
Право на новчане подстицаје за подизање нових 
засаде воћа имају подносиоци захтјева који су  



БРОЈ 4                            Службени гласник града Зворник                               18. март 2021. 
 

 

53 

извршили садњу  минимално 100 садница (може и 
комбиновано); шљиве, јабуке, крушке, вишње, 
трешње, брескве, кајсије и друго. Висина подстицаја 
износи 4,00 КМ по садници. За засаде ораха и 
љешника минимална количина засађеног воћа је 50 
комада (може и комбиновано). За орах износ 
подстицаја је 10,00 КМ у случају да је орах 
калемљен, ако је у питању орах „сијанац“ подстицај 
је 4,00 КМ. Подстицај за љешник по једној садници 
износи  8,00 КМ, ако је у питању калемљени 
љешник, односно, 4,00 КМ у случају да је у питању 
љешник у форми жбуна.  
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији  (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету садног материјала. 
Планирана средства за подизање засада наведеног 
воћа износе 30.000 КМ. 
Право на новчани подстицај за  нове засаде 
јагодичастог воћа имају подносиоци захтјева  који   
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде, 
боровнице, ароније и рибизле, на минималној 
површини 0,10 ха (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 300,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету  садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
10.000 КМ. 
Ова врста подстицаја не може се остварити на 
засаде добијене донацијом. 
 

5.2.2. Винова лоза 
 
Право за подстицајна средства за подизање нових 
засада винове лозе имају подносиоци захтјева  који 
су извршили садњу винове лозе на минимум 0,1ха 
површине (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 500,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету  садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
5.000 КМ. 
 

5.3. Ратарство 
 

5.3.1. Засијана соја 
 
На подручју Града Зворник се у велико проценту 
ратарска производња обавља на начин да се не 
потенцира на узгоју житарица у потпуном и 
адекватном плодореду. Из тог разлога све је 
израженије смањење приноса ратарских култура по 
јединици површине под овим културама, као и 
повећани трошкови настали након потребе да се 
сузбијају биљне штеточине и болести, које су знатно 
израженије када се ратарске културе узгајају у 
монокултури или уз непотпун плодоред. Оно што је 
устаљена пракса на ораницама на подручју које 
обухвата територија Града Зворник да се упорно 
форсира узгој кукуруза и пшенице. Из тог разлога се 
појавила потреба да се подстакну пољопривредна 
газдинства за увођење нових житарица у своје 
плодореде. Као житарица која се намеће сама, 
истакла се соја због својих нутритивних, 
физиолошких и морфолошких карактеристика.  
Право на подстицајна средства за ову категорију ће 
моћи остварити пољопривредни произвођачи који у 
2021. години засију минимално 1хa соје. Подстицај 
по хектару за ову категорију подстицаја је 200 КМ. 
Корисник као доказ за ову категорију подстицаја 
доставља рачун о извршеној инвестицији. 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 
3.000 КМ. 

 
5.4 Органска пољопривредна производња 

 

Ради промовисања органске пољопривредне 
произвидње Градска Управа Зворник има намјеру да 
активно подржи овај вид пољопривредне 
производње, која укључује биљну, воћарско-
виноградарску и анималну производњу јер су нам 
земља, вода и ваздух значајно мање загађени у 
односу на окружење. У овој производњи 
субвенционираћемо производњу готових органских 
производа. 
Право на новчане подстицаје за органску 
производњу имају подносиоци захтјева који заснују 
производњу на минималној површини од 1 ха. 
Подстицај по хектару за ову категорију подстицаја је 
1000 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- Фотокопију сертификата органске производње 
издатом од надлежне сертификационе куће, 
која             је овлаштена од надлежног 
министарства за послове сертификовања 
органске пољопривредне производње, 

- Записник овлашћеног сертификационог 
тијела о заснованим површинама у систему 
органске биљне и воћарско-виноградарске 
производње. 

Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
5.000 КМ. 
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6. ПЧЕЛАРСТВО 
 
У циљу унапређења пчеларске производње на 
подручју града Зворник пољопривредним 
произвођачима-пчеларима додијелиће се премија у 
износу 10,00 КМ по једном друштву (кошници). Ова  
средства ће се користити на основу претходно 
достављених захтјева власника пчелињака који 
посједују  минимално 20, а максимално 49 друштава 
(кошница), односно они који због недовољног броја 
друштава не могу остварити премију код 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске.  
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 
- Увјерење надлежног Министарства о упису у 
регистар пчелара и пчелињака Републике Српске 
Планирана средства за подстицај пчеларству износе 
30.000 КМ. 
 

7. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ 
 
У посредне подстицаје развоју пољопривредне 
производње планирају се провести активности: 
додјеле награда за најуспјешније пољопривреднике 
по областима производње са подручја Града, те  
штампање потребних материјала и финансирање 
стручних предавања и посјете сајмовима за 
пољопривредне произвођаче са подручја Града.  
   

7.1 Награде најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима 

 
У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних 
произвођача који у текућој години остваре највећу 
производњу и приносе, планирају се уручити  
признања и новчане награде у појединачном 
распону  од 100-250 КМ. (прва награда – 250,00 КМ, 
друга награда-150,00 КМ и трећа награда 100,00 
КМ). 
Награде ће се додијелити на основу приједлога 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
сачињеног на основу налаза стручне службе за 
пољопривреду о обиму оставрене пољопривредне 
производње. 
Средстава за награде најуспјешнијим 
пољопривредницима за 2021. годину планирана су у 
износу 5.000КМ.  
  

7.2 Остале активности 
 
Стручна предавања за пољопривреднике ове године 
ће се  организовати  ангажовањем најеминентнијих 
стручњака из области пољопривреде у сарадњи са 
стручном савјетодавном службом министарства, 
института и факултета.  
Стручне службе ће организовати посјете 
пољопривредника прољетном и јесењем сајму 
пољопривреде и сајму пчеларства, и то по обиму 
према заинтересованом броју пољопривредника. 
Пољопривредни произвођачи ће на пригодан начин 
бити упознати са одредбама Правилника о 
подстицајима за пољопривредну производњу са 
нивоа Републике Српске (министарства), у  2021. 

години, у смислу права пољопривредника и 
логистике коју ће давати стручна служба Града. 
Трошкови сајмова, стручних предавања и 
литератуте одређују се у износу од 5.000 КМ.  

 
7.3 Помоћи за штете у пољопривредној производњи 
 
Пољопривредним газдинствима  са подручја града 
Зворника која у току године претрпе штете у 
пољопривредној производњи може се одобрити 
новчана помоћ. 
Процјену штете утврђује надлежни ветеринар 
(уколико је штета настала на сточном фонду), 
односно самостални стручни сарадници увидом на 
лицу мјеста настале штете за остале видове штете у 
пољопривреди. 
Помоћ се може одобрити на основу захтјева 
пољопривредника уз који се прилаже извјештај о 
насталој штети са процијењеним износом штете. 
Максимални годишњи износ помоћи по једном 
пољопривредном газдинству може износити 500,00 
КМ. 
Укупна средства за помоћи због штета у 
пољопривредној производњи утврђују се у износу од 
15.000 КМ.     

 
7.4. Рефундирање трошкова газдинствима за 

анализу плодности земљишта 
 

Како би се унапредила продуктивност 
пољопривредне производње на подручју Града, 
пољопривредним газдинствима омогућено је да 
бесплатно у 2021. години изврше узорковање и 
хемијску анализу земљишта. Број узорака за које се 
може извршити рефундирање средстава је 
ограничен на два и то један ратарски узорак и један 
воћарски узорак земљишта.  
Град Зворник ће у посебном поступку изабрати 
овлаштену институцију за послове хемиске анализе 
земљишта. 
Износ планираних средстава за ове намјене је 5.000 
КМ. 

 
8. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 
8.1  Капитална улагања 

 
Право на подстицајна средства за побољшање 
конкурентности пољопривредне производње имају 
регистрована пољопривредна газдинства која у 
2021. години уложе средства у изградњу капиталних 
објеката за организовање - проширење 
пољопривредне производње.  
Максималан износ подстицаја је 5.000 КМ по 
кориснику али не више од 20% вриједности улагања, 
а односи се на покриће дијела трошкова око 
изградње објекта. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- копију грађевинске или употребне  дозволе 
- копије уплата, такси и других насталих 

трошкова којима се доказује улагање у 
инвестицију. 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 
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8.2.   Набавка пластеника 
 

За набавку пластеника (конструкција, целофан, 
систем за наводњавање и противградна мрежа) 
пољопривредном газдинству се може одобрити 
субвенција до износа 50% набавне цијене, а 
максимално 1000,00 КМ. 
За ову врсту подстицаја корисник уз захтјев, поред 
основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказе о инвестицији за куповину и изградњу 
пластеник (пореска фактура са фискалним 
рачуном) 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 

      
8.3. Додјела пластеника и стручна обука 

 
Град Зворник ће редовно вршити додјелу 
пластеника, опреме и/или садног материјала за 
пластеничку производњу (једном годишње у 
сарадњи са партнерским организацијама). Поред 
тога ораганизоваће стручна предавања у складу са 
календаром радова у пластеничкој производњи и то 
најмање три пута годишње. 
 

8.4. Учешће Града за пројекте у руралном развоју 
 

На територији Босне и Херцеговине и Републике 
Српске одређени донатори ће и у 2021. години 
дјеловати финансијском подршком улагањем у 
развој пољопривреде и села. Потенцијални 
партнери у пројекту по правилу захтјевају и учешће 
локалне заједнице које износи од 10-50% у 
одређеном пројекту. Најчешће се пласирају 
средства у пројекте кроз који се остварују 
вишегодишњи приходи (воћарство, сточарство, 
производња у заштићеним просторима, пчеларство 
и слично).  

Одлуку о суфинансирању пројеката донатора, 
односно о финансирању пројекта од стране Града  у 
области пољопривреде  доноси Градоначелник.  
Износ планираних средстава за ове намјене је 
37.000 КМ. 

 
9. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА – РЕАЛОКАЦИЈА 
 
По искориштењу планираних средстава за 
различите врсте подстицаја до висине утврђене 
овим програмом на годишњем нивоу, може се 
вршити преусмјеравање средстава, са позиција које 
нису искориштене, на позиције остварене 
пољопривредне производње већ искориштене, 
утврђене у табелом прегледу овог програма.    
    

10. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА 
 
У циљу транспарентности и информисања 
потенцијалних корисника права на подстицај овај 
програм ће се  доставити свим правним лицима из 
области пољопривредне производње, свим 
задругама и организаторима производње, мјесним 
канцеларијама, а биће доступан и на огласној табли 
Градске управе града Зворника  током периода 
његове примјене. Програм ће се доставити 
локалном радију, а  биће доступан и на сајту 
Градске управе. 
 
Примјена овог програма у смислу подношења 
захтјева за остваривање подстицаја почиње осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
града Зворник'', а пријем захтјева за оставривање 
права на новчани подстицаја  трајаће до 30. 
новембра 2021. године. 

 
10 . ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 

 
Табеларни преглед Плана коришћења буџетских средстава за унапређење пољопривредне производње у 

2021. години 
(по врсти производње, износима по јединици мјере и укупном износу подстицаја за одређењу врсту 

пољопривредне производње) 
  

рб Врста подстицаја Мин. 
количина 

Премија (КМ) Планирани 
обим 

јединица 

Планирана 
средства 

(КМ) ј.м. по ј.м. 

                А. Непосредни подстицаји 
         СТОЧАРСТВО      
5.1.1 Тов јунади 5 ком. 120 500 60.000 
5.1.2 Музне грла (краве) 3 ком. 200 250 50.000 
5.1.3 Узгој приплодних  јуница  2 ком. 200 100 20.000 
5.1.4 Тов свиња 25 ком. 20 2500 50.000 
 А.1 Укупно сточарство     180.000 
               ВОЋАРСТВО      
5.2.1 Нови засади јабучастог и 

коштичавог  воћа 
100(орах и 
љешник 50) 

садница 4(8,10) 6500 30.000 

5.2.1 Нови засади јагодичастог воћа 0,1ха 0,1ха 500 20 10.000 
5.2.2 Нови засад винове лозе 0,1ха 0,1ха 500 10 5.000 
 А.2 Укупно воћарство     45.000 
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5.3. РАТАРСТВО,ОРГАНСКА 
ПРОИЗВОДЊА И 
ПЧЕЛАРСТВО 

     

5.3.1 Усјев соје 1ха 1ха 200 15 3.000 
 

5.4 Органска производња 1 ха 1ха 1000 5 5.000 
5.5 Развој пчеларства 20-49 кошница 10  3000 30.000 
 А.3 Повртларство, органска 

производња и пчеларство 
    38.000 

  Укупно А  (А.1+А.2+А.3)           263.000 
            Б. Посредни подстицаји и активности  

7.1 Награде за најуспјешније 
пољопривредне произвођаче         5.000 

7.2 Сајмови и стручна предавања     5.000 

7.3 Помоћ за штете у 
пољопривредној производњи     15.000 

7.4 Анализа плодности земљишта     5.000 
 Укупно Б     30.000 

            В. Подршка руралном развоју 

  8.1 Новчана подршка за капиталне 
инвестиције  ком. 5.000 2 10.000 

8.2 Новчана подршка за набавку 
пластеника     10.000 

8.4 Учешће Града за пројекте у 
руралном  развоју    учешће 30-

50% 37.000 

       
 Укупно В     57.000 

                                                                    Укупно Б+В                                87.000 
 СВЕ УКУПНО    А+ Б+ В     350.000  

        
                                                                                                  Број: 01-022-48/2021                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                  17. март 2021. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                  Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
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