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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2012.ГОДИНУ 

Буџет Градa Лознице за 2012. годину донет је у складу са Уставом, Законом о 
локалној самоуправи и Законом о буџетском систему, а заснивао се на пројекцији 
основних макроекономских индикатора из Саопштења Министарства финансија, са 
пројекцијама за 2012. и 2013. годину Владе Републике Србије, и то: 

- раста бруто домаћег производа од 3,0% 
- инфлацији на крају периода од 3,5%.  

Планирани обим издатака буџета за 2012. годину износио је 1.913.608 хиљада 
динара, а извршен је са 1.573.058 хиљада динара, што је за 17,8% мање од планираног. 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦА 

Текући приходи буџета Града Лознице, у 2012. години, планирана су у износу 
1.741,086   хиљада динара, а остварена су у износу од 1.600,343 хиљаде динара и 
мања су за 8,1% од планираних. 

У односу на план, остварење примања је следеће: 

– Порез на доходак грађана остварен је са  92,7% у односу на план; 
– Порез на имовину остварен је са 72,0% у односу на план; 
– Порез на добра и услуге остварен је са 71,6% у односу на план; 
– Други порези остварени су са 86,8% у односу на план; 
– Донације и трансфери остварени су са 103,6% у односу на планиране 
– Приходи од имовине  остварени су са 88,6% у односу на планиране 
– Приходи од продаје добара и услуга остварени су са 68,5% у односу на 

планиране 
– Новчане казне и одузета имовинска корист остварене су са 82,3% у односу 

на планиране 
– Мешовити и неодређени приходи остварени су са 274,6% у односу на 

планиране 

Табела 1. Остварена примања буџета Града Лознице за 2012. годину: 

 

ПРИМАЊА БУЏЕТА УТВРЂЕНА СУ У 
СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 

Eкономскa  
класификацијa 

буџета  2012 
други  
извори 

укупно 

УКУПНА ПРИМАЊА 1,600,343,080 188,462,000  1,788,805,080 

1. Порески приходи 71 905,676,853 0  905,676,853 

 1.1. Порез на доходак грађана 7111 726,736,126 0  726,736,126 

 1.2. Порез на фонд зарада 7121 5,785 0  5,785 

 1.3. Порез на имовину 713 102,850,850 0  102,850,850 

 1.4. Порез на добра и услуге 714 59,085,339 0  59,085,339 

 1.5. Други порези 716 16,998,753 0  16,998,753 
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2. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  73 561,964,140 34,008,000  595,972,140 

731 1,260,000  

    - Капиталне донације од иностраних држава 7312 0 0  0 
    - Донације и трансвери од међународне 
организације 

732 0 0  0 

    - Текући трансфери од других нивоа власти 7331 561,964,140 32,748,000  594,712,140 

3. Други приходи 74 131,200,087 126,193,000  257,393,087 

    - Приходи од имовине 741 56,281,382 1,590,000  57,871,382 

    - Приходи од продаје добара и услуга 742 60,095,915 55,306,000  115,401,915 

    - Новчане казне и одузета имовинска корист 743 11,956,446 0  11,956,446 

    - Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 

744 120,000 4,852,000  4,972,000 

    - Мешовити и неодређани приходи 745 2,746,344 64,445,000  67,191,344 

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 1,503,000 16,137,000  17,640,000 
5. Трансвери између буџетских корисника на истом 
нивоу 

78 0 0  0 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0 12,123,000  12,123,000 

 

ИЗДАЦИ БУЏЕТА УТВРЂЕНИ СУ У 
СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:  

Eкономскa 
класификацијa 

из буџета других извора укупно 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 1,571,136,118 196,693,000  1,767,829,118 

1.Текући расходи 4 1,318,374,573 187,810,000  1,506,184,573 

      1.1. Расходи за запослене  41 361,493,509 86,055,000  447,548,509 

Плате запослених 411 291,269,639 64,115,000  355,384,639 

Доприноси на терет послодавца 412 52,140,638 2,557,000  54,697,638 

Остали расходи за запослене 413 до 417 18,083,232 10,454,000  28,537,232 

      1.1. Расходи за куповину роба и услуга 42 444,708,621 88,077,000  532,785,621 

      1.2.  43 0 602,000  602,000 

      1.3. Расходи по основу отплате камата 44 830,152 60,000  890,152 

Расходи по основу отплате камата на домаће 
кредите 

441 830,152 60,000  890,152 

Расходи по основу отплате камата на стране 
кредите 

442 0 0  0 

Пратећи трошкови задуживања 444 0 0  0 

      1.4. Субвенције 45 157,216,113 0  157,216,113 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

4511 51,819,000 0  51,819,000 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

4512 73,989,617 0  73,989,617 

Текуће субвенције приватним предузећима 4541 9,999,999 0  9,999,999 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

4542 21,407,497 0  21,407,497 

      1.5. Дотације међународним 462 0 0  0 
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организацијама 

      1.6. Трансфери осталим нивоима власти 463 195,433,153 321,000  195,754,153 

Текући трансфери нивоу Републике 4631 175,263,777 0  175,263,777 

Капитални трансфери нивоу Републике 4632 20,151,376 0  20,151,376 

Остали трансфери 464- 465 21,783,515 6,000  21,789,515 

      1.7. Социјална заштита из буџета 47 59,656,542 327,000  59,983,542 

Социјална заштита 59,656,542 327,000  59,983,542 

      1.8. Остали текући расходи 48 и 49 77,252,968 12,362,000  89,614,968 

Дотације невладиним организацијама 481 45,084,042 1,921,000  47,005,042 

Порези, обавезне таксе и казне 482 1,584,732 7,864,000  9,448,732 

Новчане казне и пенали по решењу судова; 483 17,392,354 2,557,000  19,949,354 

Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 
природних узрока; 

484 12,223,382 20,000  12,243,382 

Накнада штете за повреде  или штету нанету 
од стране државних органа 

485 968,458 0  968,458 

Средства резерве 49 0 0  0 

2. Капитални издаци 5 252,761,545 8,883,000  261,644,545 

Зграде и грађевински објекти 511 209,863,350 3,174,000  213,037,350 

Машине и опрема 512 35,079,498 2,626,000  37,705,498 

Остала основна средства 513 6,660,909 62,000  6,722,909 

Нематеријална имовина 515 1,045,399 118,000  1,163,399 

Залихе робе за даљу продају 523 112,389 2,903,000  3,015,389 

Земљиште 541 0 0  0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ 
ЛОЗНИЦА 

Eкономскa 
класификацијa 

из буџета 
из другиих 
извора 

укупно 

Издаци по основу отплате дуга и набавке 
финансијске имовине  

1,921,891 241,000  2,162,891 

1. Отплата  дуга  61 1,921,891 241,000  2,162,891 

  1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 1,921,891 241,000  2,162,891 

  1.2. Отплата дуга страним кредиторима  612 0 0  0 

2. Набавка финансијске имовине 62 0 0  0 

УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Текући приходи и примања буџета Града Лознице, у 2012. години, остварена су у 
износу од 1.603,033 хиљада динара. 

Додатни приходи из изворних активности директних и индиректних корисника 
средстава буџета за 2012. годину, остварени су у износу од 188.462 хиљада динара. 
Директни корисници средстава буџета Града Лознице који у својој надлежности имају 
индиректне кориснике средстава буџета Града Лознице, доставили су након извршеног 
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сравњења података из завршних рачуна индиректних корисника који су у њиховој 
надлежности консолидоване годишње извештаје.  

Укупно остварена средства од приватизације у 2012. години износе 878 хиљада 
динара.  

Примања по основу враћених бескаматних позајмица за подстицај 
пољопривреде, , малих и средњих предузећа и предузетника остварена су у износу од 
1.813 хиљада динара.  

Наплаћена примања буџета Града Лознице за 2012. годину: 

Група 
Субаналитички 

конто 
Опис 

коначни 
буџет 

извршење из 
буџета 2012 

 
извршење/ 

план 

           
    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,741,086,000 1,600,343,080  91.9 
    ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1,029,250,000 905,676,853  88.0 

711   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

784,280,000 726,736,126  92.7 

    
Порези на доходак и капиталне 
добитке које плаћају физичка лица 

784,280,000 726,736,126  92.7 

711111 Порез на зараде 655,000,000 618,205,999 94.4 

 
711121 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном нето приходу 

20,150,000 15,875,605 78.8 

 
711122 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
паушално одређеном нето приходу 

28,400,000 24,661,865 86.8 

711143 Порез на приходе од непокретности 24,400,000 20,279,793 83.1 
711144 Порез на капиталне добитке 0 0 0.0 

 
711145 

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари 

2,200,000 1,181,635 53.7 

 
711146 

Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства 

0 -8,140 0.0 

711147 Порез на земљиште 3,600,000 2,297,547 63.8 

 
711148 

Порез на приходе од непокретности по 
реш. Пореске 

110,000 11,832 10.8 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 110,000 69,147 62.9 
711171 Годишњи порез на доходак грађана 0 0 0.0 

 
711181 

Самодопринос према зарадама 
запослених на територији општине 

10,000 4,602 46.0 

711191 Порез на друге приходе 49,750,000 43,926,059 88.3 

 
711192 

Порез на непријављени приход утврђен 
унакрсном проценом 

0 0 0.0 

 
711193 

Порез на приходе професионалних 
спортиста и спортских стручњака 

550,000 230,182 41.9 

712   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 10,000 5,785  57.9 

 
712112 

Порез на фонд зарада осталих 
запослених 

10,000 5,785 57.9 
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712113 

Порез на фонд зарада лица која 
остварују приходе од ауторских права и 
права индустријске својине 

0 0 0.0 

713   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 142,880,000 102,850,850  72.0 

 
713121 

Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од физичких лица 

38,383,000 34,681,006 90.4 

 
713122 

Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица 

48,667,000 34,435,325 70.8 

713311 Порез на наслеђе и поклон 4,230,000 2,871,751 67.9 
713411 Порез на финансијске трансакције 0 0 0.0 

 
713421 

Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 

35,700,000 20,964,803 58.7 

 
713422 

Порез на пренос апсолутних права на 
акцијама и другим хартијама од 
вредности 

50,000 6,500 13.0 

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права на 
половним моторним возилима и 
пловним објектима 

15,850,000 9,891,465 62.4 

714   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 82,490,000 59,085,339  71.6 

 
714431 

Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 

500,000 491,851 98.4 

 
714513 

Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

25,650,000 21,720,635 84.7 

 
714514 

Годишња накнада за друмска моторна 
возила, тракторе и прикључна возила 

22,000,000 17,097,227 77.7 

 
714543 

Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 

500,000 160,780 32.2 

 
714547 

Накнада за загађивање животне 
средине 

8,150,000 4,892,898 60.0 

714549 Накнада за емисије CO2 1,150,000 449,751 39.1 
714552 Боравишна такса 8,402,000 5,328,605 63.4 

 
714562 

Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

16,138,000 8,943,592 55.4 

716   ДРУГИ ПОРЕЗИ 19,590,000 16,998,753  86.8 

 
716111 

Комунална такса за истицање фирме 
на пословном простору 

19,590,000 16,998,753 86.8 

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 542,406,000 561,964,140 103.6 

731 
 

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА 

0 0
 

0.0 

733   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ  
НИВОА ВЛАСТИ 

542,406,000 561,964,140  103.6 

 
733141 

Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа градова 

531,340,000 531,339,108 100.0 

 
733142 

Други текући трансфери од Републике 
у корист нивоа градова 

5,248,000 4,807,615 91.6 

 
733144 

Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа 
градова 

5,818,000 25,817,417 443.8 

    ДРУГИ ПРИХОДИ 167,930,000 131,200,087  78.1 
741   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 63,500,000 56,281,382  88.6 
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741141 

Приходи буџета града од камата на 
средства буџета укључена у депозит 
банака 

19,000,000 20,344,190 107.1 

 
741142 

Приходи од камата на средства 
корисника буџета града која су 
укључена у депозит пословне банке са 
којом надлежни орган града закључи 
уговор о депоновању средстава по 
виђењу 

3,500,000 3,347,077 95.6 

 
741521 

Накнада за коришћење шумског 
земљишта које се даје у закуп 

0 0 0.0 

 
741522 

Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној 
својини 

500,000 3,455,936 691.2 

 
741526 

Накнада за коришење шума и шумског 
земљишта 

1,650,000 1,307,436 79.2 

 
741531 

Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности 

3,500,000 3,600,845 102.9 

 
741534 

Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

35,250,000 24,199,788 68.7 

 
741535 

Комунална такса за заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом 

100,000 26,110 26.1 

742   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  
ДОБАРА И УСЛУГА 

87,800,000 60,095,915  68.4 

 
742141 

Приходи од продаје добара или услуга 
од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова 

0 0 0.0 

 
742142 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе органи и 
организације градова и које користе 
установе - јавне службе које се 
финансирају из буџета градова 

6,600,000 5,767,002 87.4 

 
742143 

Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа градова. 

8,500,000 2,214,952 26.1 

 
742144 

Накнада по основу конверзије права 
коришћења  

3,000,000 1,758,901 58.6 

742241 Градске административне таксе 300,000 301,770 100.6 

 
742253 

Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

51,900,000 38,280,832 73.8 

742341 Приходи градских органа управе 17,500,000 11,772,458 67.3 

743   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА  
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

14,530,000 11,956,446  82.3 

 
743324 

Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 

14,200,000 11,554,046 81.4 
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743341 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине града, као 
и одузета имовинска корист у том 
поступку 

330,000 402,400 121.9 

744   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД  
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

1,100,000 120,000  10.9 

 
744141 

Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 

1,100,000 120,000 10.9 

745   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ  
ПРИХОДИ 

1,000,000 2,746,344  274.6 

745141 Остали приходи у корист нивоа градова 1,000,000 2,746,344 274.6 

    
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

1,500,000 1,503,000  100.2 

771   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

0 0  0.0 

772   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

1,500,000 1,503,000  100.2 

 
772113 

Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода будзета 

1,500,000 1,503,000
 

8   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

0 0  0.0 

821 
 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ 
РЕЗЕРВИ 

0 0
 

0.0 

823 
 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ 

0 0
 

0.0 

    
Примањаодпродајеробезадаљупрод
ајуукористнивоаградова 

0 0  0.0 

  823141 
Примања од продаје робе за даљу 
продају у корист нивоа градова 

0 0  0.0 

    
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

21,500,000 2,690,586  12.5 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0.0 

    
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

21,500,000 2,690,586  12.5 

921   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

21,500,000 2,690,586  12.5 

  921641 
Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа 
градова 

21,000,000 1,812,749  8.6 

 
921941 

Примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала у корист нивоа 
градова 

500,000 877,837 175.6 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

Укупни расходи и издаци буџета Града Лознице за 2012. годину извршени су у 
износу од 1.573.058 хиљада динара динара, што је у односу на план извршење од 
82,2%, или за 340,549 хиљада динара мање од одобрених расхода и  издатака. 
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Најзначајнија одступања извршења у односу на план (преко 10% у односу на 
апсолутан износ укупног одступања) евидентирана су код: 

- Расхода за специјализоване услуге  где је остварени износ од 174.054 
хиљада     динара  са процентом извршења од 82.9% што је мање од плана 
за 35.895 хиљада динара. Највеће одступање је евидентирано на услугама 
одржавања путне мреже где се уговорене обавезе извршавају по 
испостављеним ситуацијама. На функцији пољопривреде није било расода. 

- Расходи за текуће поправке и одржавање извршени су 67,6%, односно 
25.240 хиљада динара мање него што је планирано. Мање извршени 
расходи евидентирани су код функције месна самоуправа и  функције 
пољопривреде. 

- Расходи  за материјал су остварени са 85,9% или у износу од 23.439 
хиљада динара што је мање од плана за 3.837 хиљада динара. Значајније 
одступање  је евидентирано је код пердшколске установе „Бамби“, установе 
за физичку културу“Лагатор и на функцији  месна самоуправа. 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су 
остварене у износу од 125.809 хиљада динара  што је  78,7%, односно мање 
за 34.108 хиљада динара. Одступања су евидентирана на функцији 
водоснабдевања и функцији упрвљања отпадним водама., 

- Субвенције приватним предузећима  су извршене са 29,9% односно 
31.407 хиљаде  што је мање за  73.593 хиљаде  динара  jeр је   Фонд за 
развој града почео са радом половином 2012. године. 

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета су остварене са 64,2% a у износу  
од 59.657 хиљада динара, односно 33.223 хиљадединара мање него што је 
планирано јер је извршавање на овој функцији пратило динамику захтева за 
„подстицај рађања“. 

- Издаци за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 209.863 
хиљаде динара, што је за 53,572 хиљада динара (или 20,3%) мање од 
планираних. Најзначајнија одступања евидентирана су код функција развој 
заједнице, вишенаменски развојни пројекти ,месна самоуправа. 

У структури укупних текућих расхода и издатака буџета града Лозница  остварено 
је следеће појединачно учешће:  

- расходи за запослене са 23,0%; 
- коришћење услуга и роба са 28,3%; 
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 0,1%; 
- субвенције са 10,0%; 
- донације, дотације и трансфери са 13,8%; 
- права из социјалнoг осигурања и социјалне заштите са 3,8%; 
- остали расходи са 4,9%; 
- основна средства са 16,1%; 
- залихе са 0,0%; 
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Извршење укупних издатака буџета Града Лознице у 2012.години по економској класификацији: 

ЕК Опис 
План буџета 

2012 
други  
извори укупно 

Извршење 
из буџета 

други  
извори укупно 

Одступања 
3-6 

Проценат 
извршења 

6/3 
Учешће 
у разлици 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 Расходи за запослене 378,076,000 87,805,000 465,881,000 361,493,509 86,055,000 447,548,509 16,582,491 95.6 4.9 

411 Плате и додаци запослених 300,515,000 64,763,000 365,278,000 291,269,639 64,115,000 355,384,639 9,245,361 96.9 2.7 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 54,341,000 11,760,000 66,101,000 52,140,638 11,486,000 63,626,638 2,200,362 96.0 0.6 

413 Накнаде у натури 752,000 304,000 1,056,000 633,123 304,000 937,123 118,877 84.2 0.0 

414 Социјална давања запосленима 7,406,000 7,270,000 14,676,000 5,178,902 7,127,000 12,305,902 2,227,098 69.9 0.7 

415 Накнаде за запослене 5,838,000 3,058,000 8,896,000 5,349,841 2,484,000 7,833,841 488,159 91.6 0.1 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,724,000 650,000 3,374,000 1,670,180 539,000 2,209,180 1,053,820 61.3 0.3 

417 Судијски и посланички додатак 6,500,000 0 6,500,000 5,251,186 0 5,251,186 1,248,814 80.8 0.4 

42 Коришћење роба и услуга 528,975,000 96,436,000 625,411,000 444,708,621 88,077,000 532,785,621 84,266,379 84.1 24.7 

421 Стални трошкови 154,377,000 17,598,000 171,975,000 140,509,282 17,481,000 157,990,282 13,867,718 91.0 4.1 

422 Трошкови путовања 2,540,000 1,898,000 4,438,000 2,289,713 1,628,000 3,917,713 250,287 90.1 0.1 

423 Услуге по уговору 56,894,000 13,018,000 69,912,000 51,717,517 12,353,000 64,070,517 5,176,483 90.9 1.5 

424 Специјализоване услуге 209,949,000 32,178,000 242,127,000 174,053,769 31,439,000 205,492,769 35,895,231 82.9 10.5 

425 
Текуће поправке и одржавање (услуге и 
материјали) 77,938,000 20,375,000 98,313,000 52,698,376 15,138,000 67,836,376 25,239,624 67.6 7.4 

426 Материјал 27,277,000 11,369,000 38,646,000 23,439,964 10,038,000 33,477,964 3,837,036 85.9 1.1 

43 Употреба основних средстава 0 810,000 810,000 0 602,000 602,000 0   0.0 

431 Употреба основних средстава 0 810,000 810,000 0 602,000 602,000 0   0.0 

432 Употреба драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

433 Употреба драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

434 
Употреба земљишта, шума,воде и рудних 
богатстава 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

44 Отплата камата 1,100,000 78,000 1,178,000 830,152 60,000 890,152 269,848 75.5 0.1 

441 Отплата домаћих камата 1,100,000 78,000 1,178,000 830,152 60,000 890,152 269,848 75.5 0.1 

442 Отплата страних камата 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

443 Отплата камата по основу активираних гаранција 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0 0 0.0 

45 Субвенције  264,917,000 0 264,917,000 157,216,113 0 157,216,113 107,700,887 59.3 31.6 

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 159,917,000 0 159,917,000 125,808,617 0 125,808,617 34,108,383 78.7 10.0 
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4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 54,819,000 0 54,819,000 51,819,000 0 51,819,000 3,000,000 94.5 0.9 

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 105,098,000 0 105,098,000 73,989,617 0 73,989,617 31,108,383 70.4 9.1 

453 Субвенције јавним финансијским институцијама 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

454 Субвенције приватним предузећима 105,000,000 0 105,000,000 31,407,496 0 31,407,496 73,592,504 29.9 21.6 

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 10,000,000 0 10,000,000 9,999,999 0 9,999,999 1 100.0 0.0 

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 95,000,000 0 95,000,000 21,407,497 0 21,407,497 73,592,503 22.5 21.6 

46 Донације и трансфери  234,168,000 0 234,168,000 217,216,668 327,000 217,543,668 16,951,332 92.8 5.0 

462 Донације међународним организацијама 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

461 Донације страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 211,731,000 0 211,731,000 195,433,153 321,000 195,754,153 16,297,847 92.3 4.8 

4631 
Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 190,581,000 0 190,581,000 175,263,777 0 175,263,777 15,317,223 92.0 4.5 

4632 
Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 21,150,000 0 21,150,000 20,151,376 0 20,151,376 998,624 95.3 0.3 

464 
Донације и трансфери организацијама обавезног 
социјалног осигурања 22,437,000 0 22,437,000 21,783,515 0 21,783,515 653,485 97.1 0.2 

4641 
Текуће донације и трансфери организацијама 
обавезног социјалног осигурања 10,115,000 0 10,115,000 9,501,665 0 9,501,665 613,335 93.9 0.2 

4642 
Капиталне донације и трансфери организацијама 
обавезног социјалног осигурања 12,322,000 0 12,322,000 12,281,850 0 12,281,850 40,150 99.7 0.0 

465 Остале дотације и трансвери 0 0 0 0 6,000 6,000 0 0.0 

47 Права из социјалног осигурања 92,880,000 0 92,880,000 59,656,542 327,000 59,983,542 33,223,458 64.2 9.8 

471 
Права из социјалног осигурања (организације 
обавезног социјалног осигурања) 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 92,880,000 0 92,880,000 59,656,542 327,000 59,983,542 33,223,458 64.2 9.8 

48 Остали расходи 94,027,000 9,860,000 103,887,000 77,252,968 12,362,000 89,614,968 16,774,032 82.2 4.9 

481 Дотације невладиним организацијама 51,386,000 1,547,000 52,933,000 45,084,042 1,921,000 47,005,042 6,301,958 87.7 1.9 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 2,840,000 6,539,000 9,379,000 1,584,732 7,864,000 9,448,732 1,255,268 55.8 0.4 

483 
Новчане казне и пенали по решењу судова и 
судских тела 23,501,000 1,690,000 25,191,000 17,392,354 2,557,000 19,949,354 6,108,646 74.0 1.8 

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних 
узрока 15,100,000 84,000 15,184,000 12,223,382 20,000 12,243,382 2,876,618 80.9 0.8 
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485 
Накнада штете за повреде  или штету нанету од 
стране државних органа 1,200,000 0 1,200,000 968,458 0 968,458 231,542 80.7 0.1 

49 Резерве 2,555,000 0 2,555,000 0 0 2,555,000 0.0 0.8 

499 Средства резерве 2,555,000 0 2,555,000 0 0 0 2,555,000 0.0 0.8 

51 Основна средства 314,360,000 7,370,000 321,730,000 252,649,156 5,980,000 258,629,156 61,710,844 80.4 18.1 

511 Зграде и грађевински објекти 263,435,000 4,557,000 267,992,000 209,863,350 3,174,000 213,037,350 53,571,650 79.7 15.7 

512 Машине и опрема 41,980,000 2,635,000 44,615,000 35,079,498 2,626,000 37,705,498 6,900,502 83.6 2.0 

513 Остала основна средства 6,695,000 63,000 6,758,000 6,660,909 62,000 6,722,909 34,091 99.5 0.0 

514 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

515 Нематеријална имовина 2,250,000 115,000 2,365,000 1,045,399 118,000 1,163,399 1,204,601 46.5 0.4 

52 Залихе робе за даљу продају 250,000 3,099,000 3,349,000 112,389 2,903,000 3,015,389 137,611 45.0 0.0 

521 Робне резерве 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

522 Залихе производње 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

523 Залихе робе за даљу продају 250,000 3,099,000 3,349,000 112,389 2,903,000 3,015,389 137,611 45.0 0.0 

53 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

531 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

54 Природна имовина 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

541 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

55   0 0 0 0 0 0 0   0.0 

551 

Нефинансијска имовина која се финансира из 
средстава за реализацију националног 
инвестиционог плана  0 0 0 0 0 0 0   0.0 

61 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,300,000 300,000 2,600,000 1,921,891 241,000 2,162,891 378,109 83.6 0.1 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,300,000 300,000 2,600,000 1,921,891 241,000 2,162,891 378,109 83.6 0.1 

62 Набавка  финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

621 Набавка домаће финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 0   0.0 

622 Набавка стране финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

  УКУПНО 1,913,608,000 205,758,000 2,119,366,000 1,573,058,009 196,934,000 1,769,992,009 340,549,991 82.2 100.0 
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Издаци за запослене (плате- зараде, додаци, накнаде, награде и бонуси и 
социјална давања запослених) извршени су са 95,6% из буџета града , што је износ од 
361,494 хиљаде динара.  

У буџету Града Лознице за 2012. годину обезбеђена су средства за исплату 
расхода за запослене са економске категорије 41- Расходи за запослене. Поред тога и 
у оквиру групе 463- Трансфери осталим нивоима власти, обезбеђује исплата плата за 
део запослених у Центру за социјални рад и у Регионалном центру за таленте. 

Издаци за коришћење роба и услуга извршени су са 84,0% из буџета града  
што је износ од 444.709 хиљада динара. У овим расходима учествују: 

Стални трошкови у износу од 140.509 хиљада динара, који обухватају 
трошкове платног промета, трошкове енергетских, комуналних и услуга комуникација,  
трошкове осигурања и закупа; 

Трошкови путовања у износу од 2.290 хиљада динара, који обухватају 
трошкове путовања у земљи и иностранству; 

Трошкови услуга по уговору у износу 51.717 хиљада динара, који обухватају 
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, 
услуге информисања, стручне услуге и услуге репрезентације; 

Специјализоване услуге у износу од 174.054 хиљаде динара, у које спадају 
услуге образовања култури и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања путева, 
услуге одржавања паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, 
услуге науке и геодетске услуге; 

Текуће поправке и одржавање у износу од 52.698 хиљада динара, у које 
спадају поправке и одржавање зграда, објеката и опреме; 

Трошкови материјала у износу од 23.440 хиљада динара, у које спадају 
административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, 
материјал за саобраћај, материјал за образовање културу и спорт и материјал 
одржавање хигијене и угоститељство. 

Издаци за субвенције јавним нефинансијским предузећима и оргаизацијама 
извршени су са 78,7%, што је износ од 125.809 хиљада динара, у којима су примања из 
буџета учествовала са 100%.Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама у износу од 51.819 хиљада динара, реализовале су преко Градске 
управе, и то за: 

 

Корисник субвенције Износ у 000 динара 
КЈП "Наш дом" 18.000 

КЈП Топлана- Лозница 33.819 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 
износу од 73.990 хиљада динара, реализоване су преко Градске управе, и то за: 
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Корисник субвенције Износ у 000 динара 
КЈП "Наш дом" 27.689 
ЈП Водовод и канализација 26.401 
КЈП Топлана- Лозница 19.900 

Субвенције приватним предузећима у укупном износу од 31.407 хиљада динара 
што је у односу на план остварење са 29,9%. 

Текуће субвенције приватним предузећима од 9.999 хиљада динара извршене 
су преко Градске управе, и то за: 

Корисник субвенције Износ у 000 динара 
Лотер доо 833
Лотел плус 2.800
ИМА Лого 2.200
РТВ Подриње 3.633
Дрина радио 533

Издаци за донације и трансфере извршени су са 92,8%   што је износ од 
217.217  хиљада динара, у којима су примања из буџета учествовала са 100%. 

Средства су трансферисана осталим нивоима власти, и то за установе основног 
образовања у износу од 127.215 хиљада динара, установе средњег образовања у 
износу од 47.097 хиљада динара, Центру за социјални рад у износу од 18.896 хиљада 
динара, Регионалном центру за таленте у износу од 2.226 хиљада динара. 

 Националној служби за запошљавање је трансферисано  5.086  хиљада динара 
за реализацију програма из области запошљавања, а расходи Градске управе за 
финансирање стручног оспособљавања приправника  су  4.416  хиљада динара на 
основу Споразума између Националне службе запошљавања и града Лозница. 

Дому здравља „Др.М.Марин“ –Лозница је трансферисано 12.282 хиљаде динара 
за набавку санитетских возила , опреме и капитално улагање за гасификацију 
амбуланти. 

Расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета извршени су са 64.2% 
што је износ од 59.656 хиљада динара,  Реализација за ове намене извршена је преко: 

- Градске управа за  превоз старијих од 65 година износ од 3.519 хиљада динара; 
за реализацију програма подстицај рађања 42.898 хиљаде динара; за социјалну 
помоћ угроженом становништву 2.604 хиљада динара и за ученичке и 
студентске награде 8.217 хиљаде динара, за смештај и превоз деце ометене у 
развоју износ 2.308 хиљада динара., за спортске награде 110 хиљада динара  

Издаци за остале расходе извршени су са 82,2%, што је износ од 77.253 
хиљаде динара. 

Издаци за дотације невладиним организацијама у износу од 45.084 хиљада 
динара, и то: 

- За политичке странке у износу од 3.333 хиљаде динара;  
- Одбрана (СРВС) у износу од 741 хиљада динара 
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- Болест и инвалидност 2.427 хиљада динара( удружења) 
- Социјалну помоћ угроженом становништву некласификовану на другом месту у 

износу од 11.384 хиљаде динара ( Црвени крст) 
- Услуге рекреације и спорта у износу од 21.044 хиљаде динара (клубови)  
- Услуге културе у износу од 2.196 хиљада динара ( удружења) 
- Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту у износу од 2.799 

хиљада динара    
- удружење предузетника у износу од 1.161 хиљада динара. 

Издаци за порезе, таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 
извршени су у износу од 1.585 хиљада динара.  

Новчане казне по решењу судова и судских тела у износу од 17.392 хиљада 
динара, које су извршене су код:  

 Општа управа у износу од 10.894 хиљада динара;  
 Развој заједнице у износу од 5.789 хиљада динара  
 Месна самоуправа у износу од 709 хиљада динара. 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока, у износу од 12.223 хиљаде динара, извршена је код 
Градске управе- општа управа. 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа  
износ од 968 хиљада динара  код Градске управе  за исплату изгубљеног приноса за  
изузето земљиште за регулацију речних корита. 

Издаци за зграде и грађевинске објекте извршена су у износу од 209.863 
хиљаде динара, и то код: 

 Општа управа у износу од 2.218  хиљаде динара; 
 Социјална заштита у износу од 5.766  хиљада динара;  
 Предшколско образовање у износу од 2.805 хиљаде динара 
 Основно образовање  у износу  од 2.498 хиљада динара (пројекти за подршку 
грађевини)  
 Установа за физичку културу у  износу  од 3.212 хиљада динара, 
 Установе културе  у износу од 2.514 хиљада динара; 
 Животна средина у износу од 13.459 хиљада динара; 
 Развој заједнице у износу од 134 хиљада динара; 
 Вишенаменски развојни програми у износу од 167.169 хиљада динара(ЈП“Град“ 
99.890 хиљада динара, ЈП“Дирекција Бања Ковиљача 14.432 хиљаде динара и 
вишенаменски пројекти на  Градској управи  за реконструкцију градских улица по 
основу уговора између  Министарства економије и регионалног развоја и  града 
Лозница у износу од 52.846 хиљада динара); 
 Месна самоуправа у износу од 10.088 хиљада динара. 

Издаци за набавку машина и опреме извршени су у износу од 35.079 хиљада 
динара са процентом извршења од 83,6%  Поменута средства извршена су код: опште 
управе у износу од 4.169 хиљада динара, социјалне заштите у износу од 501 хиљада 
динара,  предшколског образовања у износу од 22.798 хиљада динара, Установе  за 
физичку културу у износу од 1.590 хиљаде динара, културе у износу од 1.393 хиљада 
динара, заштите животне средине 75 хиљада динара,  развој заједнице у износу од 
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3.128 хиљаде динара, месна самоуправа у износу од 938 хиљада динара , туризам у 
износу од 241 хиљаде динара и Фонда за развој града у износу од  246 хиљада динара. 

Издаци за набавку осталих основних  средстава  извршени су у износу од 
6.661 хиљаду динара и то запредшколску установу „Бамби“ износ од  6.091 хиљаду 
динара,  и за  туристичку организацију износ од 570 хиљада динара. 

Издаци за набавку нематеријалне имовине извршени су у износу од 1.045 
хиљада динара, и то код  Градске управе и установа културе.  

Набавка планираних роба за залихе извршена је у износу од 112 хиљада 
динара. 

Отпата главнице домаћим  кредиторима  извршена је у износу од 1.922 
хиљаде динара.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПО РАЗДЕЛИМА 

Раздео 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК,  ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКО 
ВЕЋЕ 

Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

За плате, додатке доприносе на терет послодаваца за градоначелника, 
заменика градоначелника и чланове градског већа у радном односу утрошено је 
10.308.521 динара.  

Накнаде за превоз за запослене су извршене у износу од 71.435 динара 

Стални трошкови, који се односе на расходе за услуге мобилне телефоније 
извршени су у износу 290.390 динара. 

Средства за трошкове путовања извршена су у износу од 154.229 динара. 

Услуге по уговору извршене су у износу од 3.834.864 динара, и то за накнаде 
члановима Градског већа који нису у радом односу.  

Раздео 2 –СКУПШТИНА ГРАДА 

Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

За плате, додатке доприносе на терет послодаваца за председника скупштине, 
секретара и заменика секретара утрошено је 8.167.218 динара.  

Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовом) плаћене су у износу од 
13.420 динара. 
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За накнаде одборницима утрошено је од 5.251.186 динара.  

Стални трошкови, који се односе на расходе за услуге мобилне телефоније 
извршени су у износу 106.918 динара. 

Средства за трошкове путовања извршена су у износу од 72.252 динара. 

Услуге по уговору извршене су у износу од 15.564.541 динара, и то за: 

- Пренос Скупштине  и услуге оглашавања и информисања јавности износ 
од 3.085.072 динара; 

- Стручне услуге (савети и комисије 2.824.446 динара и чланарине за 
Сталну конференцију градова и општина и НАЛЕД у изуносу од 926.228 динара ), 

- Репрезентација- поклони  229.643 динара(новогодишњи поклони за 
одборнике ) 

- За трошкове избора  износ од 8.499.152 динара 

Дотације невладиним организацијама за финансирање редовног рада 
политичких странака које имају одборнике у Скупштини Града као за изборну кампању 
извршене су у износу од 3.332.573 динара.  

 

Раздео 3 – ГРАДСКА УПРАВА 

Функција 130 – Опште услуге 

За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је 
укупно  182.978.934 динара, од чега из јавних радова 8.449.135 динара.   

Накнаде у натури  су плаћене су у износу од 573.710 динара од чега  490.220    
динара за новогодишње пакетиће за децу запослених и   83.490  динара за превоз на 
посао и са посла (маркица) запослених.  

Социјална давања запосленима извршена  су у износу од 6.917.323 динара, 
од чега су најзначајније отпремнине у случају отпуштања с посла за  четворо  
запослених Градске управе у износу од 2.238.970 динара, као и друге помоћи за  
запослене у износу од 1.180.047 динара, помоћи у случају смрти у износу од 352.306 
динара, док је из других извора извршено за накнаду  боловање 3.146.000 динара..  

Накнаде трошкова за запослене плаћене су у износу од 3.237.453 динара 
(накнаде за превоз на посао и са посла), од чега се на превоз за јавне радове односи 
179.000 динара. 

Награде запосленим и остали посебни расходи у 2012. години исплаћене су 
јубиларне награде  у износу од 719.924 динара. 

Стални трошкови исплаћени су у износу 26.542.041 динара што је у односу на 
претходну годину више за 24,4%. Структуру сталних трошкова чине:  

- трошкови платног промета  и банкарских услуга у износу од 
3.604.717 динара  од чега се на јавне радове односи 30.336 
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- услуге за електричну енергију у износу од 2.732.120 динара; 
- централно грејање у износу од 4.760.689 динара 
- услуге водовода и канализације 425.600 динара 
- одвоз отпада у износу од 381.438 динара; 
- допринос за коришћење вода у износу од 4.403.705 динара 
- услуге телефоније у износу од 3.282.448 динара 
- услуге мобилне телефоније у износу од 741.667 динара 
- услуге поште у износу од 5.420.716 динара  
- осигурање возила у износу од 313.912 динара и зграда 132.997 

динара 
- осигурање запослених у износу од 118.971 динара;  
- закуп осталог простора у износу од 210.402 динара (Месна 

канцеларија  Лозничко поље) 

У односу на претходну годину расту сталних трошкова највише је допринело 
вишеструко повећање: доприноса за коришћење вода  и услуге доставе поште  

Трошкови путовања плаћени су у износу од 1.537.447динара . Трошкови 
путовања у земљи износе 1.403.911 динара, трошкови путовања у иностранство 
120.771 динара и трошкови путовања у оквиру редовног рада 12.765 динара. 

Исплаћене услуге по уговору у износу од 14.504.847 динара из свих извора и 
веће су него у претходној години за 17,9%. Њихову структуру чине:  

- за обављање стручних, организационих и административно-
техничких послова за потребе Управе у износу од 1.264.117 динара и услуге 
превођења 72.735 динара; 

- компјутерске услуге у износу 1.077.511 динара (услуге по 
уговорима за коришћење софтвера са Институтом Михајло Пупин за  ЛПА; 
Електро-технички факултет -софтвер за службу матичара; Завод за унапређење 
пословања- програм за финансије; одржавање програма за бирачке списковема.  

- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 
387.382динара (котизације за семинаре, саветовања, и сајмове и друге услуге 
образовања и усавршавања запослених); 

- Стручне услуге у износу  982.477 динара (од чега за услуге 
ревизије 259.600; правне услуге- вештачења  59.175 динара и накнаде 
комисијама: техничка, за категоризацију соба и остале 260.542 динара, услуге 
финансијске 319.780 и остале услуге 83.380 динара). 

- Услуге за домаћинство и угоститељство у износу 1.514.920 динара  
од чега се на јавне радове односи 46.405 динара. 

- Укупна репрезентација у износу од 2.004.557 динара а 
репрезентација у згради 724.283 динара и поклони 1.280.274 динара . 
Упретходној години за поклоне потрошено 1.368.339 динара. 

- остале опште услуге 6.902.853 динара (за обезбеђење превоза за 
манифестације од значаја у износу од 420 хиљада динара, накнада за 
противградну заштиту у износу од 1.490 хиљада динара,   стручни надзор и 
пројектна документација  за Програм  Подршка грађевини  у износу од 2.946 
хиљаде динара, коричење документације у износу од 127 хиљада 
динара,чишћење снега у износу од 457 хиљада динара, обезбеђење на базену 
390 хиљада динара, употреба возила КЈП«Наш  дом» 577 хиљада динара  и 
остале опште услуге у износу од 438 хиљада динатра). 
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За текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)  утрошено је у 
укупном  износу од 4.081.365 динара  од чега се на јавне радове односи 215.305 
динара а  плаћено је:  

- 2.314.279 динара за текуће поправке и одржавање зграда и  

-          1.767.086 динара  за текуће поравке и одржавање  опреме. 

-  За материјал је плаћено 11.624.522 динара  од чега се на јавне радове 
односи 176.000   динара а други извори  8.000 динара. Структуру ових расхода чине: 

- 5.717.833 динара за административни материјал (канцеларијски 
материјал; одећа, обућа и униформе и биодекорација).  

- 1.480.494 динара за материјал за образовање и усавршавање 
запослених, 

- 2.630.784 динара за материјал за саобраћај; 
- 405.447 динара за материјал за хигијену и 
- 1.381,207динара за материјал за посебне намене (ауто- гуме, итисони, 

заставе, печати, такси таблице);  

Порези, обавезне таксе и казне плаћени су у износу од 160.923 динара за 
регистрацију возила; 

Новчане казне и пенали по решењу судова су плаћени у износу од 10.894.396 
динара; (структура: повраћај пољопривредног земљишта 2.742.043 динара,  штете по 
основу уједа паса 8.152.353 динара,   

Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода ли других природних узрока исплаћене су у износу од 7.753.065 динара, и 
односе се  на накнаде штете од уједа паса по поравнањима  

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа исплаћене су у износу од 968.458 динара и односе се на накнду изгубљеног 
приноса за земљиште изузето по основу регулација речних корита. 

Издаци за зграде и грађевинске објекте износили су 2.217.937 динара, и 
односе се  за радове на  згради „Лозничанка“.     

Издаци за машне и опрема износили су 4.169.425 динара и то за набавку   
аутомобила за Полицијску станицу у Лозници  847.527 динара и  административна 
опрема  3.321.898 динара . 

Функција 170 – Управљање јавним дугом 

За отплату  домаћих камата потрошено је 830.152 динара а за отплату главнице 
домаћим кредиторима 1.921.891 динара који се односе за Програм подршке грађевини. 

Функција 250 – Одбрана некласификована на другом месту 

Дотације невладиним организацијама извршене су у износу од 741.379 динара.  
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Функција 320 – Услуге противпожарне заштите 

Накнаде штете за повреде  или штету насталу  услед елементарених непогода 
или других узрока  извршене су у износу од 4.490.317 динара из текућих  и  наменских 
средстава  за санирање последица од елементарних непогода (клизишта, снег) на 
подручју града Лозница  од чега је  из других извора остварено  21.000 динара. 

 Функција 830 -Услуге емитовања и издаваштва 

Услуге по уговору извршене су у износу од 5.006.860 динара од чега се на 
услуге штампања часописа-Службеног листа града Лозница, штампање билборда и 
друге услуге штампе односи 1.443.298 динара, на информисање јавности 
(обавештења,чланци, репортаже , Лозничке новине и др)  1.005.354 динара, услуге 
рекламе и пропаганде 1.016.020 динара, објављивање тендера 1.305.758 динара, 
остале услуге штампања, лепљења билбордова и друге рекламе 206.310 динара, 
остале опште услуге 30.120 динара. 

Субвенције приватним предузећима у износу 9.999.999 динара исплаћене су 
приватним предузећима која обезбеђују јавно информисање на територији града, а 
њихов распоред извршен је на основу јавног конкурса 

Глава 3.1 Социјална заштита и здравство 

Функција 010 – Болест и инвалидност 

Дотације невладиним организацијама на основу резултата конкурса средства су 
распоређена следећим удружењима грађана: 

 

Удружење Опис и назив пројекта  Извршено
УГ „Светионик“ Клуб подршке младима  у 

ризику
216.000

Удружење ратних и мирнодопских војних 
инвалида 

Годишњи програм рада 
Удружења 

Пројекат Здравствена 
рехабилитација

380.000

МО Савеза слепих Пројекат «Да ли нас видите» 432.800
МО Савеза глувих и наглувих Пројекат »Породица у 

фокусу»
275.875

   

Друштво добровољних даваоца крви " Др. 
Миленко Марин" 

Пројекат 
«Стимулисање,развој и 
унапређење давалаштва 
крви»

100.000

    
Удружење дијализираних, трансплатираних 
бубрежних инвалида ''Подриње"  

Пројекат « Стереотипи нас 
удаљавају, спорт нас враћа 
нормалном животу»

100.000
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Удружење Опис и назив пројекта  Извршено
 Донација УГ "Искра" Лозница Пројекат «Здравље на 

првом месту»
214.000

СУБНОР-а Лозница Обележавање традиција 
ослободилачких ратова 
народа Србије''

120.000

ОО инвалида рада Развијање социо-
хуманитарних активности 
кроз дружење са члановима 
других организација '' 

88.000

Удружење војних пензионера Заштита и побољшање 
положаја војних пензионера 
у друштву

60.000

Удружење ратних добровољаца 1912. до 
1918. године 

 

Удружење Ромска срећа   

                                                                             

Хуманитарно друштво Гајрет       

             

Удружење пензионис.радника МУП-а   

 

 

Удружење пензионис. Рад. Градске управе  

                                          

Годишњи програм рада и 
активности за 2012.год. 

 

Пројекат «колико нас има –
Рома у општини лозница 2» 

Пројекат «помозимо 
сиромашним» 

Пројекат «Остваривање 
активности из области 
социјалне заштите» 

Пројекат «Подизање 
квалитета живота 
пензионисаних радника 
градске управе 

60.000

 

200.000 

60.000 

 

60.000 

 

 

 

60.000 

 
УКУПНО  2.426.675

Укупно извршена плаћања износе 2.426.675 динара, од чега су 343.300 динара 
пренете обавеза из 2011. године. 

Функција 020 – Старост 

Текућим трансферима Центру за социјални рад Лозница у износу од 2.000.960 
динара обезбеђено је пружање услуга геронтодомаћица. 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 3.519.495 за превоз лица 
старијих од 65 година. 
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Функција 040 – Породица и деца 

Текућим трансферима Центру за социјални рад Лозница у износу од 2.368.962 
динара обезбеђено је пружање услуга дневног боравка за децу са посебним 
потребама. 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су расходи у укупном износу 
од 42.898.345 динара и то за реализацију програма „Подстицаја рађања“. 

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту 

Услуге по уговору у износу 506.024 динара исплаћене су за одржавање курсева у 
оквиру програмских активности Канцеларије за младе ( страни језици, јога, плес).  

Накнада за социјалну заштиту из буџета у износу 2.603.745 динара 
исплаћене су за: 

- Набавка граћевинског материјала,(столарије и санитарије 
за купатила, црепа)  за интерно расељена лица, у износу од  1.936.130 
динара; 

- потребе набавке куповине огревног дрвета  за 
најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица у износу од 
300.000 динара и 300.000 у виду новчане помоћи на име помоћи за 
набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно 
расељеним лицима. 

- Накнаду погребних трошкова које Комесаријат за избеглице 
трансферише граду ради збрињавања избеглица у складу са Законом о 
избеглицама ("Службени гласник РС", бр. 18/92) у износу од 67.615 
динара. 

Укупно трансферисана средства од стране Комесаријата за избеглице  су 
4.807.615 динара по Уговору  о сарадњи на реализацији пројеката   “ Помоћ 
Комесаријату за избеглице Републике Србије намењене избеглицама кроз  пружање 
подршке локалним акционом плановима “,   

Дотацијама невладиним организацијама у износу од 11.383.812 динара 
обезбеђена је реализација програма Организације Црвеног крста. 

Зграде и грађевински објекти у износу од 5.766.390 динара за изградњу 
Омладинског центра. 

Машине и опрема у износу од 500.609 за набавку намештаја за Омладински 
центар- Канцеларија за младе. 

Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту 

За функцију 090 извршени су расходи у укупном износу од 14.525.762 динара 
класификовани као трансфери осталим нивоима власти. Целокупан износ ових 
расхода трансферисан је Центру за социјални рад Лозница, за реализацију права у 
социјалној заштити. 
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Према подекономској класификацији средства су обезбеђена за: 

- плате три запослена и СОС – служби, износ од 2.180.860 динара 
- социјалне доприносе на терет послодавца износ од 390.382 

динара 
- стални трошкови (платни промет, енергетске услуге, комуналне 

услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања) износ од 740.823 динара 
- превоз радника износ од 25.250 динара,  
- За обезбеђење права у социјалној заштити исплаћен је износ од 

11.188.447 динара (право на опрему и превоз корисника за смештај у 
установу социјалне заштите 313 хиљада динара, право на једнократну 
помоћ 7.273 хиљада динара, право на накнаду превоза ученика деце 
корисника МОП-а 2.978 хиљада динара, право на накнаду погребних 
трошкова 528 хиљада динара, право на социјално становање 96 хиљада 
динара) 

Функција 740-јавне здравствене услуге 

На функцији 740 извршени су расходи у укупном износу од 21.054.935 динара и 
то на економској класификацији 421 за реализацију обавеза за дератизацију и 
дезинсекцију  износ од 7.324.290 динара;   на економској класификацији 423 
износ од 1.448.795 динара за накнаде мртвозорској служби; на економској 
класификацији 464 износ од 12.281.850 –дотације Дому здравља ( куповина 
санитетског возила, 2 путничка аутомобила за превоз болесника који се 
дијализирају за потребе обављања послова кућне неге, прикључак Службе 
медицине рада на систем даљинског грејања, уградња гасног модула –
гасификација котларнице амбуланте у В. Лешници). 

Глава 3.2 Образовање 

Функција 911 - Предшколско образовање 

За расходе за запослене (плате, додатке и доприносе за исте који терете 
послодавца) утрошено је 91.952.624 динара, од чега из буџета износ од 52.885.624 
динара. 

За социјална давања расходи износе 3.204.000 динара а из буџета 689.000 
динара. 

Накнаде за запослене износе 2.363.000 динара а из буџета 1.042.000 динара. 

На име сталних трошкова утрошено је 12.454.000 динара од чега из буџета 
10.866.000 динара (за трошкове електричне енергије, грејања, водовода и 
канализације и одвожења отпада). 

Трошкови путовања плаћени су у износу од 1.413.000 динара а из буџета града 
208.000 динара. 

Услуге по уговору су плаћене у износу од 5.532.000 динара   а из буџета града 
311.000 динара 
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Специјализоване услуге извршене су у износу од 632.000 динара а из буџета 
града 468.000 динара 

Текуће поправке и одржавање су плаћени у износу од 1.780.000 динара од чега 
из буџета  632.000 динара извора.  

Расходи за материјал су плаћени у износу од 13.975.000 динара од чега из је 
8.390.000 динара из буџета (за материјал за чишћење  и исхрану). 

Употреба основних средстава (обрачуната амортизација) износи 23.000  
динара. 

Отплата домаћих камата плаћена је у износу од 60.000 динара. 

Порези, обавезне таксе и казне су плаћени у износу од 452.000 динара од чега 
из буџета 336.000 динара. 

Издаци на име зграда и грађевинских објекта износили су 3.153.000 динара, а  
из буџета града су извршени у износу од 2.805.000 динара.. 

Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 24.012.000 динара  а из 
буџета града 22.798.000 динара.    

За остала основна срества трансферисано је из буџета 6.091 хиљада  динара. 

Функција 912 – Основно образовање 

Из буџета Града за 2012. годину извршени су трансфери установама основног 
образовања у износу од 131.892.317 динара. У складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања из буџета Града плаћани су расходи за стручно усавршавање 
запослених, превоз запослених, превоз ученика основних школа, превоз ученика на 
републичка такмичења, текуће и капитално одржавање зграда и објеката, опремање 
школа и друге текуће издатке (стални трошкови, набавка бесплатних уџбеника, 
такмичење ученика, јубиларне награде итд.)  

 

Опис динара 
Накнаде у натури 

Накнаде за социјална давања  

551,724

146.374
Накнада трошкова за запослене 

Награде,бонуси                                                                                        

Услуге по уговору 

15,489,524

5.779.126

291.873
Стални трошкови (трошкови електричне енергије, воде, одвоза смећа, 
даљинског грејања, провизије) 

54.846.101

Трошкови путовања (трошкови дневница, превоза и смештаја на такмичењима и 
семинарима ) 

17,386.797
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Опис динара 
Услуге по уговору (трошкови превоза запослених и ученика, стручних испита, 
котизација за семинаре, одржавање рачунара и софтвера...) 

1.454.601

Специјализоване услуге (трошкови учешћа ученика на такмичењима, 
здравствених и санитарних прегледа) 

208,232

Текуће поправке и одржавање 6,423.758
Материјал (канцеларијски материјал, производи за чишћење и средства за 
хигијену, образовни материјал) 

3,412,669

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,572,980
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 3.759.934
Зграде и грађевински објекти 3.144.759
Опрема за образовање 11.038.477
Смештај и превоз ученика ометених у развоју                                     

Подршка грађевини   

1.887.212

    2.498.176

Основним школама су, из буџета Града пренета средства у следећим износима: 

ШКОЛА динара 
ОШ“Јован Цвијић“    9.068.174 
ОШ“Анта богићевић“ 13.846.653 
ОШ“Кадињача“ 

ОШ“Вук Караџић“                                                                        

ОШ“Вера Благојевић“                                    

ОШ“Доситеј Обрадовић“                                 

ОШ“Вукова спомен школа“                             

ОШ“Мика Митровић“-Брезјак                          

ОШ“14 октобар“-драгинац                              

ОШ“Свети Сава Л.Шор                                    

ОШ“Петар тасић“ Лешница                            

ОШ“Краљ Александар“                                    

ОШ“Вук Караџић“ Липница                              

ОШ“Степа Степановић“ Текериш                   

Основна музичка школа                                   

ОШ“Краљ Александар“ прњавор                        

13.631.299 

 7.049.600 

10.174.528 

 5.702.031 

 6.101.977 

 9.003.182 

11.060.152 

  5.780.841 

13.675.456 

  6.858.909 

  5.271.333 

  4.752.548 

  5.035.325 

     203.048 

Трошкови накнада за социјалну заштиту из буџета-смештај и превоз ученика 
ометених у развоју   извршени су у износу од 1.887.212  динара ,услуге по уговору 
291.873 и средства за Подршку грађевини у износу од 2.498.176 динара. 

Средње образовање 

Из буџета Града за 2012. годину извршени су трансфери установама средњег 
образовања у укупном износу од 47.517.711 динара. У складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања из буџета Града пренета су средства за плаћање 
расхода за стручно усавршавање запослених, превоз запослених, превоз ученика на 
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републичка такмичења, текуће и капитално одржавање зграда и објеката, опремање 
школа и друге текуће издатке (стални трошкови, набавка бесплатних уџбеника, 
такмичење ученика, јубиларне награде итд.) 

Врста трошка извршено 
2012. 

Накнаде у натури 30.066
Солидарна помоћ 294.686
Накнада трошкова за запослене 5.511.049
Награде и бонуси 3.949.431
Стални трошкови (трошкови електричне енергије, воде, одвоз смећа, 
даљ.грејања, провизије) 

26.406.350

Трошкови путовања (трошкови дневница, превоза и смештаја на 
такмичењима и семинарима) 

256.814

Услуге по уговору (трошкови превоза запослених и ученика, стручних 
испита, котизација за семинаре, одржавање рачунара и софтвера...) 

248.500

Специјализоване услуге ( санитарни преглед) 4.000
Текуће поправке и одржавање 1.704.518
Материјал (канцеларијски материјал, производи за чишћење и средства 
за хигијену, образовни материјал) 

1.272.791

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 916.044
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 516.397
Зграде и грађевински објекти-инвестиције 3.431.404
Опрема за образовање 2.554.736
Укупно: 47.096.786

Средњим школама на територији Града, за плаћање текућих расхода, из буџета 
Града пренета су средства у следећим износима: 

 динара 
Економска школа 12.865.982
Гимназија Вук Караџић 12.335.632
Средња школа“С. Сава“ 10.761.831
Техничка школа 11.133.341

Трошкови накнада за социјалну заштиту из буџета- превоз ученика ометених у 
развоју извршени су у износу од 420.925 динара. 

Функција 970 – Истраживање и развој- образовање 

Донације и трансфери осталим нивоима власти износили су 2.225.627 динара 
који су трансферисани Регионалном центру за таленте на основу уговора о оснивању, 
и то: 

Опис извршено 
Плате, додаци и накнаде запослених  767.472 
Социјални доприноси 137.381 
Стални трошкови 488.470 
Трошкови путовања 65.129 
Услуге по уговору 180.199 
Специјализоване услуге 315.811 
Текуће поправке 44.580 
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Опис извршено 
Материјал 226.585. 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 8.217.296 динара 
исплаћене су за ученичке и студентске награде. 

Глава 3.3. Рекреација и спорт 

Функција 860 - Рекреација, спорт култура и вере некласификовани на 
другом месту  

Исплаћеним расходима за специјализоване услуге у износу од 888.070 динара 
обезбеђено је одржавање спортских (Дринска регата 642.707 динара, Церски 
полумаратон 200.000 динара, Крос РТС-а 20.000 динара ) 

Средства за дотације невладиним организацијама су распоређена на основу 
Предлога комисије за расподелу средстава у области спорта и програма активности 
који су поднеле спортске организације, којима се остварују потребе у области спорта, 
следећим носиоцима активности: 

Назив  Укупно извршено 
(са пренетим 
обавезама) 

Школа фудбала Лозница 2.637.333
Шаховски клуб „Слога“  Л. Шор 22.778
Шаховски клуб "Лозница" 75.889
Шах клуб "Лешница" 22.222
ФК Полет Лозница                                                                            37.778
ФК „ТЕ- Гучево“ Трбушница 63.333
ФК „Студенац“  Б. Ковиљача  60.000
ФК „ Јадар 1961“ Г. Добрић 60.000
ФК „Слога“  Л. Шор 116.667
ФК „Синђелић“  Липница 93.889
ФК „Раднички Стобекс“ 153.333
ФК „Младост“ Д. Добрић 132.222
ФК „Лук“  Воћњак 113.333
ФК „Јадар“  Ступница 146.667
ФК „Антимон“  Зајача 105.555
ФК "Цер" Ј. Лешница 71.667
ФК "Хајдук" Рибарица 37.778
ФК "Слога" Стража 60.000
ФК "Слога" Коренита 60.000
ФК "Прва искра" Руњани 37.778
ФК "Подриње" Лозничко поље 272.111
ФК "Младост" Лозница 38.889
ФК "Младост" Брезјак 49.444
ФК "Јелав" Јелав 37.778
ФК "Гучево" Бања Ковиљача 376.000
ФК "Борац" Лешница 198.833
ФК "Борац" Козјак 37.778
ФК "14. октобар" Драгинац  37.778
Фитнес клуб „Lady“ 75.555
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Назив  Укупно извршено 
(са пренетим 
обавезама) 

Стонотенисерски клуб»Лозница» Лозница  62.222
Стрељачки клуб „Соколови“ 391.111
Спортско друштво Лозница 7.272.000
Рукометни клуб Гучево 252.133
Реални аикидо 46.111
Планинарско друштво "Гучево"  67.000
Карате клуб «Колос»Београд 20.000
Одбојкашки клуб Лозница 818.573
Одбојкашки клуб „Пролетер“Лозница 537.000
Мушки рукометни клуб Лозница 911.500
Мушки кошаркашки клуб Лозница 903.000
Бодибилдинг и фитнес клуб LADY GYM 30.000
Пливачки клуб «Дрина» 68.333
Карате клуб „Лозница“ 166.667
Карате клуб „Јадар“  Драгинац 75.000
Карате клуб „Гучево“ 133.333
Женски кошаркашки клуб Лозница 2.197.333
Боксерски клуб Лозница 693.333
ООСР Дрина                                                             30.000
Children cinetics уд.гр.  75.555
Мотоклуб «Титанс»Б.Ковиљача 50.000
Удружење глувих и наглувих 10.000
Трофеј ДОО Нови Сад 10.539
ЖРК»Лозница» Лозница 928.167
Теквондо клуб Лозница 38.889
Шах клуб «Клупци» 23.333
 

Укупно извршена плаћања износе 21.043.520 динара. Средства су реализована 
за трошкове такмичења, суђења, закупнине, путних трошкова и опреме.  

Глава 3.4.1 – УСТАНОВA ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ („ЛАГАТОР“) 

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта  

За плате, додатке и доприносе за исте који терете послодавца утрошено је 
17.142 хиљада динара од чега су из буџета града 13.206 хиљада динара. 

За социјална давања запосленима издвојено је  30 хиљада динара из других 
извора. 

За превоз запослених расходи су износили 288 хиљада динара из сопствених 
средстава. 

Награде, бонуси и остали посебни расходи износили су 10 хиљада динара из 
сопствених средстава. 

Стални трошкови извршени су у износу од 13.242 хиљада динара од чега су из 
буџета 9.638 хиљада динара. 
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Расходи за услуге по уговору извршени су у износу од 2.364 хиљада  динара, од 
чега је из буџета 682 хиљада динара за стручне услуге. 

Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) износили су 
1.554 хиљаде динара  од чега из буџета 1.049 хиљада динара. 

Расходи за материјал извршени су у износу од 1.292 хиљада динара (од чега из 
буџета 643 хиљада динара за је материјал за одржавање хигијене). 

Амортизација некретнина и опреме обрачуната је у износу од 281 хиљада 
динара из сопствених средстава. 

Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 
исплаћени су у износу од 30 хиљада динара из сопствених средстава. 

За зграде и грађевинске објекте издвојено је 3. 212 хиљада динара све из 
буџета града .  

За машине и опрему утрошено је 2.258.000 динара од чега из буџета града 
1.590 хиљада динара. 

Глава 3.4 Култура и вере 

Функција 860 -Услуге културе 

Исплаћеним расходима за специјализоване услуге у износу од 3.373.227 динара 
обезбеђено је одржавање културних манифестација (од којих су најзначајније: Бој на 
Чокешини, Октобарски дани у Јадру, , Републичко такмичење хармоникаша,фестивал 
глумачких остварења,Вуков сабор, прослава дана града, ...).  

На основу резултата јавног конкурса средства за дотације удружењима грађана 
распоређена су и извршена на следећи начин:  

Назив  Извршено  

са пренетим 
обавезама 

КУД "Караџић"   906.832
КУД "Фрула"   140.000
Kњижевно удружење “Подружница» Лозница  85.000
КУД "Троноша"   33.000
КУД "Абрашевић"   31.200
Дарлукс мажореткиње  330.000
Дечијег црквеног хора «Свети Сава»   490.000
Друштво српскоруског пријатељства  50.000
Удружење грађана «Калина»  40.000
Удружење грађана «Мина Караџић»  40.000
Удруж.грађана мемориј.галериј.-Битке на Дрини 1914  50.000

Укупно извршена плаћања износе 2.196.032 динара, од чега је 96.018 динара 
пренета обавеза из 2011. године. 
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Функција 840 -верске и остале услуге заједнице 

Дотације невладиним организацијама износиле су 2.799.006 динара и 
исплаћене су: 

Назив динара 
Црквена општина лозничка  1,289.006 
Црквена општина брадића  80.000 
Црквена општина недељичка 160.000 
Манастир Троноша  100.000 
Манастира Чокешина  100.000 
Црквена општина драгиначке  80.000 
Црквена општина грнчарске – за СПЦ у Липници 80.000 
Црквена општина Текериш  80.000 
Црквена општина јошевачка  80.000 
Црквена општина Јадранска лешница 80.000 
Црквена општина лешничка  80.000 
СПЦО Бања Ковиљача 80.000 
МЦО Вуков Тршић 60.000 
Соко часопис епархије шабачке 40.000 
СПЦО Ново Село 80.000 
СПЦО Зајача 80.000 
Манастир Великомученице Марине 50.000 
Црквени хор сабор српских светитеља 40.000 
СПЦО Доња Бадања 80.000 
СПЦО Козјак 80.000 

Глава 3.5.1 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ- (Центар за културу Вук Караџић и 
Библиотека Вуковог завичаја) 

Функција 820 - Услуге културе  

За расходе за запослене утрошено је 41.302.940 динара, од чега су из буџета 
35.501.948 динара.  

Накнаде у натури исплаћене су у износу од 27.780 од чега из буџета 27.780  
динара. 

Социјална давања запосленима исплаћена су у износу од 1.128.531 динара од 
чега из буџета 351.531 динара. 

Накнаде за запослене исплаћене су у износу од 699.869 динара, од чега из 
буџета 614.869 динара. 

За јубиларне награде и бонусе исплаћено је 686.906 динара од чега из буџета 
655.906  динара. 

Стални трошкови извршени су у износу 7.367.695 динара од чега су из буџета 
6.278.695 динара. 

Трошкови путовања извршени су у износу од 214.000 динара из других извора. 
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Услуге по уговору извршене су у износу од 1.259.864 хиљада динара од чега су 
из буџета 339,864 динара. 

Специјализоване услуге извршене су у износу од 12.831.029 динара од чега су 
из буџета 6.651.029 динара.  

Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) износили су 
9.962.036 динара од чега су из буџета 9.806.036 динара. 

Расходи за материјал извршени су у износу од 1.487.523 динара при чему су из 
буџета расходи за ову намену 385.523 динара. 

Амортизација некретнина и опреме обрачуната је у износу од 298.000 динара. 

Остале дотације и трансфери исплаћени су у износу од 6.000 динара. 

Остали расходи (дотације невладиним организацијама; порези, обавезне таксе 
и казне наметнуте од једног нивоа власти другом и новчане казне и пенали по 
решењима судова и судских тела) износили су 303.000 динара. 

Издаци за зграде и грађевинске објекте  износе 2.580.095 динара при чему из 
буџета 2.514.095 динара. 

Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 1.536.669 динар при чему 
су су из буџета 1.393.669 динара.  

За нематеријалну имовину утрошено је 1.163.399 динара при чему су из буџета 
1.045.399 динара.   

За залихе робе са даљу продају издвојено је 2.721.000 динара из других извора. 

 

Глава 3.5 Планирање изградња и заштита животне средине 

Функција 560 -заштита животне средине некласификована на другом 
месту 

У оквиру ове намене посебно су распоређена средства буџетског фонда за 
заштиту животне средине, и то: 

Опис План Извршење 
Стални трошкови 29,000,000 26.706.861
Специјализоване услуге 33.000.000 25.323.295
 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

30.498.000 27.688.816

  
Укупно за Буџетски фонд: 92.498.000 

 

79.718.972
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Стални трошкови су извршени за реализацију Програма одржавања чистоће 
јавних градских површина. 

Расходима извршеним за специјализоване услуге обезбеђено је извршење 
Програма одржавања парковских површина. 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  за плаћање 
учешћа у реализацији програма за субвенционисање превенције настанка нових 
депонија на територији града,   и санација постојећег сметлишта града Лозница по 
основу уговора између  Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања, Фонда за заштиту животне средине  и града Лозница. Корисник субвенције 
је КЈП“Наш дом“. 

Функција 620 –Развој заједнице 

Издаци  за услуге по уговору износе 90.362 динара и  односе се на Техничку 
комисију  

Издаци за зграде и грађевинске објекте извршени су (у складу са уговореним 
условима плаћања) у износу од 13.458.977 динара за услуге израде планских 
докумената, од којих су најзначајнији: израда плана детаљне регулације за изгадњу 
дела Ул. Луке Стевића у Лозници; израда техничке документације спољнег уређења 
обданишта у Лешници; израда плана детањне регулације блока између улица 
Карађорђеве, Учитељске, Ж.Јовановића и Владе Зечевића у Лозници; вођење стучног 
надзора над изођењем радова на изградњи мултифункционалног центра у Лозници, 
плана детаљне регулације за изградњу нове улице (улица Георги Димитрова) у Бањи 
Ковиљачи; израда плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере 
Благојевић, Немањине и М. Борисављевића уЛозници, 

Глава 3.6 Економски послови  

Функција 412 – Општи послови по питању рада  

Националној служби за запошљавање је трансферисано 5.086  хиљада динара 
за реализацију програма из области запошљавања, а расходи Градске управе за 
финансирање стручног оспособљавања приправника  су 4.416   хиљада динара на 
основу Споразума између Националне службе запошљавања и града Лозница  

Дотације невладиним организацијама (удружења предузетника) извршене су у 
износу од 1.161.045 динара. 

Функција 436 –Остала енергија 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈП 
„Топлана Лозница“, извршене су у износу од 53.719.000 динара, и то 33.819.000 динара 
за текуће субвенције у циљу обезбеђења услова за уредно пружање комуналних 
услуга и 19.900.000 динара за капиталне субвенције (набавка мерно-регулационе 
станице за котларницу ''Штира'', набавка горионика за котларницу ''Штира'', изградња 
нове градске топлане). 
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Функција 510 – Управљање отпадом  

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈП 
„Наш дом“, извршене су у износу од 18.000.000 хиљада динара, и све  за текуће 
субвенције у циљу обезбеђења услова за уредно пружање комуналних услуга. 

Функција 520 – Управљање отпадним водама  

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈП 
„Водовод и канализација“, извршене су у износу од 10.141.608 динара, и то за 
капиталне субвенције (за изградњу фекалне пумпне станице у Бањи Ковиљачи, за 
изградњу  канализационог колектора 3 у  Лозници  по основу учешћа у складу са 
потписаним уговором са Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде, 
вештачење- канализациони колектор 4 у Лозници, израда локацијских елабората 

Функција 630 – Водоснабдевање  

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈП 
„Водовод и канализација“, извршене су у износу од 16.259.193 хиљада динара, и то за 
капиталне субвеницје ( набавка и уградња хлорне опреме на црпној станици у Бањи 
Ковиљачи, реконструкција магистралног цевовода, изградње магистралног цевовода и 
резервоара на правцима Плоча-Тршић-Жеравија-Грнчара, израда локацијских 
елабората, набавка и уградња пумпних агрегата на црпној станици Жеравија-
Грнчарско гробље) 

Функција 660 - Послови становања некласификовани на другом месту 

Остварени расходи на 423-услуге по уговору износе 3.471 хиљаде динара и 
односе се на расходе за псе луталице( за Ветеринарску станицу 580 хиљаде динара а 
за КЈП Наш дом 2.891 хиљаду динара ) 

Глава 3.7 – Послови становања и заједнице 

Функција 610 - Стамбени развој 

За расходе за запослене утрошено је 15.840.129 динара од чега су расходи из 
буџета 9.757.129 динара.  

Стални трошкови извршени су у износу 9.230.000 динара  из других извора  

Трошкови путовања су извршени у износу од 28.000 динара из других извора. 

Услуге по уговору износе 2.608.000 динара, а специјализоване услуге 96.000  
динара из других извора.. 

Расходи за текуће поправке и одржавање износили су 8.968.000 динара из 
других извора.. 

За материјал је плаћено 522.000 динара из других извора.. 
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Остали расходи (дотације невладиним организацијама; порези, обавезне таксе 
и казне наметнуте од једног нивоа власти другом) износили су 7.394.000 динара и све 
из других извора.. 

Издаци за зграде и грађевинске објекте износили су 1.594.000 динара, а за 
машине и опрему 120.000 динара из других извора.. 

Глава 3.7.1. –управљање грађевинским земљиштем 

Функција 560-Заштита животне средине 

Укупно остварени расходи на овој функцији износе 1.239.720 динара . 

Функција 451 - Друмски саобраћај 

За специјализоване услуге (одржавање путне мреже) утрошено је 129.849.063 
динара, од чега  се на ЈП“Град“ односи 125.661.574 динара  а за „Дирекцију за 
управљање и развој Бање Ковиљаче“ 4.187.489  динара, за  текуће поправке и 
одржавање 1.332.000 динара  и то све за ЈП“Град“. 

Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти 

Издаци за зграде и грађевинске објекте износили су 114.322.074 динара, од чега 
се на ЈП“Град“ односи 99.889.826 динара а на „Дирекцију за управљање и развој Бање 
Ковиљаче“ 14.432.248 динара и утрошени су за:  

- Изградња Парковског комплекса „Лагатор“ износ  3,430 хиљада 
динара;  

- Пројектна документација-планирање и праћење пројеката ојачања 
постојеће коловозне конструкције и пешачких површина  8.701 хиљада 
динара, 

- Изградња тргова у сеоским  МЗ износ 25.733 хиљаде динара, 
- Изградња улице Нова( код помоћног игралишта) 8.880 хиљада 

динара, 
- Изградња пешачких стаза у МЗ Клупци, МЗ Лешница и МЗ Козјак 

износ 9.644 хиљаде динара, 
- Изградња градских паркинга у улици Б.Радичевића износ 4.848 

хиљада динара, 
- Капитално одржавање улица од стране ЈП“Град-а “ износ 38.163 

хиљаде динара( „Болничке улице, „Мрка Радуловића“ и остале) 
- Реконструкција улице „Народног фронта“у Бањи Ковиљачи  износ 

од 9.687 хиљада динара, 
- Изградња трим стазе у парковској шуми у Бањи Ковиљачи износ 

од 1.895 хиљада динара, 
- Изградња уличне расвете  и постављање нове расвете у улици 

„Филипа Кљајића“ у Бањи Ковиљачи  износ од 829 хиљада динара, 
- Пројектна документација за „Дирекцију за управљање и развој 

Бање Ковиљаче“ износ 650 хиљада динара за Улицу „Маршала Тита“ 



 

34 

 

Функција 520 - Управљање отпадним водама 

Текуће поправке и одржавање кишне канализације (услуге и материјали) 
извршене су износу од 4.162.399 динара  исве је извршено код „Дирекције за 
управљање и развој Бање Ковиљаче“ док је за зграде и грађевинске објекте утрошено 
134.230 динара. 

Функција 620 - Развој заједнице 

За расходе за запослене утрошено је 39.044.541 динара од чега су из буџета 
29.700.541 динара а остатак се односи на исплату ангажованих на јавним радовима у 
ЈП“Граду“и ЈП“Дирекција за управљање и развој Бање ковиљаче“. 

За накнаде у натури утрошено је 179.632 динара при чему су из буџета 31.632 
динара. 

За социјална давања запосленим исплаћено је 773.025 динара при чему су из 
буџета 367.025 динара. 

Накнаде за запослене извршене су у износу од 761.259 динара од чега су из 
буџета остварени у износу од 500.259 динара. 

Награде, бонуси и остали посебни расходи извршени су у износу 106.613 
динара. 

Стални трошкови извршени су у износу 6.545.032 динара при чему су из буџета 
остварени од 5.961.032 динара. 

Трошкови путовања извршени су у износу од 239.898 динара од чега су из 
буџета остварени у износу од 100.898 динара. 

Услуге по уговору извршене су у износу од 2.776.563 динара при чему из буџета 
износе 2.350.563 динара. 

За специјализоване услуге утрошено је 3.925.786 динара при чему су из буџета 
3.894.786 динара. 

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршене су износу од 
221.004 динара од чега се на буџет града односи 143.004 динара. 

Расходи за материјал извршени су у износу од 2.728.108 динара од чега се на 
буџет града односи 1.241.108 динара . 

Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порез, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног нивоа власти другом и Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела износили су 8.800.346 динара од чега се на буџет града односи 
6.857.346 динара. 

Издаци за основна средства (зграде и грађевински објекти и машине и опрема) 
износили су 3.548.938 динара од чега су из буџета града  3.127.938 динара. 
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Функција 630 - водоснабдевање 

Стални трошкови (услуге водовода и допринос за коришћење вода) извршени су 
у износу  од 1.489.366 динара а из буџета 1.327.366 динара.  

Функција 640 - Улична расвета 

Стални трошкови (електрична енергија) извршени су у износу од 42.863.727 
динара од чега се се на ЈП“Град“ односи 39.373.352 динара а на „Дирекцију за 
управљање и развој Бање  Ковиљаче“ 3.490.375 динара . 

Текуће поправке и одржавање износе 6.157.382 динара и остварени су у 
ЈП“Граду“ у износу од 5.717.006 динара а у ЈП“Дирекција за управљање и развој Бање 
Ковиљаче“ 440.376 динара. 

Глава 3.8 – МЕСНА САМОУПРАВА 

Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту 

За расходе за запослене утрошено је 1.518.000 динара из других извора. 

Стални трошкови извршени су у износу 3.234.483 динара при чему су из буџета 
2.102.483 динара.  

За трошкове путовања утрошено је 40.000 динара из других извора. 

Услуге по уговору извршене су у износу од 1.650.060 динара од чега је из 
буџета 1.188.060 динара. 

За специјализоване услуге утрошено је 3.538.866 динара, од чега из буџета 
3.359.866 динара. 

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршене су износу од 
28.889.963 динара при чему је из буџета 24.891.963 динара 

Издаци за материјал извршени су у износу од 606.226 динара од чега је из 
буџета 180.226 динара. 

Остали расходи (дотације невладиним организацијама; порези, обавезне таксе 
и казне наметнути од једног нивоа власти другом; новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела) извршени су у износу од 2.230.081 динара, од чега 718.081 
динара из буџета.  

Издаци за зграде и грађевинске објекте износили су 11.242.724 динара од чега 
из буџета 10.087.724  динара. 

Издаци за машине и опрему износили су 1.008.839 динар  од чега из буџета 
937.839 динара. 



 

36 

 

Градска управа као директни корисник је у предходној 2012.год. вршила 
трансферна плаћања за своје индиректне кориснике Месне заједнице и то у укупном 
износу од 43.288.241 динара од чега се на програм“Подршка грађевини“  односи    
износ од 4.291.147   динара.   

            Буџетска средства су пренета Месним заједницама у следећим 
износима: 

Буџетска средства су утрошена по Месним заједницама  у следећим износима 
за период 01.01.-30.12.2012.год. 

 

МЗ  Лешница                                                                                                   6.397.632,19 
МЗ  Подриње                                                                                                      974.845.62 
МЗ Клупци.                                                                                                      1.281.869,03 
МЗ Црногора.                                                                                                  1.339.773,91 
МЗ Козјак.                                                                                                           636.652,24 
МЗ Руњани                                                                                                       1 075.316,79
МЗ Липнички Шор                                                                                          1.499.750,82
МЗ Коренита.                                                                                                   1.326.676,41
МЗ Центар                                                                                                           989.211,31
МЗ Липница                                                                                                        436.135,19
МЗ Јелав                                                                                                              779.553,23 
МЗ Горњи Добрић                                                                                              523.478,80
МЗ Ступница                                                                                                      524.037,45 
МЗ Доњи Добрић                                                                                               385.524,00 
МЗ Ново Село                                                                                                     502.971,04
МЗ Тршић                                                                                                           667.348,50 
МЗ Јошева                                                                                                        2.503.784,50 
МЗ Стража                                                                                                          981.739,60 
МЗ Крајишници                                                                                                  416.165,11
МЗ Текериш                                                                                                        417.691,21 
МЗ Башчелуци                                                                                                    308.128,32
МЗ Горња Бадања                                                                                              473.034,24 
МЗ Милина                                                                                                         114.656,90 
МЗ Доње Недељице                                                                                           305.445,40 
МЗ Симино Брдо                                                                                                397.645,79 
МЗ Горња Ковиљача                                                                                          317.229,70 
МЗ Филиповићи                                                                                                 171.110,68 
МЗ Велико Село                                                                                                 494.701,06 
МЗ Горња Сипуља                                                                                               74.037,80 
МЗ Шурице                                                                                                           85.572,04 
МЗ Рибарица                                                                                                       373.528,29
МЗ Плоча                                                                                                            339.960,48 
МЗ Драгинац                                                                                                             582,38 
МЗ  Јаребице                                                                                                       738.904,10
МЗ Брезјак                                                                                                          522.651,96 
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МЗ Брњац                                                                                                            220.630,00 
МЗ Пасковац                                                                                                       343.306,00
МЗ Воћњак                                                                                                          858.788,70
МЗ Г. Борина                                                                                                        48.184,10 
МЗ Чокешина                                                                                                     616.720,52 
МЗ Бања Ковиљача                                                                                         2.337.264,99 
МЗ Зајача                                                                                                            617.232,17 
МЗ Филип Кљајић                                                                                             254.725,74 
МЗ Георгије Јакшић                                                                                           332.117,00
МЗ Градилиште                                                                                                  374.972,29 
МЗ Цикоте                                                                                                          248.689,78 
МЗ Грнчара                                                                                                         599.884,94 
МЗ Кривајица                                                                                                     133.930,50 
МЗ Брадић                                                                                                           254.176,67
МЗ 4 Јули Трбушница                                                                                       102.071,53 
МЗ Ново Насеље                                                                                                546.889,16 
МЗ Трбосиље                                                                                                      240.465,68 
МЗ  Степа Степановић                                                                                       829.101,50
МЗ  Јадранска Лешница                                                                                    684.321,50 
МЗ  Трбушница                                                                                                  761.649,62 
МЗ  Доња  Бадања                                                                                              214.625,33 

             Највећи износ расхода , посматрано по месним заједницама извршен је у :  

МЗ ЛЕШНИЦА  износ од 6.397.632,19 динара  за изведене радове на  дечијем 
обданишту ,радови на зеленој пијаци , интерна саобраћајница са паркингом.. 

МЗ  ЈОШЕВА износ од 2.503.784,50 динара за изградњу водоводне мреже у МЗ 
Јошева, МЗ БАЊА КОВИЉАЧА  износ од 2.337.264,99 дин. за радове на Основној 
школи, насип улица, уређење Дома културе, опрема за канцеларију МЗ . 

МЗ ЦРНОГОРА  износ од 1.339.773,91 динара за изградњу ограде поред путау ул. 
Војводе Путника, радови на објекту Друштва „Гајрет“,МЗ ЛИПНИЧКИ ШОР  

Износ од 1.499.750,82 дин.за утрошену воду, МЗ КЛУПЦИ износ од 1.281.869,03 
дин.улична расвета, насипанје путева,изграднја пешачке стазе у Ратарској улици. 

МЗ  КОРЕНИТА  износ од 1.326.676,41 динара , за пројектну документацију Терзића 
пут , чишћење снега. 

Глава 3.9 – ТУРИЗАМ  

Функција 473 – Туризам 

За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је 
4.148.816 динара од чега су расходи за запослене из буџета 2.745.816 динара. 
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Стални трошкови извршени су у износу 418.759 динара од чега је из буџета 
370.759 динара.  

Трошкови путовања реализовани су у износу од 133.136 динара од чега из 
буџета 131.136 динара. 

Услуге по уговору извршене су у износу од 3.006.408 динара од чега је из 
буџета 2.316.408 динара. 

За специјализоване услуге утрошено 237.736 динара од чега из буџета 206.736 
динара. 

Текуће поправке и одржавање су плаћене у износу од 232.000 динара. 

Трошкови за материјал извршени су у износу од 186.269 динара од чега је из 
буџета 103.269 динара. 

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне наметнути од једног нивоа власти 
другом износили су 6.000 динара. 

За набавку нефинансијске машина и опреме утрошено је 241.370 динара из 
буџета  а за набавку остале имовине 569.795  динара док је   за набавку робе за даљу 
продају из буџета трансферисано 112.389 динара.    

 

Глава 3.10.ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Функција 474-Вишенаменски развојни пројекти 

За вишенаменске развојне пројекте на економској класификацији 511 утрошено 
је 52.846 хиљаде динара, и то за реконструкцију градских улица ( по основу Уговора из 
2011. године између Министарства економије и регионалног развоја, Града Лознице и 
групе понуђача ''МН'' доо из Лознице у износу од 45.147 хиљада динара и извођење 
радова на реконструкцији хидротехничке инфраструктуре и изградњи тротоара у улици 
Република Српска (по основу Уговора из 2011 године између Министарства економије 
и регионалног развоја, града Лознице и Предузећа за путеве ''Ваљево'' ад) у износу од 
7.699 хиљада динара. 

 

Глава 3.11. ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИI 

Функција 470- економски послови- Фонд за развој града 

За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је 
1.122.137 динара. 

Стални  трошкови су остварени  у износу од 80.175 динара. 

Услуге по уговору су остварене са 92.572 динара. 
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 Трошкови текућих  поправки  и одржавања су остварени у износу од 94.979 
динара. 

За набавку машина и опреме је утрошено 245.639 динара 

За субвенције приватним предузећима преко Фонда је реализовано 21.407.497 
динара. 

Раздео 4 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Функција 330 – Судови 

За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је 
5.485.230 динара. 

Стални трошкови извршени су у износу 93.315 динара.  
Трошкови путовања реализовани су у износу од 85.401 динара. 
Услуге по уговору извршене су у износу од 62.704 динара. 
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршене су износу од 

48.737 динара. 
Трошкови за материјал извршени су у износу од 160.944 динара. 
Расходи за порезе, обавезне таксе и казне наметнути од једног нивоа власти 

другом износили су 4.519 динара. 
 
 

 

VII. ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ    
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2012. ГОДИНИ 

У следећој табели дата су одступања између одобрених и извршених средстава 
из буџета града за 2012. годину: 

Извршење укупних издатака буџета Града Лознице у 2012 године по економској класификацији  

ЕК Опис Одобрење Извршење Разлика 
Проценат 
извршења 

Учешће 
у разлици 

1 2 3 4 5 6(4/3) 7 
41 Расходи за запослене 378,076,000 361,493,509 16,582,491 95.6 4.9 

411 Плате и додаци запослених 300,515,000 291,269,639 9,245,361 96.9 2.7 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 54,341,000 52,140,638 2,200,362 96.0 0.6 

413 Накнаде у натури 752,000 633,123 118,877 84.2 0.0 
414 Социјална давања запосленима 7,406,000 5,178,902 2,227,098 69.9 0.7 
415 Накнаде за запослене 5,838,000 5,349,841 488,159 91.6 0.1 

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 2,724,000 1,670,180 1,053,820 61.3 0.3 

417 Судијски и посланички додатак 6,500,000 5,251,186 1,248,814 80.8 0.4 
42 Коришћење роба и услуга 528,975,000 444,708,621 84,266,379 84.1 24.7 

421 Стални трошкови 154,377,000 140,509,282 13,867,718 91.0 4.1 
422 Трошкови путовања 2,540,000 2,289,713 250,287 90.1 0.1 
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423 Услуге по уговору 56,894,000 51,717,517 5,176,483 90.9 1.5 
424 Специјализоване услуге 209,949,000 174,053,769 35,895,231 82.9 10.5 

425 
Текуће поправке и одржавање 
(услуге и материјали) 77,938,000 52,698,376 25,239,624 67.6 7.4 

426 Материјал 27,277,000 23,439,964 3,837,036 85.9 1.1 
43 Употреба основних средстава 0 0 0   0.0 

431 Употреба основних средстава 0 0 0   0.0 
432 Употреба драгоцености 0 0 0 0.0 
433 Употреба драгоцености 0 0 0 0.0 

434 
Употреба земљишта, шума,воде и 
рудних богатстава 0 0 0 0.0 

44 Отплата камата 1,100,000 830,152 269,848 75.5 0.1 
441 Отплата домаћих камата 1,100,000 830,152 269,848 75.5 0.1 
442 Отплата страних камата 0 0 0 0.0 

443 
Отплата камата по основу 
активираних гаранција 0 0 0 0.0 

444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0 0.0 
444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0 0.0 
45 Субвенције  264,917,000 157,216,113 107,700,887 59.3 31.6 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 159,917,000 125,808,617 34,108,383 78.7 10.0 

4511 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 54,819,000 51,819,000 3,000,000 94.5 0.9 

4512 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 105,098,000 73,989,617 31,108,383 70.4 9.1 

453 
Субвенције јавним финансијским 
институцијама 0 0 0 0.0 

454 Субвенције приватним предузећима 105,000,000 31,407,496 73,592,504 29.9 21.6 

4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 10,000,000 9,999,999 1 100.0 0.0 

4542 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 95,000,000 21,407,497 73,592,503 22.5 21.6 

46 Донације и трансфери  234,168,000 217,216,668 16,951,332 92.8 5.0 

462 
Донације међународним 
организацијама 0 0 0   0.0 

461 Донације страним владама 0 0 0 0.0 

463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 211,731,000 195,433,153 16,297,847 92.3 4.8 

4631 
Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 190,581,000 175,263,777 15,317,223 92.0 4.5 

4632 
Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 21,150,000 20,151,376 998,624 95.3 0.3 

464 

Донације и трансфери 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања 22,437,000 21,783,515 653,485 97.1 0.2 

4641 

Текуће донације и трансфери 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања 10,115,000 9,501,665 613,335 93.9 0.2 

4642 

Капиталне донације и трансфери 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања 12,322,000 12,281,850 40,150 99.7 0.0 

465 Остале дотације и трансвери 0 0 0 0.0 
47 Права из социјалног осигурања 92,880,000 59,656,542 33,223,458 64.2 9.8 
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471 

Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 0 0 0   0.0 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 92,880,000 59,656,542 33,223,458 64.2 9.8 

48 Остали расходи 94,027,000 77,252,968 16,774,032 82.2 4.9 

481 
Дотације невладиним 
организацијама 51,386,000 45,084,042 6,301,958 87.7 1.9 

482 

Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 2,840,000 1,584,732 1,255,268 55.8 0.4 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 23,501,000 17,392,354 6,108,646 74.0 1.8 

484 

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока 15,100,000 12,223,382 2,876,618 80.9 0.8 

485 

Накнада штете за повреде  или 
штету нанету од стране државних 
органа 1,200,000 968,458 231,542 80.7 0.1 

49 Резерве 2,555,000 0 2,555,000 0.0 0.8 
499 Средства резерве 2,555,000 0 2,555,000 0.0 0.8 
51 Основна средства 314,360,000 252,649,156 61,710,844 80.4 18.1 

511 Зграде и грађевински објекти 263,435,000 209,863,350 53,571,650 79.7 15.7 
512 Машине и опрема 41,980,000 35,079,498 6,900,502 83.6 2.0 
513 Остала основна средства 6,695,000 6,660,909 34,091 99.5 0.0 
514 0 0 0 0.0 
515 Нематеријална имовина 2,250,000 1,045,399 1,204,601 46.5 0.4 
52 Залихе робе за даљу продају 250,000 112,389 137,611 45.0 0.0 

521 Робне резерве 0 0 0   0.0 
522 Залихе производње 0 0 0 0.0 
523 Залихе робе за даљу продају 250,000 112,389 137,611 45.0 0.0 
53 Драгоцености 0 0 0   0.0 

531 Драгоцености 0 0 0   0.0 
54 Природна имовина 0 0 0   0.0 

541 Земљиште 0 0 0   0.0 
55   0 0 0   0.0 

551 

Нефинансијска имовина која се 
финансира из средстава за 
реализацију националног 
инвестиционог плана  0 0 0   0.0 

61 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 2,300,000 1,921,891 378,109 83.6 0.1 

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 2,300,000 1,921,891 378,109 83.6 0.1 

62 Набавка  финансијске имовине 0 0 0   0.0 

621 
Набавка домаће финансијске 
имовине 0 0 0   0.0 

622 
Набавка стране финансијске 
имовине 0 0 0 0.0 

  УКУПНО 1,913,608,000 1,573,058,009 340,549,991 82.2 100.0 

Најзначајнија одступања извршења у односу на одобрене издатке евидентирана 
су код:  
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 Издатака за основна средства у износу од 61.711 хиљада динара; 
 Коришћење добара и услуга у износу од 84.266 хиљада динара; 
 Донација и трансфера у износу од 16.951 хиљада динара; 
 Расхода за запослене у износу од 16.582 хиљада динара и 
 Расхода за социјалу у износу од 33.223 хиљада динара 
 Субвенције    у  износу од  107.701 хиљада динара. 
 Осталих расхода у износу од 16.774  хиљада динара 

Највећи допринос одступању између одобрених и извршених издатака за основна 
средства имају функције развој заједнице-развојни пројекти у износу од 35.842 хиљаде 
динара и то по основу разлике између обрачунске основе која се примењује у 
припреми финансијских планова и готовинске основе која се примењује у 
извештавању. (Обавезе које су на основу датих апропријација преузете, а нису 
плаћене и не доспевају у 2012. години нису обухваћене извршењем.)  

Разлика између одобрених и извршених расхода за коришћење добара и услуга 
евидентирана је код: 

 Специјализованих услуга у износу од 35.895 хиљада динара, од чега  је 
највеће одступање на развоју заједнице –друмски саобраћај 16.900   
хиљада динара на услугама одржавања путне мреже где се уговорене 
обавезе извршавају по испостављеним ситуацијама а на функцији 
пољопривреде није било остварења у 2012.години.  

 Текуће поправке и одржавање у износу од 25.240 хиљаде динара, од чега 
на функцији пољопривреде  није било остварења, на месној самоуправи  
14.152 хиљада динара,  

 Субвенције  јавним нефинансијским предузећима и организацијама  су 
мање за 34.108 хиљада динара  на функцији водоснабдевања  и  функцији 
управљања отпадним водама . 

 Субвенције приватним предузећима су мање за 73.594 хиљада динара јер 
је Фонд за развој града почео са радом половином 2012. године. 

VIII. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА 
ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ 
ОТПЛАТАМА ДУГОВА 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У ТОКУ 2012.ГОДИНЕ 

У  току 2012.године  на рачун извршења буџета града Лозница  уплаћена је 
донација у новцу  у износу  од 100.000 динара, и то  по основу уговора  са 
Комерцијалном банком АД Београд у сврху постављања отвореног клизалишта  у 
Лозници  и донација од АД „ДДОР“ Нови Сад  у износу од 20.000 динара за 
побољшање услова рада.  

Донације у натури  у 2012.години нису евидентиране. 

  
 

 
   

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И 
КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 
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Град Лозница није се задуживао и није задужен на домаћем или страном 
тржишту новца и капитала. 

Град Лозница није имао дугова, нити има дуг по основу задуживања на домаћем 
или страном тржишту новца и капитала због чега није вршио отплате дугова. 

 

 
 

 

 

 

IX. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ У 2012. ГОДИНИ 

I 

  КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

У периоду I- XII 2012. године, на предлог начелника Одељења за финансије и 
друштвене делатности, Градоначелник као наредбодавац за извршење буџета, донео 
је : 

-Решење број 82/12-I од 15.марта 2012.године  на износ од 2.500.000 динара на 
функцију Основног образовања за економску класификацију 511-зграде и грађевински 
објекти, 

-Решење број 93/12-I од 27.марта 2012.године  на износ од 2.500.000 динара  на 
функцију  Скупштине града за економску класификацију 423-услуге по уговору, 

-Решење број 112/120-I   од 30.марта 2012.године  на износ од 500.000 динара 
на функцију Градске управе  за економску класификацију 611-отплата главнице 
домаћим кредиторима. 

-Решење број 165/12-I  од 30.априла 2012.године  на износ од 3.500.000 динара 
на функцију Скупштине града за економску класификацију 423-услуге по уговору, 

-Решење број 203/12-I од  31.маја 2012.године на износ од 7.000 динара  на 
функцију Фонда за развој града Лозница за непланиране апропријације на зарадама,  
сталним  трошковима,  услугама по уговору, текућим поправкама , материјалу и 
опреми, 

-Решење број 276/12-I од 17.јула 2012. године  на износ од 4.990.000 динара  на 
Градску управу  ,функција  474-вишенаменски развојни пројекти за економску 
класификацију 511-зграде и грађевински објекти, 

-Решење број 284/12-I од 24. јула  2012.године  на износ од 11.000.000 динара  
на Градску  управу, функција 474-вишенаменски развојни пројекти  за економску 
класификацију 511-зграде и грађевински објекти . 

ОДЛУКА о преносу  средстава у текућу буџетску резерву број 283/12-I од 24. 
јула  2012.године  којом се са раздела Градске управе , функција 040- породица и деца, 
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економска класификација 472-накнаде  за социјалну заштиту из буџета  износ од 
15.000.000 динара преноси у текућу буџетску резерву.   

-Решење број 457/12-I од 27. децембра  2012.године   на износ од  2.300.000 
динара   на Градску управу, функција 740-услуге јавног здравства  за капиталну 
субвенцију. 

-Решење број 458/12-I од 27. децембра  2012.године   на износ од  1.500.000 
динара  на  функцију 110- Скупштина града, економска классификација 423-услуге по 
уговору . 

-Решење број 471/12-I од 31. децембра  2012.године   на износ од  3.500.000 на 
Градску управу   на Заштиту животне средине, функција  620-развој заједнице,  
економска класификација 511-зграде и грађевински објекти  за пројектну 
документацију. 

II 

У периоду I- XII 2012. године, на предлог начелника Одељења за финансије и 
друштвене делатности, Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета, донео 
је Решења о увећању- отварњу одговарајућих апропријација за извршавање расхода 
по основу непланираних наменских трансфера од вишег нивоа власти, и то: 

-У оквиру раздела 3, глава 3.5 Заштита животне средине , економска 
класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 
у износу од 1.997.417,39 динара, на основу Уговора о суфинансирању превенције 
настанка нових депонија између  Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања, Фонда за заштиту животне средине  и Града Лозница,  

- У оквиру раздела 3, глава 3.00 Противпожарна заштита, економска 
класификација 484 -    накнада штете за повреде или штету насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока   у износу од 2.550.000 динара, а 
основу решења Владе Републике Србије , 

-У оквиру раздела 3. глава 3.4.Услуге културе, верске и остале заједнице, 
економска класификација 424-специјализоване ислуге  износ од 570.000  динара ( 
Центар за културу  400.000 динара и Библиотека 170.000 динара)  и  економска 
класификација 425-текуће поправке и одржавање износ од 200.000 динара за Центар 
за културу а у складу са потписаним Решењима Министарства културе за 
суфинансирање пројеката из области културе. 

 -У оквиру раздела 3. глава 3.1.Социјална заштита  и здравство,   функционална 
класификација  070-Социјална помоћ угроженом становништву   некласификована на 
другом месту , економска класификација 472- накнада за социјалну заштиту из буџета  
износ од 4.740.000 динара по основу  решења  и потписаних уговора Комесаријата за 
избеглице Републике Србије. 

III 

У периоду I- XII 2012. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве. 
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X. ИЗВЕШТАЈ О ИЗДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ ФИСКАЛНЕ 2012. 
ГОДИНЕ 

У складу са Законом о јавном дугу Град није издавао гаранције у току 2012. 
године. 

 

 
 

 

 

 

XI. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

У складу са усвојеним годишњим програмима рада јавних предузећа која 
пружају комуналне услуге и Одлуком о буџету одобреним апропријацијама текуће 
субвенције јавним нефинансијском предузећима извршене су у укупном износу од 
51.819.000,00 динара, и то: 

1. Ј.К.П. “Топлана”  у износу од 33.819.000 
2. Ј.К.П. “Наш дом”  у износу од 18.000.000 

Јавним предузећима плаћене су и капиталне субвенције у укупном износу од 
73.990.000, динара, и то: 

1. Ј.К.П. “Топлана”  у износу од 19.900.000 динара, и то за  набавку мерно 
регулационе станице за котларницу „Штира“, набавку  горионика за 
котларницу „Штира“, за изградњу Нове градске топлане.  

2. Ј.К.П. “Наш дом”  у износу од 27.689.000,00 динара, по основу потписаног 
уговора између Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања, Фонда за заштиту животне средине и града Лозница за  санацију 
постојећег сметлишта .  

3. Ј.К.П. “Водовод и канализација”  у износу од 26.401.000,00 динара, и то  

- за набавку  и уградњу  хлорне опреме на црпној станици у Бањи Ковиљачи, 
реконструкцију магистралног цевовода, изградње магистралног цевовода и резервоара 
на правцима Плоча-Тршић-Жеравија-Грнчара, израду локацијских елабората, набавку 
и уградњу пумпних агрегата на црпној станици Жеравија- Грнчарско гробље) 

-за изградњу фекалне пумпне станице у Бањи Ковиљачи, за изградњу  
канализационог колектора 3 у  Лозници  по основу учешћа у складу са потписаним 
уговором са Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде, вештачење- 
канализациони колектор 4 у Лозници, израда локацијских елабората 
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Субвенције приватним предузећима 

У циљу обезбеђења јавног информисања оснивачима јавних гласила плаћене су 
субвенције за реализацију њихових програма. Средства су распоређена на 
основу резултата јавног конкурса за следећа јавна гласила: 

- Лотел доо 833.000,00 динара, 
- Лотелплус 2.800.000,00 динара, 
- И.М.А. Лого 2.200.000,00 динара, 
- РТВ Подриње ад 3.633.000,00 динара, 
- Дрина радио       533.000,00 динара, 

 

                                   

XII. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

У 2012. години остварена су следећа примања наменског карактера: 

ЕК  Примaња наменског карактера Остварена Распоређена Нераспоређена Корисник/ намена 

714547 Накнада за загађивање животне 
средине 

4.892.898 4.892.898 0 Реализација програма 
БФ за заштиту животне 
средине 

714562 

 
714549  

Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

Накнада од емис.  SO2, NO2, 
прашкастих материјала и одпада 

8.946.592 

449.751 

8.946.592 

449.751 

0 

 
0 

Програм БФ за заштиту 
животне средине 2012. 

Програм БФ за заштиту 
жив.ср 

741522 

 

 

Средства остварена од давања у 
закуп пољопривредног 
земљишта, односно 
пољопривредног објекта у 
државној својини 

3.455.936 

 

    

0 

 

3.455.936 

 

 

Програм заштите и 
уређења 
пољопривредног 
земљишта 

714543 Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 

160.780 0 160.780 Програм заштите и 
уређења 
пољопривредног 
земљишта 

714552 Боравишна такса 5.328.605 5.328.605 0 Програм рада 
Туристичке организације 

742142 Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној 
својини које користе органи и 
организације градова и које 
користе установе - јавне службе 
које се финансирају из буџета 
градова 

5.767.002 5.767.002 0 Градска управа за 
програм Подршка 
грађевини и набавка 
опреме и санација   
објеката МЗ 
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ЕК  Примaња наменског карактера Остварена Распоређена Нераспоређена Корисник/ намена 

742143 Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у корист 
нивоа градова. 

2.214.952 2.214.952 0 Израда планске 
документације и 
изградња објеката 
комуналне 
инфраструктуре 

741534 и  
741536 

Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта и 
Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

24.199.788 24.199.788 0 Текуће и капиталне 
субвенције комуналним 
ЈП  

742253 Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

38.280.832 38.280.832 0  Изградња објеката 
комуналне 
инфраструктуре 

714514 Годишња накнада за друмска 
моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 

17.097.227 17.097.227 0 Програм одржавања 
путева 

743324 Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 

11.554.046 11.554.046 0 Поправка саобраћајне 
инфраструктуре и 
набавка аута за 
Полицијску станицу 

      
743352 Приходи од новчаних казни за 

прекршаје прописа из области 
заштите од пожара 

0 0 0   

921941 Примања од продаје домаћих 
акција и осталог капитала у 
корист нивоа градова 

877.837 0 877.837  Изградња објеката 
комуналне 
инфраструктуре 

  УКУПНО 123.226.246 118.731.693 4.494.553   
 
 

 

 


