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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

12. јун 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 8/2020  

 

 
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о регулисању радног времена 
угоститељских објеката, број: 38-3/20 од 22.05.2020. 
године и Закључка о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 39-1/20 од 25.05. 2020. године, Градски штаб за 
ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
25.05.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 

1. Предлаже се Градоначелнику да Наредбу о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 11.05.2020. 
године, усагласи са Закључком о регулисању радног 
времена угоститељских објеката, број: 38-3/20 од 
22.05.2020.године и Закључком о обавезном 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број: 39-1/20 од 25.05. 2020. 
Године. 

 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
25. мај  2020. године              КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16 и 
36/19) и члана 27. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници 
одржаној 11. јуна 2020. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

 О УСВАЈАЊУ МЈЕРА ЗА ПОМОЋ ПРИВРЕДНИМ 
СУБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК У 

СВРХУ САНАЦИЈЕ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ 
ПАНДЕМИЈОМ КОРОНА ВИРУСА 

 
I 

1) У циљу санације штете изазване пандемијом 
корона вируса, овом oдлуком уређују се мјере 
помоћи привредним субјектима на подручју града 
Зворник. Мјере помоћи представљају додјелу 
субвенција привредним субјектима на територији 
града Зворник којима је забрањен, ограничен 
односно отежан рад. 
2) Под појмом привредни субјекти подразумјевају 
се правна лица и самостални предузетници. 
 

II 
Корисник субвенције може бити привредни субјект: 
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- чије је сједиште на територији града Зворник, 
- којем је забрањено, ограничено или отежано 

обављање дјелатности актима Републичког 
штаба за ванредне ситуације и/или градског 
штаба за ванредне ситуације, у складу са 
претежном дјелатношћу, 

- који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих 
а неизмирених обавеза према граду по 
основу комуналне таксе за истицање 
пословног имена/накнаде за заузимање јавне 
површине или закупнине простора у 
власништву града Зворник. 

 
III 

(Субвенција за износ комуналне таксе за 
истицање пословног имена) 

1) Обвезници комуналне таксе за истицање 
пословног имена, којима је забрањено, ограничено 
или отежано обављање дјелатности, имају право на 
субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе за 
мјесец март, април и мај 2020. године према 
регистрованој претежној дјелатности, а у висини 
њихове обавезе и то : 
 

- привредни субјекти којима је забрањен рад 
имају право на 100% износа аликвотног 
дијела комуналне таксе за март, април и мај 
2020. године и  

- привредни субјекти којима је ограничен рад 
или отежано обављање дјелатности, имају 
право на 50% од износа аликвотног дијела 
комуналне таксе за март, април и мај 2020. 
године. 

 
2) Привредни субјекти право на овај вид субвенције 
остварују подношењем захтјева Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности. Уз захтјев је 
неопходно да правна лица приложе и Обавјештење 
о разврштавању пословног субјекта по 
дјелатностима, које издаје АПИФ. За самосталне 
предузетнике утврдиће се претежна дјелатност 
увидом у службене евиденције надлежног 
Одјељења градске управе града Зворник. 
3) Градоначелник, на приједлог Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности, на мјесечном 
нивоу, доноси Одлуку о додјели субвенције за износ 
комуналне таксе за истицање пословног имена, 
којом ће се дефинисати износ одобрене субвенције 
по привредном субјекту. Одјељење за финансије 
спроводи ову oдлуку. 
 

IV 
(Субвенција накнаде за заузимање јавне 

површине) 
1) Право на субвенцију накнаде за заузимање јавне 
површине остварују обвезници којима је забрањен 
или ограничен рад, за период март, април и мај 
2020. године, на начин: 
 

- привредни субјекти којима је рад забрањен у 
износу од 100% за мјесец март, април и мај 
2020. године. 

- привредни субјекти којима је рад ограничен у 
износу од 50% за мјесец март, април и мај 
2020. године. 

2) Привредни субјекти право на овај вид субвенције 
остварују подношењем захтјева Одјељењу за 
стамбено-комуналне послове. Одјељење за 
стамбено-комуналне послове је дужно да изда 
рјешење о износу одобрене субвенције. Одјељење 
за финансије спроводи ова рјешења. 

 
V 

1) Право на субвенцију закупнине простора у 
власништву града Зворник имају закупци који су у 
уговорном односу са градом по основу уговора о 
комерцијалном закупу а којима је забрањен или 
ограничен рад у марту, априлу и мају 2020. године, 
на начин: 
 

- закупци којима је рад забрањен у износу од 
100% закупнине за мјесец март, април и мај 
2020. године. 

- закупци којима је рад ограничен у износу од 
50% закупнине за мјесец март, април и мај 
2020. године. 

 

2) Право на субвенционисање закупнине имају 
закупци који су измирили обавезе закључно са 
31.12.2019. године. Привредни субјекти право на 
овај вид субвенцију остварују подношењем захтјева 
Одјељењу за финансије. Одјељење за финансије је 
дужно да изда рјешењео износу одобрене 
субвенције. Одјељење за финансије спроводи ова 
рјешења. 
 

VI 
Финансирање субвенције привредним субјектима ће 
се вршити из буџета града Зворник а у складу са 
расположивим средствима. 
 

VII 
Јавни позив за додјелу субвенција привредним 
субјектима града Зворник у сврху санације штете 
изазване пандемијом корона вируса ће бити 
објављен на интернет страници града а биће 
отворен до 31.10.2020. године. У јавном позиву се 
дефинише начин исплате, oдносно кориштења 
субвенције. Привредни субјекти су дужни да поднесу 
захтјев код надлежног Одјељења у складу са јавним 
позивом. 
 

VIII 
Коначан списак дјелатности и врсте пословних 
субјеката на које се примјењује ова oдлука, 
припрема Одјељење за привреду а у складу са 
листом Пореске управе за субјекте којима је 
забрањен или ограничен рад у марту, априлу и мају 
2020. године. 
 

IX 
Надзор над намјенским кориштењем средстава 
утврђених овом oдлуком врши Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и Одјељење за 
финансије. 
 

X 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
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Број: 01-022-37/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
      
На основу члана 80. Закона о уређењу простора и 
грађењу (Службени гласник Републике Српске'', 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16  и 36/19) и члана 27.  Статута 
града Зворник („Службени гласник града Зворник", 
број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 35. 
редовној сједници одржаној  11. јуна 2020. године, 
донијела је 
    

 ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ, КОНАЧНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2019. 

ГОДИНИ 
 
I 

Утврђује се да је просјечна, коначна грађевинска 
цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора на подручју Града 
Зворник у 2019. години износила 706,00 КМ. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-38/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 73. Закона о уређењу простора и 
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' број 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 18. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-пречишћен текст 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 34/14), 
Закона о легализацији бесправно изграђених 
објеката (''Службени гласник Републике Српске'' 
број:62/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19) и члана 27. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник", број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 35. редовној сједници 
одржаној 11. јуна 2020. године, донијела је: 

 
OДЛУКУ 

О  УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

2020. ГОДИНУ 
  

I 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 1 m2 

корисне површине објеката, коју су инвеститори који 
граде објекте на градском грађевинском земљишту  
дужни платити. 
 

II 
1) Трошкови  уређења градског грађевинског 
земљишта обрачунати  у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о обрачуну трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, Одлуке о уређењу простора и грађењу и 
одредбама ове одлуке износи 120,31 КМ по 1 m2 
корисне површине објекта који ће се градити. 
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у 
износу од 75 % трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта из подтачке 1) ове тачке и 
износи 90,23 КМ по 1 m2 корисне површине објекта 
који ће се градити. 

 
III 

1) За земљиште које је потпуно комунално 
опремљено за грађење до граница предметне 
грађевинске парцеле–у складу са документом 
просторног уређења у чијем обухвату се налази, а 
на начин одређен урбанистичко-техничким услови-
ма, коефицијент комуналне опремљености је 1. 
2) Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, укупна накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
израчуната на начин прописан одредбама ове 
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у цијени 
комуналне инфраструктуре на  коју објекат нема 
могућност прикључења у складу са сљедећом 
табелом: 

 
Трошкови уређења за 
уже урбано подручје 
града Зворника (I, II и III 

зона) 

Коефицијент 
учешће у  цијени 

 
Припремање градског грађевинског 
земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са плочником 0,1338 
  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

 
Трошкова уређења за 
приградско подручје 

града Зворника (IV, V и VI 
зона) 

Коефицијент 
учешће у  цијени 

 
Припремање градскогграђевинског 
земљишта 

0,0697 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
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  3. Асфалтни пут са плочником 0,1338 
  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

 
IV 

1) Ако прикључци на комуналну инфраструктуру 
нису обезбијеђени на самој грађевинској парцели, а 
налазе се на удаљености до 10 метара од границе 
грађевинске парцеле, накнада за уређењење 
градског грађевинског земљишта по тим основама 
умањује се за 20 %. 
2) Ако се прикључци налазе на удаљености од 10-20 
метара од границе грађевинске парцеле накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по тим 
основама  умањује се за 30%. 
3) Ако су прикључци на већој удаљености од 20 
метара од границе грађевинске парцеле, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по 
навденим основама не плаћа се. 

 
V 

1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обрачуната у складу са одредбама 
закона, правилника и одредбама ове одлуке 
умањиће се за додатних: 

- 30 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна површина 
износи од 200 – 500 m2. 

- 50 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија је корисна површина 
износи од 500 – 1000 m2. 

- 70 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија је корисна површина 
већа од 1000 m2. 

Инвеститор који је остварио попусте из подтачке 1. 
ове тачке, приликом накнадне промјене намјене 
објекта из производне у непроизводну намјену, 
дужан је платити пуни износ накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта, односно 
неће му се рачунати попусти из подтачке 1. ове 
одлуке. 
2) Под производним објектима подразумијевају се 
објекти у којима се одвија производна дјелатност 
или врши складиштење производа у склопу 
производног објекта. 
3) Накнада за уређења градског грађевинског 
земљишта за изградњу помоћних објеката, 
отворених базена, подземних и сутеренских гаража 
и других подземних помоћних просторија, умањује 
се за 50 %. 
4) За изградњу линијских објеката комуналне и јавне 
инфраструктуре и припадајућих објеката за смјештај 
опреме и уређаја (трафостанице, подстанице за 
гријање, објекти за смјештај опреме код базних 
станица и друге технолошке опреме за различите 

инфраструктурне објекте у којима људи бораве само 
повремено и слично) не плаћа се накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта. 
5) За изградњу, односно постављање привремених 
објеката, плаћа се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта са умањењем од 
30% од накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта у складу са овом одлуком.  
6) Уколико инвеститор у року важења грађевинске 
дозволе привременог објекта поднесе захтјев за 
изградњу трајног објекта на истој грађевинској 
парцели, дужан је платити накнаду у износу од 30 % 
за корисну површину привременог објекта, за коју му 
је била умањена накнада из претходног става, 
према важећој одлуци у тренутку подношења 
захтјева за утврђивање накнаде за трајни објекат и 
накнаду у пуном износу за разлику површина 
привременог и трајног објекта. 
7) Приликом изградње трајног објекта из претходног 
става, инвеститор је дужан уклонити привремени 
објекат. 
8) Инвеститорима, односно власницима 
индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних 
стамбено-пословних објеката (бруто грађевинске 
површине до 400 m2), који остварују право на 
субвенцију, обрачун накнада на име уређења 
градског грађевинског земљишта вршиће се на бази 
припремања градског грађевинског земљишта и 
важиће за IV, V и VI зону. 

 
VI 

1) Приликом израчунавања накнаде из тачке III ове 
одлуке, уколико постоји мјешовити систем 
канализације, обрачун подразумијева учешће и 
кишне и фекалне канализације. 
2) Прикључци објеката на комуналну 
инфраструктуру вршиће се искључиво према мјесту 
најближег прикључка. Уколико се будући објекат 
састоји и од подземне етаже, инвеститор је дужан 
главним пројектом предвидјети техничко рјешење за 
прикључење подземне етаже на најближу 
инсталацију. 
 

VII 
1) Комунална и друга предузећа која издају потврде 
о мјесту прикључења будућег објекта на инсталације 
комуналне инфраструктуре (тачка IV) дужна су да 
као мјеста прикључка одреде најближе могуће 
мјесто прикључка у односу на границу парцеле. 
2) Уколико орган надлежан за обрачун накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта посједује 
геодетски снимак инсталација комуналне 
инфраструктуре  из које се може утврдити мјесто 
прикључка, накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта по том основу се утврђује 
на бази тих података  без прибављања потврде 
комуналних предузећа. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-39/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 38. став 2. члана 40. став 1. и 
члана 52. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), чл. 27. до 49. Статута града 
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
35. редовној сједници одржаној дана  11. јуна 2020. 
године, донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА ШИРЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА 
ГРАДА ЗВОРНИК  

 „ЗВОРНИК 2020-2035“ 
 
I 

Oвом oдлуком приступа се изради Урбанистичког 
плана ширег урбаног подручја града  Зворник. 
 

II 
Подручје планирања израде Урбанистичког плана 
града Зворник односи се на шире урбано подручје 
територије  града Зворник у површини од 2610,00 
хa. Граница ширег урбаног подручја Зворника 
почиње на сјеверу, на мјесту гдје се сијеку матице 
ријека Сапне и Дрине, односно гдје ријека Сапна 
сијече државну границу између Босне и 
Херцеговине - Републике Српске и Републике 
Србије. Од ове тачке граница даље иде у правцу 
запада, узводно уз матицу ријеке Сапне све до 
к.ч.2979, и на том мјесту скреће према сјеверу, 
пратећи десну страну пута Бијељина - Зворник све 
до к.ч.1147, К.О. Челопек. Ту граница пресјеца пут 
Бијељина - Зворник и поново скреће ка западу 
пратећи сеоски пут означен као к.ч.1320, К.О. 
Челопек. Овдје граница сијече пут означен као 
к.ч.974 и наставља југозападно пратећи сеоски пут 
к.ч.1307, а затим прати границе к.ч.1194 и к.ч.1294, 
те границе к.ч.1996 и к.ч.2033. Одавде граница 
излази на међу парцела к.ч.2017 и к.ч.2016, и том 
међом излази на међу к.ч.2008 гдје мијења правац и 
скреће ка западу до к.ч.2012. Граница затим иде 
међом парцеле к.ч.2008 и к.ч.2012 све до к.ч.2011, а 
затим иде западном међом к.ч.2011 и к.ч.2012 и 
излази на к.ч.2021. Одавде граница наставља 
међом к.ч.2021 све до сеоског пута к.ч.2973, који 
пресјеца и скреће ка југу између к.ч.2027, к.ч.1266 и 
к.ч.2028, па наставља сјеверним границама парцела 
к.ч.2048, к.ч.2027, к.ч.2033, к.ч.2037, к.ч.2038, 
к.ч.2070, к.ч.2071 и к.ч.2072, а затим јужним међама 
парцела к.ч.2031, к.ч.2032, к.ч.2028/1 и к.ч.2830 
чијом међом излази на сеоски пут означен као 
к.ч.2980 и прати га све до пресјека са међом између 
к.ч.2028 и к.ч.2777/1 одакле скреће на југ и прати 
међе сл. парцела к.ч.2008/4, 2008/2 и 2777/1 и онда 
скреће ка западу између к.ч. 2080/2, к.ч.2079, 
к.ч.2087, к.ч.2088, к.ч.2099, к.ч.2100, к.ч.2777/1, 
к.ч.2076, к.ч.2077/2 и к.ч.2777/1, те излази на сеоски 
пут означен као к.ч.2982 којим излази на регионални 
пут Зворник - Лопаре. Од пресјека ова два пута 
граница продужава ка југу и прати западну страну 
регионалног пута све до пресјека са сеоским путем 
к.ч.8577 у К.О.Зворник. Граница даље прати сеоски 
пут и њиме скреће на запад, идући све до међе 

парцеле к.ч.5451, гдје пресјеца сеоски пут и скреће у 
правцу југа идући међама парцела к.ч.5782, к.ч.5785, 
к.ч.5809, к.ч.5784, к.ч.5802, к.ч.5783, к.ч.5788, 
к.ч.5789, к.ч.5790/1, к.ч.5790/2, к.ч.5793, к.ч.5801, 
к.ч.5796, к.ч.5799 и излази на сеоски пут к.ч.8678, 
који пресјеца и наставља међама између к.ч.6104, 
к.ч.6105, к.ч.6091 и к.ч.6090/2. Граница даље иде на 
југ, пратећи међе к.ч.6089, к.ч.6106, к.ч.6127, 
к.ч.6128, к.ч.6129, к.ч.6134, к.ч.6135, к.ч.6136 и 
к.ч.6105, к.ч.6107, к.ч.6108, к.ч.6122, к.ч.6121, 
к.ч.6120, к.ч.6119, к.ч.6118, к.ч.6117, К.О. Зворник. 
Овим међама граница излази на сеоски пут означен 
као к.ч.8680 који прати до раскршћа његовог са 
сеоским путем који је означен као к.ч.6241 и њега 
такође прати све до раскршћа са сеоским путем 
означеним као к.ч.8679 као границом К.О. Зворник и 
К.О. Глумина. Прати даље границу између ове двије 
катастарске општине и затим скреће на запад, у К.О. 
Глумина и иде између парцела к.ч.285/1, к.ч.288, 
к.ч.290, к.ч.299, к.ч.292/1, к.ч.303, к.ч.298, к.ч.296, 
к.ч.293/2 и к.ч.292/2. Међама ових парцела граница 
ширег урбаног подручја Зворника излази на поток 
Хочу који пресјеца и прелази на десну страну којом 
иде до парцеле к.ч.317 у К.О. Глумина која је и 
гранична тачка између К.О. Зворник и К.О. Глумина 
и долази до сеоског пута који је означен као к.ч.5128 
и даље наставља пратећи пут најприје на југозапад 
па на југ све до његовог пресјека са старим путем 
Тузла -Зворник. Даље граница прати овај пут са 
његове сјеверне стране, све до насупрот потоку 
Мекиња гдје се граница одваја од пута и ломи ка југу 
и пратећи поток Мекиња до сеоског пута к.ч.147, 
одакле граница продужава према југу и прати међе 
парцела к.ч.1484, к.ч.1490, к.ч.1491, к.ч.1494, 
к.ч.1495, к.ч.1496, к.ч.1497 и к.ч.1570 све до сеоског 
пута к.ч.1573 који прати све до пута к.ч.5125 одакле 
граница са раскршћа ових путева скреће пратећи 
даље пут к.ч.5125 на југ , све до парцеле означене 
као к.ч.1606. Овдје се граница поново ломи и 
наставља се међама к.ч.1601, к.ч.1602 и к.ч.1606 
гдје поново излази на сеоски пут означен као 
к.ч.1608, К.О.Зворник. Даље граница прати јужне 
стране путева к.ч.1608, к.ч.5130 и к.ч.1785, а затим 
скреће међом парцела к.ч.1788 и к.ч.1789 којим 
поново излази на пут означен као к.ч.5129 и овај пут 
се даље преклапа са границом ширег урбаног 
подручја, све до пута означеног као к.ч.1819 којим 
даље продужава све до потока званог Млађевац. 
Граница даље продужава ка југу и косом брда 
излази на к.ч.2045, предходно пресјекавши поток 
Јошаница. Ту се граница ломи и скреће ка истоку 
испод моста на путу Сарајево - Зворник, гдје се 
граница опет ломи, пратећи западну ивицу 
магистралног пута све до првог тунела гдје граница 
пресјеца пут и излази на Зворничко језеро, а затим 
најприје на Зворничком језеру а онда и на ријеци 
Дрини граница ширег урбаног подручја Зворника се 
преклапа са републичком и општинском границом и 
њоме иде на сјевер све до почетне тачке овог описа 
гдје се и заокружује.  

 
III 

План се односи на плански период од 2020-2035. 
године. 
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IV 
Сврха израде плана је усаглашавање плана са 
Просторним планом општине Зворник као планом 
вишег реда, омогућавање адекватнијег кориштења 
расположивог простора и постојећег градитељског 
фонда ради бољег искориштења приликом 
реконструкције истог, сагледавање постојећих и 
изналажење квалитетнијих просторно планских 
рјешења прилагођених плановима и потребама 
града Зворника. План је неопходно израдити у свему 
према одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), подзаконским 
актима донесеним на основу овог закона, те другим 
прописима релевантним за планирање и уређење 
простора (који се односе на: саобраћај, 
снадбијавање енергијом, снадбијавање водом, 
телекомуникације, заштиту од природних непогода, 
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, 
пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).  
 

V 
Рок за израду Урбанистичког плана је девет мјесеци 
од дана избора носиоца израде плана.   
 

VI 
Носилац припреме израде плана је Одјељење за 
просторно уређење Градске управе града Зворник. 
 

VII 
Носилац израде измјене дијела плана биће лице 
коме буде повјерена израда плана, а које је 
регистровано за израду ове врсте планова. Носилац 
израде мора осигурати усклађеност документа 
просторног уређења који израђује са документом 
просторног уређења ширег подручја. Носилац 
израде обавезан је да носиоцу припреме преда 
овјерен преднацрт документа просторног уређења. 

 
VIII 

Носилац припреме организује стручну расправу на 
којој се разматра преднацрт документа просторног 
уређења. 

 
IX 

Носилац припреме документа просторног уређења, 
након спроведене процедуре из члана 46. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
утврђује нацрт документа просторног уређења и 
мјесто, вријеме и начин излагања докумета 
просторног уређења на јавни  увид. 
 

X 
Након усвајања нацрта од стране надлежне 
скупштине исти се ставља на јавни увид у 
временском периоду од најмање 30 дана. 
 

XI 
О нацрту плана организоваће се јавна расправа у 
року од 30 дана од дана затварања јавног увида. На 
расправи ће се размотрити ставови носиоца израде 
плана према примједбама, приједлозима и 
мишљењима изнијетим током јавног увида у нацрт. 

XII 
Након одржане јавне расправе о нацрту плана 
носилац припреме плана у року од 30 дана, утврђује 
приједлог плана у складу са закључцима са јавне 
расправе. Уколико се приједлог планског документа, 
на основу прихваћених примедби и мишљења, 
пристиглих у току јавног увида, значајно разликује 
од нацрта документа, носилац припреме дужан је да 
организује поново јавни увид. Поновни јавни увид 
спровешће се у складу са чланом 49. Закона о 
уређењу простора и грађењу. Приједлог плана се 
подноси Скупштини града Зворника на усвајање 
најдуже у року од 60 дана од одржане јавне 
расправе, те доставља министру на сагласност. 

 
XIII 

Финансијска средства потребна за  израду 
Урбанистичког плана Града Зворник, обезбјеђује се 
из буџета Града Зворник. 
 

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

 
Број: 01-022-40/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 18, став 1. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 
број 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник, 
број 5/17), Скупштина града Зворник на 35. редовној 
сједници одржаној 11. јуна 2020. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 
2020-2022. ГОДИНА 

 
I 

Усваја се План капиталних инвестиција града 
Зворник за период 2020-2022. година (у даљем 
тексту: План) који је саставни дио ове одлуке. 
 

II 
План је припремљен од стране представника 
надлежних органзационих јединица Градске управе 
Зворник, а уз консултације са представницима 
јавних предузећа и установа, Привредним савјетом 
града Зворник и другим друштвеним субјектима. 
 

III 
План је у складу са Стратегијом интегрисаног 
развоја града Зворник за период 2018-2027. година 
(у даљем тексту: Стратегија) и Планом 
имплементације Стратегије за период 2020-2022. (у 
даљем тексту: План имплементације) те Планом 
буџета Града Зворник за 2020. годину и 
финансијским процјенама за наредне двије године. 

 
IV 

За праћење реализације и извјештавање о 
реализацији Плана задужују се Одјељење за 
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стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник и 
Служба за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 01-022-41/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник 
на 35. редовној сједници одржаној 11. јуна 2020. 
године, донијела је     
                               

OДЛУКУ 
 О  ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ   

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОЗНАЧЕНОГ КАО КП.БР. 8682/3 КО ЗВОРНИК 

  
I 

Град Зворник ће Османовић (Мехмед) Химзу  
продати непосредном погодбом грађевинско 
земљиште означено као кп.бр. 8682/3 Луке њива 4. 
класе површине 167 м2 КО Зворник уписано у пл.бр. 
4828 на име Град Зворник са 1/1, коме по старом 
операту одговара кп.бр. 2704/2 Луке њива површине 
167 м2 КО Зворник уписана у зк.ул.бр. 5982 као 
власништво града Зворник са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле  за цијену од 
1.448,00 КМ, (словима: хиљадучетиристотине 
четрдесетосамконвертибилнихмарака). 
  

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-42/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 10. став 4. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13 и 
83/19), члана 27. Статута града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17), као и на основу 
Извјештаја комисије о категоризацији путева, број: 
05-345-165/19 од 30.12.2019. године, Скупштина 
града Зворник, на 35. редовној сједници одржаној 
дана 11. јуна 2020. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 

 
I 

У Одлуци о разврставању локалних путева и улица у 
насељу на подручју града Зворника („Службени 
гласник gрада Зворник“, број: 9/16) у члану 9. у 
табели локалних путева додаје се нови локални пут 
под редним бројем 28, евиденционе ознаке ЛП28, 
назива „Козлук – Табанци – Сјенокос“, дужине 4,80 
km. 
 

II 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-44/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На  основу  члана 39. став 2. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 24. Закона о 
рачуноводству и ревизији   Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15), 
и члана 27 став 1. алинеја 4. Статута града Зворник-
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17) Скупштина града Зворник на 35. 
редовној сједници одржаној дана 11. јуна 2020. 
године,  донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I 

Годишњи финансијски извјештај буџета Града 
Зворник  за 2019. годину утврђен је консолидовањем 
финансијских извјештаја буџетских корисника Града 
Зворник, а састоји се из: 
 

1. Укупно остварених прихода        24.515.290,00 
2. Укупно остварених расхода        26.555.790,00             
3. Разлика између укупно                     

остварених  прихода  и расхода                    
(финансијски резултат)                -2.040.500,00                     

                                                      
II 

Саставни дио ове одлуке је консолидовани Биланс 
успјеха, консолидовани Биланс стања, 
консолидовани Извјештаји о извршењу буџета,  
консолидовани Биланс новчаних токова, Извјештај о 
промјенама нето имовине, Посебни подаци о 
платама и броју запослених. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 
објављивањa у  "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-45/2020                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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БИЛАНС УСПЈЕХА 
(Извјештај о финансијској успјешности)  

од 01.01. до 31.12. 2019. године 
 

Економ
. код 

П О З И Ц И Ј А Ознака 
за АОП 

И З Н О С 

     Текућа  Претходна  
     година  година  
1 2   3 4 5  

7 А.  П Р И Х О Д И   (202 + 226 + 247 + 251 + 266) 201 24.515.290 23.948.330  
71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (203 + 207 + 209 + 211 + 216 + 220 + 222 

+ 224) 
202 17.292.437 16.037.965  

711 1. Приходи од пореза на доходак и добит (204 до 206) 203 0 46  
7111 а) Порези на доходак   204 0 46  
7112 б) Порези на добит правних лица  205 0   
7113 в) Порези на приходе капиталних добитака 206 0   
712 2. Доприноси за социјално осигурање (208) 207 0 0  
7121 а) Доприноси за социјално осигурање  208 0   
713 3. Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности (210) 
209 1.391.126 1.755.688  

7131 а) Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

210 1.391.126 1.755.688  

714 4. Порези на имовину (212 до 215)  211 816.796 725.370  
7141 а) Порези на имовину   212 816.795 725.277  
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне  213 0 93  
7143 в) Порези на финансијске и капиталне трансакције 214 1 0  
7149 г) Остали порези на имовину   215 0 0  
715 5. Порези на промет производа и услуга (217 до 219) 216 79.021 60.516  
7151 а) Порези на промет производа  217 1.202 4.100  
7152 б) Порези на промет услуга   218 163 4.816  
7153 в) Акцизе   219 77.656 51.600  
716 6. Царине и увозне дажбине (221)  220 0 0  
7161 а) Царине и увозне дажбине   221 0   
717 7.  Индиректни порезиприкупљени преко УИО (223) 222 14.973.286 13.490.338  
7171 а)  Индиректни порези прикупљени преко УИО 223 14.973.286 13.490.338  
719 8. Остали порески приходи (225)  224 32.208 6.007  
7191 а) Остали порески приходи   225 32.208 6.007  
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (227 + 234 + 240 + 242 + 245) 226 2.988.464 2.420.562  
721 1. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика (228 до 233) 
227 17.512 10.280  

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 228    
7212 б) Приходи од закупа и ренте   229 17.512 10.280  
7213 в) Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 230 0   
7214 г) Приходи од хартија од вриједнсти и финансијских деривата 231 0   
7215 д) Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 232 0   
7216 ђ) Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика 

из пословних и инвестиционих активности 
233 0   

722 2. Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (235 
до 239) 

234 2.850.296 2.321.820  

7221 а) Административне накнаде и таксе  235 160.377 191.898  
7222 б) Судске накнаде и таксе   236 0   
7223 в) Комуналне накнаде и таксе   237 713.558 742.711  
7224 г) Накнаде по разним основама  238 1.486.164 926.998  
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга  239 490.197 460.213  
723 3. Новчане казне (241)   240 3.663 9.400  
7231 а) Новчане казне   241 3.663 9.400  
728 4. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција размјене између или унутар јединица власти 
(243 + 244) 

242 0 0  
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7281 а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција са другим јединицама власти 

243 0   

7282 б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

244 0   

729 5. Остали непорески приходи (246) 245 116.993 79.062  
7291 а) Остали непорески приходи   246 116.993 79.062  
73 III ГРАНТОВИ (248)   247 502.098 467.646  
731 1. Грантови (249 + 250)   248 502.098 467.646  
7311 а) Грантови из иностранства   249 53.287 7.110  
7312 б) Грантови из земље   250 448.811 460.536  
77 IV ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА (252 + 261 + 263) 251 819.465 2.522.557  
771 1. Приходи обрачунског карактера (253 до 260) 252 789.165 2.473.684  
7711 а) Приходи од реализације залиха  253 0   
7712 б) Корекција прихода за промјене вриједности залиха учинака 254 0   
7713 в) Приходи од укидања резервисања по основу обавеза 255 0   
7714 г) Финансијски приходи обрачунског карактера 256 0   
7715 д) Приходи од усклађивања вриједности имовине 257 389.142 1.139.573  
7716 ђ) Добици од продаје имовине  258 6.179 71.463  
7717 е) Помоћи у натури   259 259.728 99.154  
7719 ж) Остали приходи обрачунског карактера 260 134.116 1.163.494  
772 2. Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу 

пореских и других фискалних прописа (262) 
261 0 0  

7721 а) Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу 
пореских и других фискалних прописа 

262 0   

778 3. Приходи обрачунског карактера по основу односа између 
или унутар јединица власти (264 + 265) 

263 30.300 48.873  

7781 Приходи обрачунског карактера по основу односа са другим 
јединицама власти 

264 30.300 19.718  

7782 Приходи обрачунског карактера од финансијске и нефинансијске 
имовине и трансакција унутар исте јединице власти 

265 0 29.155  

78 V ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
(267 + 273) 

266 2.912.826 2.499.600  

787 1. Трансфери између различитих јединица власти (268 до 
272) 

267 2.912.826 2.499.600  

7871 а) Трансфери од државе   268 0 103.175  
7872 б) Трансфери од ентитета   269 2.912.826 2.390.925  
7873 в) Трансфери од јединица локалне самоуправе 270 0   
7874 г) Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 271 0   
7879 д) Трансфери од осталих јединица власти 272  5.500  
788 2. Трансфери унутар исте јединице власти (274) 273 0 0  
7881 а) Трансфери унутар исте јединице власти 274    
4 Б.  Р А С Х О Д И  (276 + 320 + 334)  275 26.555.790 23.497.981  

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (277 + 282 + 292 + 300 + 302 + 305 + 308 + 
313 + 318) 

276 18.792.972 17.287.669  

411 1. Расходи за лична примања запослених (278 до 281) 277 6.843.279 6.418.212  
4111 а) Расходи за бруто плате запослених  278 5.704.063 5.303.030  
4112 б) Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 
279 1.051.838 1.020.311  

4113 в) Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих наканда плата 

280 43.638 39.477  

4114 г) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 281 43.740 55.394  
412 2. Расходи по основу кориштења робе и услуга (283 до 291) 282 4.245.972 4.241.880  
4121 а) Расходи по основу закупа   283 63.820 65.359  
4122 б) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
284 742.920 640.708  

4123 в) Расходи за режијски материјал  285 137.479 132.707  
4124 г) Расходи за материјал за посебне намјене 286 135.023 104.559  
4125 д) Расходи за текуће одржавање  287 807.143 832.417  
4126 ђ) Расходи по основу путовања и смјештаја 288 87.549 87.552  
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4127 е) Расходи за стручне услуге   289 483.938 559.643  
4128 ж) Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине 
290 794.777 723.811  

4129 з) Остали непоменути расходи  291 993.323 1.095.124  
413 3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

(293 до 299) 
292 542.319 516.497  

4131 а) Расходи по основу камата на хартије од вриједности 293    
4132 б) Расходи финансирања по основу финансијских деривата 294 0   
4133 в) Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 295 538.093 512.545  
4134 г) Расходи по основу камата на примљене зајмове из 

иностранства 
296 0   

4137 д) Трошкови сервисирања примљених зајмова 297 0   
4138 ђ) Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних 

и инвестиционих активности 
298 0   

4139 е) Расходи по основу затезних камата  299 4.226 3.952  
414 4. Субвенције (301)   300 1.246.831 1.058.576  
4141 а) Субвенције    301 1.246.831 1.058.576  
415 5. Грантови (303 + 304)   302 2.825.425 2.162.461  
4151 а) Грантови у иностранство   303 0 0  
4152 б) Грантови у земљи   304 2.825.425 2.162.461  
416 6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова (306 + 307) 
305 3.024.336 2.779.416  

4161 а) Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

306 2.868.536 2.779.416  

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

307 155.800   

417 7. Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања (309 до 312) 

308 0 0  

4171 а) Дознаке по основу пензијског осигурања 309 0   
4172 б) Дознаке по основу здравственог осигурања 310 0   
4173 в) Дознаке по основу осигурања од незапослености 311 0   
4174 г) Дознаке по основу дјечије заштите  312 0   
418 8. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 

расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти (314 до 317) 

313 0 0  

4181 а)  Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти 

314 0   

4182 б) Расходи из трансакција размјене између јединица власти  315 0   
4183 в)  Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 

трансакција унутар исте јединице власти 
316 0   

4184 г) Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти 317 0   
419 9. Расходи по судским рјешењима (319) 318 64.810 110.627  
4191 а) Расходи по судским рјешењима 319 64.810 110.627  
47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА (321 + 331) 320 7.727.512 6.166.917  
471 1. Расходи обрачунског карактера (322 до 330) 321 7.619.483 6.126.327  
4711 а) Набавна вриједност реализованих залиха 322 41.392 13.786  
4712 б) Расходи по основу амортизације  323 6.888.303 5.750.559  
4713 в) Расходи резервисања по основу обавеза 324 0   
4714 г) Финансијски расходи обрачунског карактера 325 0   
4715 д) Расходи од усклађивања вриједности имовине 326 645.564 87.299  
4716 ђ) Губици од продаје имовине   327 1.590 10.666  
4717 е) Дате помоћи у натури   328 0 231.613  
4718 ж) Расходи по основу накнада запосленима у натури - ствари, 

услуге и слично 
329 0 0  

4719 з) Остали расходи обрачунског карактера 330 42.634 32.404  
478 2. Расходи обрачунског карактера по основу односа између 

или унутар јединица власти (332 + 333) 
331 108.029 40.590  

4781 Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим 
јединицама власти 

332 108.029 40.590  

4782 Расходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте 
јединице власти 

333 0   
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48 III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (335 
+ 341) 

334 35.306 43.395  

487 1. Трансфери између различитих јединица власти (336 до 
340) 

335 35.306 43.395  

4871 а) Трансфери држави   336    
4872 б) Трансфери ентитету   337 0 0  
4873 в) Трансфери јединицама локалне самоуправе 338    
4874 г) Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 339 30.700 36.865  
4879 д) Трансфери осталим јединицама власти 340 4.606 6.530  
488 2. Трансфери унутар исте јединице власти (342) 341 0 0  
4881 а) Трансфери унутар исте јединице власти 342    
 В.  Ф И Н А Н С И Ј С К И   Р Е З У Л Т А Т  (А - Б) 343 -2.040.500 450.349  

У  Зворнику Лице одговорно за састављање извјештаја Руководилац 
дана  06.04.2020.године  Свјетлана 

Петковић 
1910/20 

М.П.  Зоран Стевановић 

  (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, презиме и 
потпис) 

 

БИЛАНС СТАЊА 
                           (Извјештај о финансијском стању)   

                          на дан 31.12. 2019. године  
Еконо
м. 

П О З И Ц И Ј А Ознака за 
АОП 

              Текућа година  Претходна
година 

 

код   Бруто  Исправка Нето (4-5)  
1 2 3 4  5 6  7 

 АКТИВА 001 13.263.295  8.028.947 5.234.348  4.681.170  
 А.   Т Е К У Ћ А   И М О В И Н А   (002 + 032)        
12 I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И 

РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 
029) 

002 13.114.157  7.879.809 5.234.348  4.681.170  

121 1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 
007) 

003 2.372.964  0 2.372.964  1.560.667  

1211 а) Благајна 004 0  0 0  0  
1212 б) Банковни рачуни 005 2.372.964  0 2.372.964  1.560.667  
1213 в) Издвојена новчана средства и акредитиви 006 0  0 0  0  
1219 г) Остала готовина и готовински еквиваленти 007 0  0 0  0  
122 2. Краткорочни пласмани (009 до 013) 008 10.871  9.533 1.338  3.022  
1221 а) Орочена новчана средства до годину дана 009 0  0 0  0  
1222 б) Хартије од вриједности које доспијевају до 

годину дана 
010 0  0 0  0  

1223 в) Финансијски деривати који доспијевају до 
годину дана 

011 0  0 0  0  

1224 г) Краткорочни зајмови 012 0  0 0  0  
1225 д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату 

до годину дана 
013 10.871  9.533 1.338  3.022  

123 3. Краткорочна потраживања (015 до 022) 014 9.113.819  7.834.179 1.279.640  1.740.573  
1231 а) Потраживања по основу продаје и извршених 

услуга 
015 141.538  0 141.538  307.132  

1232 б) Потраживања за камате, дивиденде и друге 
финансијске приходе 

016 0  0 0  0  

1233 в) Потраживања од запослених 017 38.001  15.960 22.041  18.497  
1234 г) Потраживања за ненаплаћене порезе, 

доприносе и непореске приходе 
018 7.257.339  6.623.529 633.810  1.029.600  

1235 д) Потраживања за порезе, доприносе и 
непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до 
годину дана 

019 115.127  600 114.527  215.255  

1236 ђ) Потраживања за више плаћене порезе, 
доприносе и непореске приходе 

020 0  0 0    
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1237 е) Потраживања по основу пореза на додату 
вриједност 

021 6.533  0 6.533  28.553  

1239 ж) Остала краткорочна потраживања 022 1.555.281  1.194.090 361.191  141.536  
127 4. Краткорочна разграничења (024 до 026) 023 1.358.385  0 1.358.385  1.003.078  
1271 а) Краткорочно разграничени расходи 024 755.606  0 755.606  762.370  
1272 б) Краткорочно разграничени приходи 025 178.980  0 178.980  80.567  
1279 в) Остала краткорочна разграничења 026 423.799  0 423.799  160.141  
128 5. Остала краткорочна финансијска имовина 

(028) 
027 0  0 0  0  

1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина 028 0  0 0  0  
129 6. Краткорочна финансијска имовина и 

разграничења између или унутар јединица 
власти (030 + 031) 

029 258.118  36.097 222.021  373.830  

1297 а) Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

030 258.118  36.097 222.021  373.830  

1298 б) Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

031 0  0 0  0  

02 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ 
СРЕДСТВИМА (033 + 035 +037 + 042) 

032 149.138  149.138 0  0  

021 1. Стална имовина намијењена продаји и 
обустављена пословања (034) 

033 0  0 0  0  

0211 а) Стална имовина намијењена продаји и 
обустављена пословања 

034 0  0 0  0  

022 2. Стратешке залихе (036) 035 0  0 0  0  
0221 а) Стратешке залихе 036 0  0 0  0  
023 3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 

041) 
037 0  0 0  0  

0231 а) Залихе материјала 038 0  0 0  0  
0232 б) Залихе недовршених учинака 039 0  0 0  0  
0233 в) Залихе довршених учинака 040 0  0 0  0  
0234 г) Залихе робе 041 0  0 0  0  
024 4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и 

слично (043) 
042 149.138  149.138 0  0  

0241 а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и 
слично 

043 149.138  149.138   0  

 Б.   С Т А Л Н А   И М О В И Н А   (045 + 062)   044 203.182.282  73.435.008 129.747.275  131.625.762  

11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И 
РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059) 

045 3.547.934  0 3.547.934  3.594.536  

111 1. Дугорочни пласмани (047 до 051) 046 3.391.025  0 3.391.025  3.305.370  
1111 а) Орочена новчана средства преко годину дана 047 0  0 0  0  

1112 б) Дугорочне хартије од вриједности (осим 
акција) 

048 0  0 0  0  

1113 в) Акције и учешћа у капиталу 049 3.391.025  0 3.391.025  3.304.022  
1114 г) Дугорочни финансијски деривати 050   0 0  0  
1115 д) Дугорочни зајмови 051 0  0 0  1.348  
112 2. Дугорочна потраживања (053 + 054) 052 156.909  0 156.909  289.166  
1121 а) Потраживања за порезе, доприносе и 

непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања 

053 151.789  0 151.789  284.046  

1129 б) Остала дугорочна потраживања 054 5.120  0 5.120  5.120  
117 3. Дугорочна разграничења (056) 055 0  0 0  0  
1171 а) Дугорочна разграничења 056 0  0 0    
118 4. Остала дугорочна финансијска имовина 

(058) 
057 0  0 0  0  

1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина 058 0  0 0  0  
119 5. Дугорочна финансијска имовина и 

разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти (060 + 061) 

059 0  0 0  0  
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1191 а) Дугорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

060 0  0 0  0  

1192 б) Дугорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

061 0  0 0  0  

01 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ 
СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078) 

062 199.634.348  73.435.008 126.199.341  128.031.226  

011 1. Произведена стална имовина (064 до 068) 063 187.643.413  73.434.962 114.208.452  117.231.352  

0111 а) Зграде и објекти 064 182.154.328  70.031.646 112.122.683  115.382.019  
0112 б) Постројења и опрема 065 4.953.207  3.201.658 1.751.549  1.539.693  
0113 в) Биолошка имовина 066 39.193  0 39.193  37.596  
0114 г) Инвестициона имовина 067 6.282  785 5.497  6.282  
0115 д) Нематеријална произведена имовина 068 490.403  200.873 289.530  265.762  
012 2. Драгоцјености (070) 069 4.940  46 4.894  4.900  
0121 а) Драгоцјености 070 4.940  46 4.894  4.900  
013 3. Непроизведена стална имовина (072 до 075) 071 9.404.749  0 9.404.749  8.933.960  

0131 а) Земљиште 072 9.298.376   9.298.376  8.827.587  
0132 б) Подземна и површинска налазишта 073 0  0 0  0  
0133 в) Остала природна добра 074 106.373  0 106.373  106.373  
0134 г) Нематеријална непроизведена имовина 075 0  0 0  0  
014 4. Нефинансијска имовина у сталним 

средствима у припреми (077) 
076 2.581.246  0 2.581.246  1.861.014  

0141 а) Нефинансијска имовина у сталним средствима 
у припреми 

077 2.581.246   2.581.246  1.861.014  

015  5. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми (079)  

078 0  0 0  0  

0151  Улагања на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми  

079 0  0 0  0  

 В.   П О С Л О В Н А   А К Т И В А   (А + Б) 080 216.445.577  81.463.955 134.981.623  136.306.932  

391 Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   А К Т И В А 081 8.859.674  0 8.859.674  6.741.760  

 Д.   У К У П Н А   А К Т И В А   (В + Г) 082 225.305.251  81.463.955 143.841.297  143.048.692  

    
            

Еконо
м. 

П О З И Ц И Ј А  Ознака 
за АОП 

Текућа година Претходна 
година 

код          
1 2   3 4 5  

 ПАСИВА   101 20.648.118 20.052.240  
 А.   О Б А В Е З Е   И   Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А   (102 + 135)       
22 I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 

+ 120 + 125 + 130 + 132) 
102 8.659.491 7.732.433  

221 1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108) 103 1.471.507 987.405  
2211 а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената 104 0 0  

2212 б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности 105 371.675 347.803  
2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате 106 0 0  
2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима  107 0 0  
2215 д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до 

годину дана 
108 1.099.832 639.602  

222 2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111) 109 1.635.893 1.607.374  
2221 а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата 110 830.095 820.642  
2222 б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи 
111 805.798 786.732  

223 3. Обавезе из пословања (113 + 114)   112 4.146.832 3.856.159  
2231 а) Обавезе из пословања у земљи   113 4.144.676 3.854.003  
2232 б) Обавезе из пословања у иностранству  114 2.156 2.156  
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224 4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове 
(116 до 119) 

115 0 15.323  

2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности 116 0 0  
2242 б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата 117 0 0  

2243 в) Обавезе за камате по зајмовима   118 0 15.323  
2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања 119 0 0  
225 5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне 

заштите (121 до 124) 
120 980.070 808.501  

2251 а) Обавезе за субвенције   121 414.735 389.210  
2252 б) Обавезе за грантове   122 376.474 241.158  
2253 в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 
123 188.861 178.133  

2254 г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

124 0 0  

227 6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129) 125 52.662 45.164  
2271 а) Краткорочно разграничени расходи  126 0   
2272 б) Краткорочно разграничени приходи  127 52.662 44.823  
2273 в) Краткорочна резервисања   128 0 0  
2279 г) Остала краткорочна разграничења  129   341  
228 7. Остале краткорочне обавезе (131)  130 358.812 407.977  
2281 а) Остале краткорочне обавезе   131 358.812 407.977  
229 8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или 

унутар јединица власти (133 + 134) 
132 13.715 4.530  

2297 а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

133 13.715 4.530  

2298 б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

134 0 0  

21 II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144) 135 11.988.627 12.319.807  

211 1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)  136 8.957.723 9.285.003  
2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности 137 397.187 768.862  
2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате 138 0 0  
2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима   139 8.560.536 8.516.141 
217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (141) 140 29.255 33.155  
2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења  141 29.255 33.155  
218 3. Остале дугорочне обавезе (143)   142 0    
2181 а) Остале дугорочне обавезе   143 0    
219 4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или 

унутар јединица власти (145 + 146) 
144 3.001.649 3.001.649  

2191 а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

145 3.001.649 3.001.649  

2192 б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

146 0 0  

 Б.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И   (148 + 151 + 154) 147 114.333.505 116.254.692  

31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)    148 11.143.764 11.056.761  
311 1. Трајни извори средстава (150)   149 11.143.764 11.056.761  
3111 a) Трајни извори средстава   150 11.143.764 11.056.761  
32 II РЕЗЕРВЕ (152)   151 5.837.823 6.094.337  
321 1. Резерве (153)    152 5.837.823 6.094.337  
3211 a) Резерве   153 5.837.823 6.094.337  
33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)   154 97.351.918 99.103.594  
331 1. Финансијски резултат (156 + 157)   155 97.351.918 99.103.594  
3311 a) Финансијски резултат ранијих година  156 99.390.077 99.103.594  
3312 б) Финансијски резултат текуће године  157 -2.038.159 0  
 В.   П О С Л О В Н А   П А С И В А   (А + Б)  158 134.981.623 136.306.932  

392 Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   П А С И В А   159 8.859.674 6.741.760  
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 Д.   У К У П Н А   П А С И В А   (В + Г)   160 143.841.297 143.048.692  

 У Зворнику   Лице одговорно за 
састављање извјештаја 

Руководилац  

 дана 06.04.2020.године  Свјетлана Петковић СР-1910/20 М.П. Зоран 
Стевановић 

 

    (пуно име, презиме, бр. лиценце  и 
потпис) 

(пуно име, 
презиме и 
потпис) 

 
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

од  01.01. до 31.12 2019. године 
          (у КМ) 

 П О З И Ц И Ј А ФОНД 01 Проценат 
(6/5)·100 

Претходна  
година 

Извршење 

Проценат 
(6/9)·100 

Еко
ном. 

 Текућа година  

код  Првобитни 
буџет 

Корекц
ија 

Коначни 
буџет 

Извршење Разлика   

     (3 + 4)  (6 - 5)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 А.   БУЏЕТСКИ 
ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 

22.324.500 -64.660 22.259.840 21.725.941 -533.899 98 20.440.335 106 

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 

17.457.780 137.000 17.594.780 17.292.437 -302.343 98 16.037.965 108 

711 1. Приходи од пореза 
на доходак и добит (а 
до в) 

300 0 300 0 -300 0 46 0 

7111 а) Порези на доходак 300 0 300 0 -300 0 46 0 
7112 б) Порези на добит 

правних лица 
0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7113 в) Порези на приходе 
капиталних добитака 

0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

712 2. Доприноси за 
социјално осигурање 
(а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7121 а) Доприноси за 
социјално осигурање 

0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

713 3. Порези на лична 
примања и приходе 
од самосталних 
дјелатности (а) 

1.790.550 0 1.790.550 1.391.126 -399.424 78 1.755.688 79 

7131 а) Порези на лична 
примања и приходе од 
самосталних 
дјелатности 

1.790.550 0 1.790.550 1.391.126 -399.424 78 1.755.688 79 

714 4. Порези на имовину 
(а до г) 

855.540 25.000 880.540 816.796 -63.744 93 725.370 113 

7141 а) Порези на имовину 854.000 25.000 879.000 816.795 -62.205 93 725.277 113 
7142 б) Порези на насљеђе 

и поклоне 
40 0 40 0 -40 0 93 0 

7143 в) Порези на 
финансијске и 
капиталне трансакције 

1.500 0 1.500 1 -1.499 0 0 #DIV/0! 

7149 г) Остали порези на 
имовину 

0 0 0  0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

715 5. Порези на промет 
производа и услуга 
(a до в) 

5.390 95.000 100.390 79.021 -21.369 79 60.516 131 

7151 а) Порези на промет 
производа 

3.880 0 3.880 1.202 -2.678 31 4.100 29 

7152 б) Порези на промет 
услуга 

1.500 0 1.500 163 -1.337 11 4.816 3 

7153 в) Акцизе 10 95.000 95.010 77.656 -17.354 82 51.600 150 
716 6. Царине и увозне 

дажбине (а) 
0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7161 а) Царине и увозне 
дажбине 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
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717 7. Индиректни порези 
прикупљени преко 
УИО (а) 

14.800.000 0 14.800.000 14.973.286 173.286 101 13.490.338 111 

7171 а) Индиректни порези 
прикупљени преко 
УИО 

14.800.000 0 14.800.000 14.973.286 173.286 101 13.490.338 111 

719 8. Остали порески 
приходи (а) 

6.000 17.000 23.000 32.208 9.208 140 6.007 536 

7191 а) Остали порески 
приходи 

6.000 17.000 23.000 32.208 9.208 140 6.007 536 

72 II НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 
4 + 5) 

3.499.720 -120.000 3.379.720 2.947.522 -432.198 87 2.384.062 124 

721 1. Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине и 
позитивних курсних 
разлика (а до ђ) 

75.000 -30.000 45.000 17.512 -27.488 39 10.280 170 

7211 а) Приходи од 
дивиденде, учешћа у 
капиталу и сличних 
права 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7212 б) Приходи од закупа и 
ренте 

61.000 -30.000 31.000 17.512 -13.488 56 10.280 170 

7213 в) Приходи од камата 
на готовину и 
готовинске 
еквиваленте 

14.000 0 14.000 0 -14.000 0  #DIV/0! 

7214 г) Приходи од хартија 
од вриједнсти и 
финансијских деривата 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7215 д) Приходи од камата 
и осталих накнада за 
дате зајмове 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7216 ђ) Приходи по основу 
реализованих 
позитивних курсних 
разлика из пословних 
и инвестиционих 
активности 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

722 2. Накнаде и таксе и 
приходи од пружања 
јавних услуга (а до д) 

3.318.720 -90.000 3.228.720 2.850.296 -378.424 88 2.321.820 123 

7221 а) Административне 
накнаде и таксе 

326.000 -50.000 276.000 160.377 -115.623 58 191.898 84 

7222 б) Судске накнаде и 
таксе 

0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7223 в) Комуналне накнаде 
и таксе 

850.600 -20.000 830.600 713.558 -117.042 86 742.711 96 

7224 г) Накнаде по разним 
основама 

1.591.120 -20.000 1.571.120 1.486.164 -84.956 95 926.998 160 

7225 д) Приходи од 
пружања јавних услуга 

551.000 0 551.000 490.197 -60.803 89 460.213 107 

723 3. Новчане казне (а) 6.000 0 6.000 3.663 -2.337 61 9.400 39 
7231 а) Новчане казне 6.000 0 6.000 3.663 -2.337 61 9.400 39 
728 4. Приходи од 

финансијске и 
нефинансијске 
имовине и 
трансакција размјене 
између или унутар 
јединица власти (а + 
б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7281 а) Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине и трансакција 
са другим јединицама 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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7282 б) Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине и трансакција 
унутар исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

729 5. Остали непорески 
приходи (а) 

100.000 0 100.000 76.051 -23.949 76 42.562 179 

7291 а) Остали непорески 
приходи 

100.000 0 100.000 76.051 -23.949 76 42.562 179 

73 III ГРАНТОВИ (1) 185.000 72.340 257.340 147.845 -109.495 57 0 #DIV/0! 
731 1. Грантови (а + б) 185.000 72.340 257.340 147.845 -109.495 57 0 #DIV/0! 
7311 а) Грантови из 

иностранства 
0 0 0 51.687 51.687 #DIV/0!  #DIV/0! 

7312 б) Грантови из земље 185.000 72.340 257.340 96.158 -161.182 37 0 #DIV/0! 
78 IV ТРАНСФЕРИ 

ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1 + 2) 

1.182.000 -154.000 1.028.000 1.338.137 310.137 130 2.018.308 66 

787 1. Трансфери између  
различитих јединица 
власти (а до д) 

1.182.000 -154.000 1.028.000 1.338.137 310.137 130 2.018.308 66 

7871 а) Трансфери од 
државе 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 83.175 0 

7872 б) Трансфери од 
ентитета 

1.182.000 -154.000 1.028.000 1.338.137 310.137 130 1.935.133 69 

7873 в) Трансфери од 
јединица локалне 
самоуправе 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7874 г) Трансфери од 
фондова обавезног 
социјалног осигурања 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7879 д) Трансфери од 
осталих јединица 
власти 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

788 2. Трансфери унутар 
исте јединице власти 
(а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7881 а) Трансфери унутар 
исте јединице власти  

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

 Б.   БУЏЕТСКИ 
РАСХОДИ (I + II + III) 

18.276.600 753.358 19.029.958 18.766.883 -263.075 99 17.263.318 109 

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

17.855.600 911.602 18.767.202 18.731.577 -35.625 100 17.219.923 109 

411 1. Расходи за лична 
примања запослених 
(a до г) 

6.409.100 326.499 6.735.599 6.843.279 107.680 102 6.418.212 107 

4111 а) Расходи за бруто 
плате запослених 

5.408.300 243.529 5.651.829 5.704.063 52.234 101 5.303.030 108 

4112 б) Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 
по основу рада 

898.200 82.156 980.356 1.051.838 71.482 107 1.020.311 103 

4113 в) Расходи за накнаду 
плата запослених за 
вријеме боловања, 
родитељског одсуства 
и осталих накнада 
плата 

45.000 1.500 46.500 43.638 -2.862 94 39.477 111 

4114 г) Расходи за 
отпремнине и 
једнократне помоћи 
(бруто) 

57.600 -686 56.914 43.740 -13.174 77 55.394 79 

412 2. Расходи по основу 
кориштења робе и 
услуга (а до з) 

4.109.000 28.579 4.137.579 4.191.543 53.964 101 4.212.047 100 

4121 а) Расходи по основу 
закупа 

43.000 17.100 60.100 63.820 3.720 106 65.359 98 
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4122 б) Расходи по основу 
утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

671.900 12.350 684.250 742.920 58.670 109 640.708 116 

4123 в) Расходи за режијски 
материјал 

161.100 -29.500 131.600 137.223 5.623 104 129.073 106 

4124 г) Расходи за 
материјал за посебне 
намјене 

141.500 -4.000 137.500 134.680 -2.820 98 103.924 130 

4125 д) Расходи за текуће 
одржавање 

818.600 -643 817.957 807.143 -10.814 99 827.384 98 

4126 ђ) Расходи по основу 
путовања и смјештаја 

103.900 -10.120 93.780 87.549 -6.231 93 85.752 102 

4127 е) Расходи за стручне 
услуге 

451.000 25.672 476.672 483.626 6.954 101 557.241 87 

4128 ж) Расходи за услуге 
одржавања јавних 
површина и заштите 
животне средине 

760.000 -20.000 740.000 794.777 54.777 107 723.811 110 

4129 з) Остали 
некласификовани 
расходи 

958.000 37.720 995.720 939.805 -55.915 94 1.078.795 87 

413 3. Расходи 
финансирања и 
други финансијски 
трошкови (а до е)  

584.060 -16.000 568.060 542.319 -25.741 95 516.497 105 

4131 а) Расходи по основу 
камата на хартије од 
вриједности 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4132 б) Расходи 
финансирања по 
основу финансијских 
деривата 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4133 в) Расходи по основу 
камата на примљене 
зајмове у земљи 

574.060 -16.000 558.060 538.093 -19.967 96 512.545 105 

4134 г) Расходи по основу 
камата на примљене 
зајмове из 
иностранства 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4137 д) Трошкови 
сервисирања 
примљених зајмова 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4138 ђ) Расходи по основу 
негативних курсних 
разлика из пословних 
и инвестиционих 
активности 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4139 е) Расходи по основу 
затезних камата 

10.000 0 10.000 4.226 -5.774 42 3.952 107 

414 4. Субвенције (а) 1.182.000 116.000 1.298.000 1.246.831 -51.169 96 1.028.663 121 
4141 а) Субвенције  1.182.000 116.000 1.298.000 1.246.831 -51.169 96 1.028.663 121 
415 5. Грантови (а + б) 2.722.750 227.221 2.949.971 2.818.459 -131.512 96 2.154.461 131 
4151 а) Грантови у 

иностранство 
0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4152 б) Грантови у земљи 2.722.750 227.221 2.949.971 2.818.459 -131.512 96 2.154.461 131 
416 6. Дознаке на име 

социјалне заштите 
које се исплаћују из 
буџета Републике, 
општина и градова (а 
+ б) 

2.728.690 249.203 2.977.893 3.024.336 46.443 102 2.779.416 109 

4161 а) Дознаке грађанима 
које се исплаћују из 
буџета Републике, 
општина и градова 

2.608.690 215.803 2.824.493 2.868.536 44.043 102 2.779.416 103 

4163 б) Дознаке 
пружаоцима услуга 

120.000 33.400 153.400 155.800 2.400 102 0 #DIV/0! 
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социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова 

417 7. Дознаке на име 
социјалне заштите 
које исплаћују 
институције 
обавезног социјалног 
осигурања (а до г) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4171 а) Дознаке по основу 
пензијског осигурања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4172 б) Дознаке по основу 
здравственог 
осигурања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4173 в) Дознаке по основу 
осигурања од 
незапослености 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4174 г) Дознаке по основу 
дјечије заштите 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

418 8. Расходи финанси-
рања, други финан-
сијски трошкови и 
расходи трансакција 
размјене између или 
унутар јединица 
власти (а до г) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4181 а)  Расходи 
финансирања и други 
финансијски трошкови 
између јединица 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4182 б) Расходи из 
трансакција размјене 
између јединица 
власти  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4183 в)  Расходи 
финансирања и други 
финансијски трошкови 
из трансакција унутар 
исте јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4184 г) Расходи из 
трансакција размјене 
унутар исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

419 9. Расходи по 
судским рјешењима 
(а) 

120.000 -19.900 100.100 64.810 -35.290 65 110.627 59 

4191 а) Расходи по судским 
рјешењима 

120.000 -19.900 100.100 64.810 -35.290 65 110.627 59 

48 II ТРАНСФЕРИ 
ИЗМЕЂУ И УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
(1+2) 

37.000 -5.000 32.000 35.306 3.306 110 43.395 81 

487 1. Трансфери између 
различитих јединица 
власти (а до д) 

37.000 -5.000 32.000 35.306 3.306 110 43.395 81 

4871 а) Трансфери држави   0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
4872 б) Трансфери ентитету 37.000 -5.000 32.000 0 -32.000 0  #DIV/0! 
4873 в) Трансфери 

јединицама локалне 
самоуправе 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4874 г) Трансфери 
фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

  0 30.700 30.700 #DIV/0! 36.865 83 

4879 д) Трансфери осталим 
јединицама власти 

  0 4.606 4.606 #DIV/0! 6.530 71 

488 2. Трансфери унутар 
исте јединице власти 
(а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
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4881 а) Трансфери унутар 
исте јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

* * * 
* 

III БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 

384.000 -153.244 230.756 * * * * * * * * -230.756 * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

4.047.900 -818.018 3.229.882 2.959.058 -270.824 92 3.177.017 93 

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

-3.360.900 -388.682 -3.749.582 -2.243.855 1.505.727 60 -5.103.107 44 

81 I ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6) 

714.900 -186.200 528.700 333.157 -195.543 63 391.839 85 

811 1. Примици за 
произведену сталну 
имовину (а до д) 

500 0 500 28.260 27.760 5.652 15.382 184 

8111 а) Примици за зграде и 
објекте 

500 0 500 28.260 27.760 5.652 15.382 184 

8112 б) Примици за 
постројења и опрему 

 0 0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8113 в) Примици за 
биолошку имовину 

 0 0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8114 г) Примици за 
инвестициону имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8119 д) Примици за осталу 
произведену имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

812 2. Примици за 
драгоцјености (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8121 а) Примици за 
драгоцјености 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

813 3. Примици за 
непроизведену 
сталну имовину (а до 
г) 

714.400 -186.200 528.200 304.897 -223.303 58 376.457 81 

8131 а) Примици за 
земљиште 

714.400 -186.200 528.200 304.897 -223.303 58 376.457 81 

8132 б) Примици за 
подземна и 
површинска налазишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8133 в) Примици за остала 
природна добра 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8139 г) Примици за осталу 
непроизведену 
имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

814 4. Примици од 
продаје сталне 
имовине намијењене 
продаји и 
обустављених 
пословања (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8141 а) Примици од продаје 
сталне имовине 
намијењене продаји и 
обустављених 
пословања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

815 5. Примици за 
стратешке залихе (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8151 а) Примици за 
стратешке залихе 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

816 6. Примици од залиха 
материјала, учинака, 
робе и ситног 
инвентара, амбалаже 
и слично (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8161 а) Примици од залиха 
материјала, учинака, 
робе и ситног 
инвентара, амбалаже 
и слично 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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88 II ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

881 1. Примици за 
нефинансијску 
имовину из 
трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8811 а) Примици за 
нефинансијску 
имовину из 
трансакција са другим 
јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8812 б) Примици за 
нефинансијску 
имовину из 
трансакција са другим 
буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

51 III ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 + 7) 

4.075.800 202.482 4.278.282 2.577.012 -1.701.270 60 5.494.946 47 

511 1. Издаци за 
произведену сталну 
имовину (а до е) 

3.253.300 240.972 3.494.272 2.103.895 -1.390.377 60 5.395.355 39 

5111 а) Издаци за изградњу 
и прибављање зграда 
и објеката 

2.217.600 598.972 2.816.572 1.788.063 -1.028.509 63 4.809.906 37 

5112 б) Издаци за 
инвестиционо 
одржавање, 
реконструкцију и 
адаптацију зграда и 
објеката  

418.700 -169.750 248.950 98.541 -150.409 40 294.982 33 

5113 в) Издаци за набавку 
постројења и опреме  

414.000 3.400 417.400 217.291 -200.109 52 241.332 90 

5114 г) Издаци за 
инвестиционо 
одржавање опреме  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5115 д) Издаци за биолошку 
имовину  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5116 ђ) Издаци за 
инвестициону имовину  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5117 е) Издаци за 
нематеријалну 
произведену имовину  

203.000 -191.650 11.350 0 -11.350 0 49.135 0 

512 2. Издаци за 
драгоцјености (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5121 а) Издаци за 
драгоцјености  

0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

513 3. Издаци за непро-
изведену сталну 
имовину (а до е) 

810.000 -40.000 770.000 453.173 -316.827 59 87.066 520 

5131 а) Издаци за 
прибављање 
земљишта 

810.000 -40.000 770.000 453.173 -316.827 59 87.066 520 

5132 б) Издаци по основу 
улагања у побољшање 
земљишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5133 в) Издаци за 
прибављање 
подземних и 
површинских 
налазишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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5134 г) Издаци по основу 
улагања у побољшање 
подземних и 
површинских 
налазишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5135 д) Издаци за 
прибављање осталих 
природних добара 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5136 ђ) Издаци по основу 
улагања у побољшање 
осталих природних 
добара 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5137 е) Издаци за 
нематеријалну 
непроизведену 
имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

514 4. Издаци за сталну 
имовину намијењену 
продаји (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5141 а) Издаци за сталну 
имовину намијењену 
продаји 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

515 5. Издаци за 
стратешке залихе (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5151 а) Издаци за 
стратешке залихе 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

516 6. Издаци за залихе 
материјала, робе и 
ситног инвентара, 
амбалаже и слично 
(а) 

12.500 1.510 14.010 19.944 5.934 142 12.525 159 

5161 а) Издаци за залихе 
материјала, робе и 
ситног инвентара, 
амбалаже и слично 

12.500 1.510 14.010 19.944 5.934 142 12.525 159 

518 7. Издаци за улагање 
на туђим 
некретнинама, 
постројењима и 
опреми (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5181 а)  Издаци за улагање 
на туђим 
некретнинама, 
постројењима и 
опреми  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

58 IV ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ ИЗ ТРАН-
САКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИ-
НИЦА ВЛАСТИ (1) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

581 1. Издаци за 
нефинансијску 
имовину из 
трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5811 а)  Издаци за 
нефинансијску имовину 
из трансакција са 
другим јединицама 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5812 б)  Издаци за 
нефинансијску имовину 
из трансакција са 
другим буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 Д.  БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
(В + Г) 

687.000 -
1.206.700 

-519.700 715.203 1.234.903 -138 -1.926.090 -37 
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 Ђ.  НЕТО 
ФИНАНСИРАЊЕ   (Е + 
Ж + З + И) 

-687.000 1.206.700 519.700 -91.741 -611.441 -18 2.220.155 -4 

 Е.   НЕТО ПРИМИЦИ 
ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   (I - II)   

25.000 -7.000 18.000 -2.205 -20.205 -12 41.973 -5 

91 I ПРИМИЦИ ОД 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (1 + 2) 

90.000 0 90.000 72.695 -17.305 81 117.383 62 

911 1. Примици од 
финансијске имовине 
(а до д) 

90.000 0 90.000 72.695 -17.305 81 117.383 62 

9111 а) Примици од хартија 
од вриједности (изузев 
акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9112 б) Примици за акције и 
учешћа у капиталу 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9113 в) Примици од 
финансијских деривата 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9114 г) Примици од наплате 
датих зајмова 

90.000 0 90.000 72.695 -17.305 81 117.383 62 

9115 д) Примици по основу 
орочених новчаних 
средстава 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

918 2. Примици од 
финансијске имовине 
из трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

9181 а) Примици од 
финансијске имовине 
из трансакција са 
другим јединицама 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9182 б) Примици од 
финансијске имовине 
из трансакција са 
другим буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

61 II ИЗДАЦИ ЗА 
ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2) 

65.000 7.000 72.000 74.900 2.900 104 75.410 99 

611 1. Издаци за 
финансијску имовину 
(а до д) 

65.000 7.000 72.000 74.900 2.900 104 75.410 99 

6111 а) Издаци за хартије од 
вриједности (изузев 
акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6112 б) Издаци за акције и 
учешћа у капиталу 

5.000 -4.000 1.000 0 -1.000 0  #DIV/0! 

6113 в) Издаци за 
финансијске деривате  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6114 г) Издаци за дате 
зајмове  

60.000 11.000 71.000 74.900 3.900 105 75.410 99 

6115 д) Издаци по основу 
орочавања новчаних 
средстава 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

618 2. Издаци за 
финансијску имовину 
из трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

6181 а) Издаци за 
финансијску имовину 
из трансакција са 
другим јединицама 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6182 б) Издаци за 
финансијску имовину 
из трансакција са 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 



БРОЈ 8                                Службени гласник града Зворник                               12. јун 2020. 
 

 

24 

другим буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

 Ж.   НЕТО 
ЗАДУЖИВАЊЕ   (I – II) 

249.000 220.022 469.022 -60.664 -529.686 -13 2.066.175 -3 

92 I ПРИМИЦИ ОД 
ЗАДУЖИВАЊА (1 + 2) 

1.773.800 93.082 1.866.882 1.316.883 -549.999 71 3.078.931 43 

921 1. Примици од 
задуживања (а + б) 

1.773.800 93.082 1.866.882 1.316.883 -549.999 71 3.078.931 43 

9211 а) Примици од 
издавања  хартија од 
вриједности (изузев 
акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9212 б) Примици од узетих 
зајмова 

1.773.800 93.082 1.866.882 1.316.883 -549.999 71 3.078.931 43 

928 2. Примици од 
задуживања из 
трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

9281 а) Примици од 
задуживања код других 
јединица власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9282 б) Примици од 
задуживања код других 
буџетских корисника 
исте јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

62 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛА-
ТУ ДУГОВА (1 + 2) 

1.524.800 -126.940 1.397.860 1.377.547 -20.313 99 1.012.756 136 

621 1. Издаци за отплату 
дугова (а до д) 

1.524.800 -126.940 1.397.860 1.377.547 -20.313 99 1.012.756 136 

6211 а) Издаци за отплату 
главнице по хартијама 
од вриједности (изузев 
акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6212 б) Издаци за отплату 
дуга по финансијским 
дериватима 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6213 в) Издаци за отплати 
главнице примљених 
зајмова у земљи 

1.378.600 -174.440 1.204.160 1.197.662 -6.498 99 926.240 129 

6214 г) Издаци за отплату 
главнице зајмова 
примљених из 
иностранства 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6219 е) Издаци за отплату 
осталих дугова 

146.200 47.500 193.700 179.885 -13.815 93 86.516 208 

628 2. Издаци за отплату 
дугова из трансакција 
између или унутар 
јединица власти (а+б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

6281 а) Издаци за отплату 
дугова према другим 
јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6282 б) Издаци за отплату 
дугова према другим 
буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 3. ОСТАЛИ НЕТО 
ПРИМИЦИ (I - II) 

-971.000 118.100 -852.900 -428.106 424.794 50 -185.281 231 

93 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 
(1 + 2) 

80.000 50.000 130.000 405.051 275.051 312 166.745 243 

931 1. Остали примици (а 
до г) 

50.000 -20.000 30.000 303.293 273.293 1.011 56.494 537 

9311 а) Примици по основу 
пореза на додату 
вриједност  

50.000 -20.000 30.000 22.020 -7.980 73 56.494 39 

9312 б) Примици по основу 
депозита и кауција 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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9313 в) Примици по основу 
аванса  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9319 г) Остали примици   0 281.273 281.273 #DIV/0!  #DIV/0! 
938 2. Остали примици из 

трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

30.000 70.000 100.000 101.758 1.758 102 110.251 92 

9381 а) Остали примици из 
трансакција са другим 
јединицама власти 

30.000 70.000 100.000 101.758 1.758 102 110.251 92 

9382 б) Остали примици из 
трансакција са другим 
буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

63 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 
+ 2) 

1.051.000 -68.100 982.900 833.157 -149.743 85 352.026 237 

631 1. Остали издаци (а до 
г) 

972.000 -89.000 883.000 751.829 -131.171 85 267.020 282 

6311 а)  Издаци по основу 
пореза на додату 
вриједност 

22.000 -19.000 3.000 0 -3.000 0 22.020 0 

6312 б) Издаци по основу 
депозита и кауција 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6313 в) Издаци по основу 
аванса 

50.000 -40.000 10.000 0 -10.000 0 45.000 0 

6319 г) Остали издаци 900.000 -30.000 870.000 751.829 -118.171 86 200.000 376 
638 2. Остали издаци из 

трансакција између 
или унутар јединица 
власти (а + б) 

79.000 20.900 99.900 81.328 -18.572 81 85.006 96 

6381 а) Остали издаци из 
трансакција са другим 
јединицама власти 

79.000 20.900 99.900 81.328 -18.572 81 85.006 96 

6382 б) Остали издаци из 
трансакција са другим 
буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 И.   РАСПОДЈЕЛА 
СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА    

10.000 875.578 885.578 399.234 -486.344 45 297.288 134 

 Ј. РАЗЛИКА У 
ФИНАНСИРАЊУ 
(Д+Ђ) 

* * * * * * * * * * * * * * * 
* 

* * * * * * * * 623.462 623.462 * * * * 294.065 212 

 У Зворнику  Лице одговорно за састављање 
извјештаја 

М.П. Руководилац  

 06.04. 2020. године  Свјетлана Петковић СР-1910/20   Зоран Стевановић  
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и 

потпис) 
 (пуно име, презиме и потпис) 

 
БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА 

                                                    (Извјештај о новчаним токовима) 
за период од  01.01. до 31.12. 2019. године 

П О З И Ц И Ј А Ознака за 
АОП 

         ИЗНОС  

     Текућа Претходна  
  година    година  
1 2 3 4  

А.   НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ  АКТИВНОСТИ (502 - 512) 501 3.325.112 3.262.947 

I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503+504+505+508+509) 502 21.763.902 19.621.686 
1. Приливи готовине по основу пореских прихода  503 17.292.437 16.037.965 
2. Приливи готовине по основу непореских прихода  504 2.988.464 2.420.562 
3. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене 
између или унутар јединица власти (506 + 507) 

505 0 0 

а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти 

506 0   
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б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте 
јединице власти 

507 0   

4. Приливи готовине по основу грантова  508 502.098 104.184 
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (510 
+ 511) 

509 980.903 1.058.975 

а) Приливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти 510 980.903 1.058.975 
б) Приливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти 511 0    
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (513 + 514 +515 +516 
+517 +518 + 519 + 520 + 525 + 526) 

512 18.438.790 16.358.739 

1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених 513 6.865.690 6.744.342 
2. Одливи готовине по основу расхода по основу кориштења робе и услуга  514 5.637.268 4.302.856 
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских 
трошкова 

515 447.065 234.831 

4. Одливи готовине по основу субвенција   516 1.146.787 889.497 
5. Одливи готовине по основу грантова   517 2.198.308 2.060.431 
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова  

518 2.081.485 1.944.805 

7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања  

519 0 0 

8. Одливи готовине по основу расхода финансирања, других финансијских 
трошкова и расхода трансакција размјене између или унутар јединица власти (521 
до 524) 

520 0 0 

а) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских 
трошкова између јединица власти 

521 0   

б) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене између јединица 
власти 

522 0   

в) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских 
трошкова унутар исте јединице власти 

523 0   

г) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене унутар исте 
јединице власти 

524 0   

9. Одливи готовине по основу расхода по судским рјешењима 525 32.965 138.582 
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (527 + 
528) 

526 29.222 43.395 

а) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти 527 29.222 43.395 
б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти 528 0 0 
Б.   НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (530-539)  529 -2.321.250 -4.915.068 
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (531 + 532 + 535 + 
536) 

530 405.852 509.222 

1. Примици за нефинансијску имовину  531 333.157 391.839 
2. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти (533 + 534) 

532 0 0 

а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 
власти 

533 0   

б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

534 0   

3. Примици од финансијске имовине  535 72.695 117.383 
4. Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица 
власти (537 + 538) 

536 0 0 

а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти 537 0   
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

538 0   

II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (540 + 541 + 544 + 
545) 

539 2.727.102 5.424.290 

1. Издаци  за нефинансијску имовину  540 2.652.202 5.348.880 
2. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти (542 + 543) 

541 0 0 

а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 542 0   
б) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

543 0   

3. Издаци за финансијску имовину  544 74.900 75.410 
4. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти (546 + 547) 

545 0 0 

а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 546     
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б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

547     

В.   НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (549 - 554) 548 -191.565 1.880.894 
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (550 + 551) 549 1.440.661 3.245.676 
1. Примици од задуживања   550 1.316.883 3.078.931 
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти 
(552 + 553) 

551 123.778 166.745 

а) Примици од задуживања код других јединица власти 552 22.020 56.494 
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти 553 101.758 110.251 
II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (555 + 556) 554 1.632.226 1.364.782 
1. Издаци за отплату дугова   555 1.285.833 1.012.756 
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти 
(557 + 558) 

556 346.393 352.026 

а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти  557 323.529 267.020 
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице 
власти  

558 22.864 85.006 

Г.   НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ 559 812.297 228.773 
ЕКВИВАЛЕНАТА (501 + 529 + 548)       
Д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА    560 1.560.667 1.331.894 
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 561     
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 562     
Ж.  ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ 
ЕКВИВАЛЕНАТА 

563     

З.   ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ  ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА 
(559+560+561-562+563) 

564 2.372.964 1.560.667 

У Зворнику Лице одговорно за састављање извјештаја М.П. Руководилац  
06.04.2020. године Свјетлана Петковић СР-1910/20   Зоран 

Стевановић 
 

  (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)  (пуно име, презиме 
и потпис) 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ 

(Извјештај о промјени у нето имовини/капиталу) 
за период који се завршава на дан 31.12. 2019. године 

ПРОМЈЕНЕ НЕТО 
ИМОВИНЕ 

Ознака 
за АОП 

ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Стање на дан 1. јануар 
20___.године 401 11.148.644 6.356.451 0 0 98.458.325 0 115.963.420   115.963.420 
2. Ефекти промјена у 
рачуноводственим 
политикама  402             0   0 
3. Ефекти исправке грешака 403             0   0 
4. Поново исказано стање 
на дан 1. јануар 
20___.године (401 до 403) 404 11.148.644 6.356.451 0 0 98.458.325 0 115.963.420 0 115.963.420 
5. Нето ефекти 
ревалоризације 
нефинансијске имовине 405             0   0 
6. Нето ефекти 
ревалоризације 
финансијске имовине 406             0   0 
7. Курсне разлике настале 
по основу прерачуна 
финансијских извјештаја у 
другу функционалну 
валуту 407            0   0 
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8. Нето добитак/губитак 
периода признат директно 
у корист/на терет извора 
(404 до 407) 408 11.148.644 6.356.451 0 0 98.458.325 0 115.963.420 0 115.963.420 
9. Нето добитак/губитак 
периода (финансијски 
резултат) исказан у 
билансу успјеха 409        0 0   0 
10. Укупан добитак/губитак 
периода (408+409) 410 11.148.644 6.356.451 0 0 98.458.325 0 115.963.420 0 115.963.420 
11. Прерасподјела између 
трајних извора, резерви и 
резултата 411       0 0 0   0 
12. Остале нето промјене 
на властитим изворима 412 -91.883 -262.114     645.269   291.272   291.272 
13. Стање на дан 31. 
Децембар___.године/1. 
јануар 20___.године (410 
до 412) 413 11.056.761 6.094.337 0 0 99.103.594 0 116.254.692   116.254.692 
14. Ефекти промјена у 
рачуноводственим 
политикама  414        0 0   0 
15. Ефекти исправке 
грешака 415          0   0 
16. Поново исказано стање 
на дан 1. јануар 
20___.године (413 до 415) 416 11.056.761 6.094.337 0 0 99.103.594 0 116.254.692 0 116.254.692 
17. Нето ефекти 
ревалоризације 
нефинансијске имовине 417          0   0 
18. Нето ефекти 
ревалоризације 
финансијске имовине 418          0   0 
19. Курсне разлике 
настале по основу 
прерачуна финансијских 
извјештаја у другу 
функционалну валуту 419          0   0 
20. Нето добитак/губитак 
периода признат директно 
у корист/на терет извора 
(416 до 419) 420 11.056.761 6.094.337 0 0 99.103.594 0 116.254.692 0 116.254.692 
21. Нето добитак/губитак 
периода (финансијски 
резултат) исказан у 
билансу успјеха 421        

-
2.040.4

99 -2.040.499   -2.040.499 

22. Укупан добитак/губитак 
периода (420+421) 422 11.056.761 6.094.337 0 0 99.103.594

-
2.040.4

99 114.214.193 0 114.214.193 
23. Прерасподјела између 
трајних извора, резерви и 
резултата 423       286.483 2.340 119.312   119.312 
24. Остале нето промјене 
на властитим изворима 424 87.003 -256.514            0 
25. Стање на дан 
31.12.___.године (422 до 
424) 425 11.143.764 5.837.823 0 0 99.390.077

-
2.038.1

59 114.333.505 0 114.333.505 
 
У Зворнику Лице одговорно за састављање 

извјештаја М.П. 
Руководилац 

06.04. 2020. године                  Свјетлана Петковић СР-1910/20 Зоран Стевановић 
(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, презиме и потпис) 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О БРОЈУ И СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ 

на дан  31.12 . 2019. године 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Текућа година Претходна година 

Просјечан број запослених на основу часова рада 325 309 
Просјечан број запослених на основу стања на крају мјесеца 325 309 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16 и 
36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број  5/17),  
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници 
одржаној  11. јуна 2020. године, донијела је  

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1.  УВОД 

Овим програмом се дефинишу циљеви и утврђују 
права и поступци коришћења буџетских средстава 
намјењених за подстицај и унапређење 
пољопривредне производње на територији града 
Зворник       (у даљем тексту: Град) у 2020. години. 
Програмом се нарочито дефинишу: врсте 
пољопривредне производње које се субвенционишу, 
општи и посебни услови за остваривање права на 
новчане подстицаје, поступци за њихово 
остваривање, висина и начин исплате новчаних 
подстицаја, поступак утврђивања права, органи 
надлежни за одлучивање и  документација потребна 
за остваривање подстицаја.  
Oсновни циљ овог програма је унапређење 
пољопривредне производње на подручју Града као 
и други специфични циљеви који из њега 
произилазе: 

- оријентација пољопривредних произвођача 
ка робној производњи,  

- увођење савремених технологија у пољопри-
вредним производњама,  

- охрабривање пољопривредника за интезиви-
рање производње, 

- повећање нивоа  пољопривредне производ-
ње и бруто друштвеног производа Града, 

- заштита нивоа пољопривредне производње 
због нестабилности цијена,  

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

- стварање услова за нова радна мјеста у 
примарној производњи,  

- стварање сировинске основе за прехрамбену 
индустрију и друго, 

- стварање услова за самозапошљавање. 
 

Подршка производњи и дохотку у области 
пољопривредне производње се врши директним 
плаћањем подстицаја кориснику  који остварује 
право на следеће врсте новчаних подстицаја:  

- Сточарство; тов стоке, узгој прасади, 
производња млијека и узгој приплодних 
јуница,  

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

- Ратарство:сјетва соје 
- Повртларство, 
- Пчеларство, 
- Подршка руралном развоју. 

Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се 
огледати у стручним предавањима, посјетама 

сајмовима, презентацијама и додјелом признања и 
награда најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима са подручја Града, као и 
финансирање рада противградне заштите; 10 
противградних станица, утврђено посебном 
буџетском позицијом (30.000 КМ).  
Укупна средства за унапређење пољопривредне 
производње планирана су и утврђена Буџетом 
Града за 2020. годину (''Субвенција за развој 
пољопривреде''- економски код 414100), у износу од         
385.000 КМ. 
  

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

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

- фотокопију личне карте, 
- фотокопија текућег рачуна код пословне 

банке у Републици Српској. 
 

Максималан износ подстицаја који се може 
одобрити подносиоцу захтјева у току године,а  на 
основу свих врста постицаја, утврђује се у износу до 
2.000 КМ. 
У области  производње млијека (искључиво, држање 
музних крава и узгој приплодних јуница) максималан  
износ подстицаја  је 3.000 КМ. 
  

3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА 
ПОДСТИЦАЈ 

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

4.  СТРУКТУРА   ПОДСТИЦАЈА 
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на 
територији Града, расположиве капацитете, пласман 
ових средстава у претходној години и интерес 
пољопривредника, укупна средства подстицаја 
пољопривредној производњи у 2020. години се 
оквирно планирају пласирати на следећи начин: 
 

- Подстицај за сточарство       190.000 
- Подстицај за воћарство        45.000 
- Ратарство                                                   3.000 
- Подстицај за повртларство                        6.000 
- За развој пчеларства                               30.000 
- Посредни подстицаји пољопривреди     45.000 
- Подршка руралном развоју                      66.000 

           Укупно (КМ)                                  385.000 
 

5.  ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ 
У овом одјељку се дефинишу врсте  и  износи 
подстицаја и услови за остваривање права на 
подстицај, као и оквирни износи средстава за 
одређену врсту пољопривредне производње.  
  

5.1 Сточарство 
Сточарство својим производним капацитетима и 
тржишним могућностима има перспективу да 
постане једна од окосница пољопривредне 
производње уопште, поготово имајући у виду да за 
себе веже читав низ различитих грана које се 
наслањају на ову врсту производње. Подстицаји у 
сточарству се односе на тов јунади и свиња, 
подстицаји узгоја приплодних јуница и производњу 
млијека (држање музних грла-крава). Ова област је 
посебно интересантна јер непосредно за себе веже 
и производњу сточне хране. 
 

5.1.1 Премија за тов јунади 
Право на остваривање новчане премије  за 
производњу-узгој товне јунади имају подносиоци 
захтјева који у току године утове минимум 5  товних 
јунади у турнусу са најмањом излазном тежином 
товљеника  од 550 кг, уз обавезу да су сва грла у 
тову приближно исте узрасне категорије. 
Товна јунад у моменту сачињавања записника од 
стране комисије морају имати најмању тјелесну 
тежину од 300 килограма. 

Висина новчане премије по товном грлу износи 
120,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

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

Планирана средства за ову врсту премија износе 
60.000 КМ.  

 
5.1.2 Премија за држање музних грла-крава 

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

- Потврду о  спроведеним обавезним  мјерама 
издату од стране надлежне ветеринарске 
организације  

- Потврда о регистрацији 
Планирана средства за ову врсту премија износе 
50.000 КМ.  
 

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

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

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

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

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

Планирана средства за ову врсту премије износе 
50.000 КМ. 
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5.1.5 Премија за узгој прасади 
Право на остваривање новчане премије  за узгој 
прасади имају подносиоци захтјева  који у узгоју 
имају минимално 50 прасади која су обиљежена 
ушном маркицом и вакцинисана у току године.  
Висина новчане премије по једном грлу у узгоју 
износи 7,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

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

Планирана средства за ову врсту премије износе 
10.000 КМ. 
 

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

 
5.2.1 Коштичаво, језграсто  и јагодичасто воће 

Право на новчане подстицаје за подизање нових 
засаде воћа имају подносиоци захтјева који су  
извршили садњу  минимално 100 садница (може и 
комбиновано); шљиве, јабуке, крушке, вишње, 
трешње, брескве, кајсије и друго. Висина подстицаја 
износи 4,00 КМ по садници. За засаде ораха и 
љешника минимална количина засађеног воћа је 50 
комада (може и комбиновано). За орах износ 
подстицаја је 10,00 КМ у случају да је орах 
калемљен, ако је у питању орах сијанац подстицај је 
4,00 КМ. Подстицај за љешник по једној садници 
износи  8,00 КМ, ако је у питању калемљени 
љешник, односно, 4,00 КМ у случају да је у питању 
љешник у форми жбуна.  
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 

Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији  (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету садног материјала. 
Планирана средства за подизање засада наведеног 
воћа износе 30.000 КМ. 
Право на новчани подстицај за  нове засаде 
јагодичастог воћа имају подносиоци захтјева  који   
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде, 
боровнице, ароније и рибизле, на минималној 
површини 0,10 ха (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 500,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног 
материјала) 

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

5.3. Ратарство 
 

5.3.1. Засијана соја 
На подручју Града Зворник се у велико проценту 
ратарска производња обавља на начин да се не 
потенцира на узгоју житарица уз потпуном и 
адекватном плодореду. Из тог разлога све је 
израженије смањење приноса ратарских култура по 
јединици површине под овим културама, као и 
повећани трошкови настали након потребе да се 
сузбијају биљне штеточине и болести, које су знатно 
израженије када се ратарске културе узгајају у 
монокултури или уз непотпун плодоред. Оно што је 
устаљена пракса на ораницама на подручју које 
обухвата територија Града Зворник да се упорно 
форсира узгој кукуруза и пшенице. Из тог разлога се 
појавила потреба да се подстакну пољопривредна 
газдинства за увођење нових житарица у своје 
плодореде. Као житарица која се намеће сама, 
истакла се соја због својих нутритивних, 
физиолошких и морфолошких карактеристика.  
Право на подстицајна средства за ову категорију ће 
моћи остварити пољопривредни произвођачи који у 
2020. години засију минимално 1ha соје. Подстицај 
по хектару за ову категорију подстицаја је 200 КМ. 
Корисник као доказ за ову категорију подстицаја 
доставља рачун о извршеној инвестицији. 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 
3.000 КМ. 
 

5.4. Повртларство 
Земљорадничке задруге су у сарадњи са 
пољопривредницима последњих година приступиле 
организованој производњи краставаца корнишона, 



БРОЈ 8                                Службени гласник града Зворник                               12. јун 2020. 
 

 

32 

који се након откупа пласира прерађивачким 
капацитетима на домаћем и ино-тржишту. 
 

5.4.1 Производња краставаца корнишон 
Право на новчани подстицај за производњу 
краставаца корнишона имају пољопривредни 
произвођачи са подручја града Зворника, који у 
2020. години остваре производњу већу од 2000 кг и 
исту предају организатору производње односно 
откупљивачу  - земљорадничкој задрузи, преко које 
врше пласман производа. 
Висина новчаног подстицаја по једном 
пољопривредном произвођачу је 200,00 КМ за 
највише 30 најбољих произвођача са подручја града 
Зворника. 
Податке о произведеним и предатим количинама, на 
основу откупних листова, достављају организатори 
производње, односно откупљивачи на крају 
производног циклуса  са следећим подацима: 
презиме и име произвођача, мјесто становања, ЈМБ, 
предатим количинама краставца, као и бројем 
активног  текућег рачуна, са називом пословне 
банке. 
На основу достављених података организатора 
производње односно откупљивача, стручна служба 
за пољопривреду ће утврдити  списак произвођача 
који остварују право на ову врсту подстицаја. 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 
6.000 КМ. 
 

6. ПЧЕЛАРСТВО 
У циљу унапређења пчеларске производње на 
подручју града Зворник пољопривредним 
произвођачима-пчеларима додијелиће се премија у 
износу 10,00 КМ по једном друштву (кошници). Ова  
средства ће се користити на основу претходно 
достављених захтјева власника пчелињака који 
посједују  минимално 20, а максимално 49 друштава 
(кошница), односно они који због недовољног броја 
друштава не могу остварити премију код 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске.  
Планирана средства за подстицај пчеларству износе 
30.000 КМ. 
 

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

7.1 Награде најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима 

У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних 
произвођача који у текућој години остваре највећу 
производњу и приносе, планирају се уручити  
признања и новчане награде у појединачном 
распону  од 100-250 КМ. (прва награда – 250,00 КМ, 
друга награда-150,00 КМ и трећа награда 100,00 
КМ). 

Награде ће се додијелити на основу приједлога 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
сачињеног на основу налаза стручне службе за 
пољопривреду о обиму оставрене пољопривредне 
производње. 
Средстава за награде најуспјешнијим 
пољопривредницима за 2020. годину планирана су у 
износу 5.000КМ.  
  

7.2 Остале активности 
Стручна предавања за пољопривреднике ове године 
ће се  организовати  ангажовањем најеминентнијих 
стручњака из области пољопривреде у сарадњи са 
стручном савјетодавном службом министарства, 
института и факултета.  
Стручне службе ће организовати посјете 
пољопривредника прољетном и јесењем сајму 
пољопривреде и сајму пчеларства, и то по обиму 
према заинтересованом броју пољопривредника. 
Пољопривредни произвођачи ће на пригодан начин 
бити упознати са одредбама Правилника о 
подстицајима за пољопривредну производњу са 
нивоа Републике Српске (министарства), у  2020. 
години, у смислу права пољопривредника и 
логистике коју ће давати стручна служба Града. 
Трошкови сајмова, стручних предавања и 
литератуте одређују се у износу од 5.000 КМ.  

 
7.3 Помоћи за штете у сточарској 

производњи 
Пољопривредним газдинствима  са подручја града 
Зворника која у току године претрпе штете на 
сточном фонду веће од 500,00 КМ, може се 
одобрити новчана помоћ до износа од 25% укупно 
процјењене штете. 
Процјену штете утврђује надлежни ветеринар. 
Помоћ се може одобрити на основу захтјева 
пољопривредника уз који се прилаже извјештај 
ветеринара о штети са процијењеним износом 
штете. 
Максимални годишњи износ помоћи по једном 
пољопривредном газдинству може износити 500,00 
КМ. 
Укупна средства за помоћи због штета у сточарској 
производњи утврђују се у износу од 15.000 КМ. 
               

7.4. Рефундирање трошкова газдинствима за 
анализу плодности земљишта 

Како би се унапредила продуктивност 
пољопривредне производње на подручју Града, 
вршиће се рефундирање трошкова 
пољопривредним газдинствима која су у 2020. 
години извршили узорковање и хемијску анализу 
земљишта на свом имању. Број узорака за које се 
може извршити рефундирање средстава је 
ограничен на два и то један ратарски узорак и један 
воћарски узорак земљишта. Износ средстава 
предвиђен по узорцима је за воћарске узорке 55,00 
КМ, а за ратарски узорак 35,00 КМ. 
Корисник поред основне документације прилаже и 
доказе о инвестицији, односно, рачуне којима 
доказује да је извршио поменуте анализе код 
овлаштене институције за те послове. 
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8. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 

8.1  Капитална улагања 
Право на подстицајна средства за побољшање 
конкурентности пољопривредне производње имају 
регистрована пољопривредна газдинства која у 
2020. години уложе средства у изградњу капиталних 
објеката за организовање - проширење 
пољопривредне производње.  
Максималан износ подстицаја је 2.000 КМ по 
кориснику, а односи се на покриће дијела трошкова 
око издавања грађевинске или употребне дозволе 
за објекат, а које је пољопривредник платио на име 
такса и накнада које чине приход Градске управе 
Града Зворник. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

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

трошкова који су приход буџета Града. 
Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 
 

8.2.   Набавка пластеника 
За набавку пластеника (конструкција, целофан, 
систем за наводњавање и противградна мрежа) 
пољопривредном газдинству се може одобрити 
субвенција до износа 30% набавне цијене, а 
максимално 1000,00 КМ. 
За ову врсту подстицаја корисник уз захтјев, поред 
основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказе о инвестицији у пластеник (пореска 
фактура са фискалним рачуном) 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 

      
8.3. Додјела пластеника и стручна обука 

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

8.4. Учешће Града за пројекте у руралном развоју 
На територији Босне и Херцеговине и Републике 
Српске одређени донатори ће и у 2020. години 
дјеловати финансијском подршком улагањем у 
развој пољопривреде и села. Потенцијални 
партнери у пројекту по правилу захтјевају и учешће 
локалне заједнице које износи од 10-50% у 
одређеном пројекту. Најчешће се пласирају 
средства у пројекте кроз који се остварују 
вишегодишњи приходи (воћарство, сточарство, 
производња у заштићеним просторима, пчеларство 
и слично).  
Одлуку о суфинансирању пројеката донатора, 
односно о финансирању пројекта од стране Града  у 
области пољопривреде  доноси Градоначелник.  
Износ планираних средстава за ове намјене је 
66.000 КМ. 
 

9. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА – РЕАЛОКАЦИЈА 

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

10. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА 
У циљу транспарентности и информисања 
потенцијалних корисника права на подстицај овај 
програм ће се  доставити свим правним лицима из 
области пољопривредне производње, свим 
задругама и организаторима производње, мјесним 
канцеларијама, а биће доступан и на огласној табли 
Градске управе града Зворника  током периода 
његове примјене. Програм ће се доставити 
локалном радију, а  биће доступан и на сајту 
Градске управе. 
Примјена овог програма у смислу подношења 
захтјева за остваривање подстицаја почиње осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
града Зворник'', а пријем захтјева за оставривање 
права на новчани подстицаја  трајаће до 29. 
новембра 2020. године. 

 
10 . ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 

Табеларни преглед Плана коришћења буџетских средстава 
 за унапређење пољопривредне производње у 2020. години 

(по врсти производње, износима по јединици мјере и укупном износу 
подстицаја за одређењу врсту пољопривредне производње) 

 рб Врста подстицаја Мин. 
количина 

Премија (КМ) Планирани 
обим јединица 

Планирана 
средства 

(КМ) ј.м. по ј.м. 

                А. Непосредни подстицаји 
         СТОЧАРСТВО      
5.1.1 Тов јунади 5 ком. 120 500 60.000 
5.1.2 Музне грла (краве) 3 ком. 200 250 50.000 
5.1.3 Узгој приплодних  јуница  2 ком. 200 100 20.000 
5.1.4 Тов свиња 25 ком. 20 2500 50.000 
5.1.4 Узгој прасади 50 ком 7 1428 10.000 
 А.1 Укупно сточарство     190.000 
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               ВОЋАРСТВО      
5.2.1 Нови засади јабучастог и 

коштичавог  воћа 
100(орах и 
љешник 50) 

садница 4(8,10) 8750 30.000 

5.2.2 Нови засади јагодичастог воћа 0,1ха 0,1ха 500 40 15.000 
 А.2 Укупно воћарство     45.000 
5.3. РАТАРСТВО 1ха 1ха 200 15 3.000 
 ПОВРТЛАРСТВО и 

ПЧЕЛАРСТВО 
     

5.4.1 Повртларство, производња 
краставаца корнишон 

30 
највећих  

200 30 6.000 

5.4.2 Развој пчеларства 20-49 кошница 10  3000 30.000 
 А.3 Повртларство и 

пчеларство 
    36.000 

  Укупно А  (А.1+А.2+А.3)           274.000 
            Б. Посредни подстицаји и активности  

6.1 Награде за најуспјешније 
пољопривредне произвођаче         5.000 

6.2 Сајмови и стручна предавања     5.000 

6.3 Помоћ за штете на сточном 
фонду     15.000 

 Укупно Б     25.000 
            В. Подршка руралном развоју 

  7.1 Новчана подршка за капиталне 
инвестиције  ком. 2.000 5 10.000 

7.2 Новчана подршка за набавку 
пластеника     10.000 

7.3 Учешће Града за пројекте у 
руралном  развоју    учешће 30-50% 66.000 

 Укупно В     86.000 
                                                                    Укупно Б+В                                111.000 

 СВЕ УКУПНО    А+ Б+ В     385.000  
        
Број: 01-022- 50/2020                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11. јун 2020. године                                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                                                                                                                  Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈ  O СТАЊУ СУДСКИХ 
И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА У КОЈИМА СЕ КАО ЈЕДНА 

СТРАНА ПОЈАВЉУЈЕ ГРАД ЗВОРНИК ЗА 
ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. 

 
1. Усваја се  Извјештај о стању судских и других 
предмета у којима се као једна страна појављује 
Град Зворник за период 01.01.-31.12.2019. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-36/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2019. године 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-46/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
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(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ 

 

1. Усваја се  Извјештај о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.-31.03.2020. године 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-022-47/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019 

 

1. Усваја се  Програм рада Градоначелника и 
Градске управе града Зворник за период 01.01.-
31.12.2020. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-48/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ПРОГРАМА РАДА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020 

 

1. Усваја се  Програм рада Градоначелника и 
Градске управе града Зворник за период 01.01.-
31.12.2020. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-49/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ ГРАДА ЗВОРНИК  У 2019. 
ГОДИНИ. 

 
1. Усваја се  Извјештај  о стању у пољопривреди 
града Зворник  2019. години. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-51/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АД 

''ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' ЗВОРНИК  
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Извјештај о пословању АД ''Водовод и 
комуналије'' Зворник за  2019.годину. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-52/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ АД 

''ЗВОРНИК СТАН'' ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

1. Усваја се Извјештај о раду АД''Зворник стан'' 
Зворник за период од 01.01.-31.12.2019.године 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 01-022-53/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ЈП 

’'РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' ДОО ЗВОРНИК У 
2019. ГОДИНИ 

 

1. Усваја се Информација о раду ЈП ''Регионална 
депонија'' доо, Зворник у 2019. години. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-54/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

ПРОИЗВОДНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ШУМСКЕ 
УПРАВЕ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-2019.-

31.12.2019.ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу производно 
финансијског плана Шумске управе Зворник за 
период 01.01.-2019.-31.12.2019. године. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-55/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ОРГАНИЗОВАНОСТИ, ОПРЕМЉЕНОСТИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

1. Усваја се Информација о организованости, 
опремљености и функционисању цивилне  заштите 
на подручју града Зворник. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-56/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. Усваја се  Информација о стању малољетничке 
деликвенције на подручју града Зворник за 2019. 
годину. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-57/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ ЈЗУ „ДОМ 

ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈЗУ ‘’Дом здравља“ Зворник  за 2019. 
годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-58/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
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ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ  ЈУ ''ДОМ 
ОМЛАДИНЕ'' ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Дом омладине“ Зворник  за 2019. 
годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-59/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ ЈУ ''ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА''КИСЕЉАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Дом за старија лица'' Кисељак за 
2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-60/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O РАДУ ЈУ 

''ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК'' 
ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Туристичке организације града 
Зворник'' за 2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-61/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O РАДУ ЈУ 

''РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР''ЗВОРНИК 
ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Рекреативно спортскои центар'' 
Зворник  за 2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-62/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ ЈПВОУ 
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ''НАША РАДОСТ'' ЗВОРНИК  

ЗА 2019. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈПВОУ Дјечији вртић ''Наша радост '' 
Зворник  за 2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
 
Број: 01-022-63/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O РАДУ ЈУ 

''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' ЗВОРНИК ЗА 
2019. ГОДИНУ  
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1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Центар за социјални рад'' Зворник  
за 2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-64/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, 
одржаној  11. јуна  2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O РАДУ ЈУ 

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА'' 
ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Народна библиотека и музејска 
збирка''  Зворник  за 2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-65/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и 
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12 ) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 35. редовној сједници одржаној 11. јуна 2020. 
године, донијела  је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА  
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“  ЗВОРНИК 

 
1. Радивоје Аћимовић из Зворника, разрјешава се 
функције вршиоца дужности  директора ЈЗУ „Дом 
здравља“  Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-14/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и 
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12 ) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 35. редовној сједници одржаној 11. јуна 2020. 
године, донијела  је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ   В.Д. ДИРЕКТОРА   
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

ЗВОРНИК“  ЗВОРНИК 
 

1. Владо Матић из Зворника, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора ЈУ 
„Рекреативно спортски центар  Зворник“, због 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-15/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и 
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 68/07 и 109/12 ), чланa 12. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
35. редовној сједници одржаној 11. јуна 2020.  
године,  донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК“ 

 
1. Радивоје Аћимовић из Зворника, именује се за 
директора ЈЗУ “Дом здравља“ Зворник, на мандатни 
период од четири године. 
    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у  ''Службеном   гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-16/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и 
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 68/07 и 109/12 ), чланa 12. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
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35. редовној сједници одржаној 11. јуна 2020.  
године,  донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА 
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

ЗВОРНИК“, ЗВОРНИК 
  

1. Владо Матић  из Зворника, именује се за 
директора ЈУ “Рекреативно спортски центар“ 
Зворник, на мандатни период од четири године. 
     
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-17/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. јун 2020. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о регулисању радног времена 
угоститељских објеката, број: 38-3/20 од 22.05.2020. 
године и Закључка о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 39-1/20 од 25.05. 2020. године,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 

1. У циљу превенције ширења новог вируса корона 
SARS – CoV-2 и COVID-19 болести и заштите и 
спасавања становништва, на подручју Града 
Зворник : 
 

1) забрањују се од 25.05.2020. године: 
- сва јавна окупљања у групама већим од 

50 особа на јавном мјесту и 

2) забрањују се до 08.06.2020. године:  
- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста. 
 
2. Трговинске и занатско-предузетничке радње 
враћају се на редован режим рада прописан 
Одлуком о одређивању радног времена трговинских 
и занатско-предузетничких радњи на подручју Града 
Зворник ("Службени гласник општине Зворник", број: 
4/09 и "Службени гласник града Зворник", број: 
12/17). 
 
3.  На подручју Града Зворник до 08.06. 2020.године, 
ограничава се радно вријеме угоститељских 
објеката за исхрану и пиће од 06:00 до 23:00 часа. 
 
4.  Угоститељи који послују у угоститељском објекту 
за смјештај (хотели, мотели, хостели) могу без 
временског ограничења пружати услуге смјештаја, а 
услуге хране и пића могу пружати гостима и трећим 
лицима  у времену од 06:00 до 23:00 часа. 
 
5. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ЈУ 
РСЦ "Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине 
Зворник" Зворник  почињу са радом од 
01.06.2020.године. 
 
6. Сви субјекти из т.2,3,4 и 5. ове наредбе дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно 
здравство Републике Српске" за спречавање појаве 
и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 
 
7. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе спроводе Одјељење за инспекцијски 
надзор Градске управе Зворник, путем надлежне 
инспекције и Одјељење комуналне полиције Градске 
управе Зворник. 
 
8. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 7. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
9. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 
11.05.2020.године. 
 
10. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                  
25. мај 2020. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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