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БРОЈ: 13/2014  

 

  

На основу члана 5. члана 31. и члана 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске ("Службени 
гласник РС" број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 43. 
Статута општине Зворник– Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Зворник"- број: 9/14), 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 
дана  20.новембра 2014.године   д  о  н  о  с  и 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА  
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА 

2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Зворник усваја Нацрт 
ребаланса  буџета општине Зворник за 2014. годину 
у износу од 18.368.625,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Задужује се Начелник општине и Одјељење за 
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту 
ребаланса  буџета и да Приједлог ребаланса  
буџета упути Скупштини општине на усвајање. 
 

Члан 3. 
Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса  
буџета општине Зворник за 2014. годину. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Зворник". 

Број: 01-022-120/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 5. и члана 31. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник РС" 
број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 43. Статута 
општине Зворник– Пречишћени текст ("Службени 
гласник општине Зворник"- број: 9/14), Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној дана  
20.новембра 2014.године   д  о  н  о  с  и 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЗВОРНИК ЗА 
2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Зворник усваја Нацрт буџета 
општине Зворник за 2015. годину у износу од 
18.693.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Задужује се Начелник општине и Одјељење за 
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту 
буџета и да Приједлог буџета упути Скупштини 
општине на усвајање. 
 

Члан 3. 
Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџета општине 
Зворник за 2015. годину. 
 

http://www.opstina-zvornik.org


БРОЈ 13                             Службени гласник општине Зворник                       25. новембар 2017. 
 

 

2 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Зворник". 
  
Број: 01-022-121/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
                    
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске'' број:101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст („Службени 
гласник општине Зворник“ број: 9/14) Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној дана  20. 
новембра 2014. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ КОЈУ ОСТВАРУЈУ 

ПРЕДСЈЕДНИЦИ 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде 
предсједницима мјесних заједница Скупштине 
општине Зворник за извршење дужности утврђених 
Законом и другим посебним актима које доноси 
Скупштина општине и Начелник општине. 
 

Члан 2. 
Предсједнику мјесне заједнице припада на име 
извршења дужности мјесечна накнада у бруто 
износу од 100,00 КМ (нето износ плус порези и 
доприноси). 
 

Члан 3. 
Обрачун и исплату накнаде, у складу са овом 
одлуком врши надлежно одјељење Општинске 
управе Зворник - Одјељење за финансије, на терет 
средстава у буџету општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Зворник, а примјењиваће се од 01.01.2015. године. 
 
Број: 01-022-122/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 8. става 1. и 3. Закона о порезу на 
непокретности (''Службени гласник РС'' број:110/08, 
118/09 и 64/14), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број:101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 26. и 43. Статута 
општине Зворник- пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14), Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној дана 20. 
новембра 2014. године д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О ПОРЕСКОЈ СТОПИ ПОРЕЗА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Скупштина општине Зворник утврђује пореску стопу 
пореза на непокретности 0,14% за опорезивање 
непокретности на својој територији за 2015. годину. 
 

Члан 2. 
Порески обвезници који су претрпели штете на 
стамбеним објектима у поплавама током 2014. 
године, а чије штете прелазе вриједност добијеног 
ваучера у евиденцији Главне комисије за процјену 
штета општине Зворник као и стамбени објекти који 
су уништени клизиштима у евиденцији Главне 
комисије за процјену штета општине Зворник 
ослобођени су плаћања пореза на непокретности за 
2015. годину. 
Скупштина општине Зворник је обавезна доставити 
Пореској управи поред усвојене Одлуке о порезу на 
непокретности за 2015. годину  и преглед свих 
пореских обвезника из овог члана који су 
ослобођени пореза на непокретности за 2015. 
годину. 
 

Члан 3. 
Пореска стопа се примјењује на процијењену 
тржишну вриједност непокретности. 

 
Члан 4. 

Пореска стопа пореза на непокретности не може се 
мијењати у току једне пореске године. 

 
Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објaвљивања у „Службеном гласнику“ општине 
Зворник, а примјењиваће се од 01. јануара 2015. 
године.  
 
Број: 01-022-123/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 67. став 2. и члана 69. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13) и члана 26. 
и 43. Статута општине Зворник-пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 9/14), 
Скупштина општине Зворник на својој сједници 
одржаној дана  20. новембра 2014.  године, донијела 
је: 
 

ОДЛУКУ 
O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 
ПРОСТОРА И ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о уређењу простора и градском 
грађевинском земљишту ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 6/13 и 8/13), после члана 13.  
додаје се члан 13а. и гласи:    

 
„Члан 13а“ 

"Инвеститори који граде вишепородичне објекте на 
градском грађевинском земљишту ако не могу да 
обезбеде сопствено паркирање по важећим 
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нормативима дужни су да прије издавања одобрења  
за изградњу вишепородичних објеката уплате 
средства у износу од 500,00 КМ по стамбеној и 
пословној јединици простора вишепородичног 
објекта за које немају обезбеђен сопствени паркинг. 
Средства наплаћена по напријед наведеном основу, 
користиће се ради обезбеђења адекватног и 
квалитетог паркирања (паркинг плато, колективне 
паркинг гараже или уређење постојећих паркинга)." 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-124/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
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), 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 
9/14), Скупштина општине Зворник на својој 
сједници одржаној дана 20.новембра 2014.  године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ 
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА И ДИЈЕЛА 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ БИРАЧ-КАРАКАЈ 

 
Члан 1. 

Приступа се измјени дијела Регулационог плана 
ужег урбаног подручја града Зворника и дијела 
индустријске зоне Бирач-Каракај (у даљем тексту 
Регулациони план). 

 
Члан 2. 

Измјена дијела Регулационог плана  односи се на 
простор који обухвата земљиште у плану означено 
као грађевинске парцеле број 137,138,139 и 140 
којима одговара  к.п. број 715/3 К.О. Зворник-град са 
контактним катастарским парцелама у непосредном 
окружењу, грађевинске парцеле број 
116,117,118,121 и 122 којима одговарају к.п. број 
722,712 и 711 К.О. Зворник-град са контактним 
катастарским парцелама у непосредном окружењу, 
грађевинске парцеле број 93 и 94 којима одговара 
к.п. број 1031 К.О. Зворник-град са контактним 
катастарским парцелама у непосредном окружењу, 
грађевинске парцела број 51,52,53 и 54 којима 
одговара к.п. број 1020 К.О. Зворник-град са 
контактним катастарским парцелама у непосредном 
окружењу, грађевинске парцела број 70,71 и 72 
којима одговара к.п. број 967 К.О. Зворник-град са 
контактним катастарским парцелама у непосредном 
окружењу, грађевинске парцеле број 5,6,7,19 и 343 
којима одговара к.п. број 1892 К.О. Зворник-град са 
контактним катастарским парцелама у непосредном 
окружењу, к.п. број 925,926 и 927 К.О. Зворник-град 
са контактним катастарским парцелама у 

непосредном окружењу, к.п. број 1420/2 К.О. 
Зворник-град са контактним катастарским 
парцелама у непосредном окружењу, к.п. број 1936 и 
1937 К.О. Зворник-град са контактним катастарским 
парцелама у непосредном окружењу. 
Предмет измјене дијела плана могу бити и други 
дијелови Регилационог плана уколико 
заинтересована правна и физичка лица покрену 
иницијативу за измјену до израде преднацрта 
документа просторног уређења као прве фазе 
израде Плана. 
Површина обухвата измијене дијела Регулационог 
плана биће дефинисана у фази преднацрта Плана. 

 
Члан 3. 

Сврха измјене дијела Плана је усаглашавање дијела 
Плана са Урбанистичким планом „Зворник 2020“ као 
планом вишег реда, уважавање и функционално 
уклапање објеката који су легално изграђени прије 
израде и усвајања Плана у просторно планска 
рјешења Плана, усклађивање плана парцелације са 
стварним и катастарским границама јавних и 
саобраћајних површина, омогућавање адекватнијег 
кориштења расположивог простора и постојећег 
градитељског фонда ради бољег искориштења 
приликом реконструкције истог, сагледавање 
постојећих и изналажење квалитетнијх просторно 
планских рјешења прилагођених плановима и 
потребама града Зворника. 

 
Члан 4. 

Рок за израду измјене дијела плана је 12 (дванаест) 
мјесеци од дана избора носиоца израде плана. 
 

Члан 5. 
Носилац припреме измјене дијела Плана је 
Одјељење за просторно уређење Општинске управе 
Зворник.’ 
 

Члан 6. 
Носилац израде измјене дијела Плана биће лице 
коме буде од стране финансијера израде плана 
повјерена израда измјене дијала 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. 

 
Члан 7. 

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

Члан 8. 
Скупштина општине Зворник на приједлог носиоца 
припреме утврђује нацрт документа просторног 
уређења. 
 

Члан 9. 
Након усвајања Нацрта од стране надлежне 
скупштине исти се ставља на јавни увид у 
временском периоду од најмање 30 дана.  
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Члан 10. 
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. 

 
Члан 11. 

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 и исти подноси Скупштини општине 
Зворник на усвајање. 

 
Члан 11. 

Финансирање израде измјене плана сносиће 
подносиоци иницијативе за измјену плана и то: 
Љубиша Гламочић, Будимир Михајловић, Милан 
Миловановић, Миодраг Стефановић, предузеће АД 
"Нови Велепромет" Зворник, предузеће „Хидроком“ 
д.о.о. Зворник, предузеће „Кесо промет“ д.о.о. 
Тршић-Зворник, д.о.о. „Трго – шпед“ Зворник, Српска 
православна црква, Општинска управа Зворник и 
друга физичка и правна лица која поднесу 
иницијативу за измјену Плана у периоду до израде 
Преднацрта плана. 

 
Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Зворник". 
 
Број: 01-022-125/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22.Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08 
,58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број 101/04,42/05, 118/05 и 98) и члана 26.и 
43.Статута општине Зворник –пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'' број:9/14 ) 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној  
дана 20.новембра 2014.године, доноси   

                      
OДЛУКУ 

о  куповини  стана 
 

Члан 1. 
Општина Зворник ће од Доо'' Браћа Радић'' 
Малешић-Зворник извршити куповину трособног 
стана у Козлуку у стамбеној згради изграђеној на 
кп.бр.1742 Ко Козлук , уписаног у књигу уложених 
уговора, лист бр.59, стан број 11, спрат 3, површина 
61,09 м2 . 
  

Члан 2. 
Стан из члана један ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 27.490,50 КМ, 
словима(двадесетседамхиљадачетиристотинедевед
есетконвертибилнихмарака и 50/100). 
 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Начелник општине да може закључити 
уговор о куповини стана из члана 1.ове одлуке. 

 
Члан 4. 

На основу ове одлуке и уговора о куповини општина 
Зворник ће се укњижити као власник стана из члана 
1.ове одлуке који ће се Золотић Јелки , као породици 
погинулог борца ВРС,додијелити на привремено 
коришћење без могућности откупа. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-126/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу тачке 13. алинеја 6. и тачке 75. Упутства о 
јединственој методологији за процјену штета од 
елементарних непогода („Службени гласник 
Републике Српске“, број 16/04) и члана 26. и 43. 
Статута општине Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Зворник“, број 9/14), 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 
дана 20.новембра 2014.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
о усвајању Елабората о процјени штета  

од поплава у 2014.години  
 

Члан 1. 
Усваја се Елаборат о процјени штета од поплава 
које су се десиле на подручју општине Зворник у 
мају и августу 2014.године. 
   

Члан 2. 
Текст Елабората као и књиге о процјени штета 
(књиге од 1 до 17) чине саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Начелник општине да у сарадњи са 
Главном комисијом за  процјену штета од поплава 
врши потребне корекције на основу налаза Главне 
републичке комисије, а у складу са прописима из 
ове области.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Зворник". 
 
Број: 01-022-134/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
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Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета 
општине Зворник за период 01.01.-
30.06.2014.године. 

2. Саставни дио овог закључка је Извјештај о 
извршењу буџета општине Зворник за период 
01.01.-30.06.2014.године. 

3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-119/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се  Информацијa ЦЈБ Бијељина,СЈБ 
Зворник о стању криминалитета, ЈРМ-а и 
безбједности саобраћаја на подручју општине 
Зворник за период 01.01.-30.6.2014. године. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-118/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се  Информација о стању улица, 
тротоара и саобраћајне сигнализације са 
приједлогом мјера. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-118/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, након разматрања Информације о стању 
улица, тротоара и саобраћајне сигнализације са 
приједлогом мјера, на сједници одржаној дана 
20.новембра 2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине задужује Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове 
саобраћаја, да у оквиру своје надлежности, у 
року од 6 месеци на магистралним правцима 
постави путоказе према насељеним мјестима 
у руралним подручјима, односно   мјесним 
заједницама табле са називима насељених 
мјеста  као и да  обиљежи аутобуска 
стајалишта.  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-128/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Програм зимског одржавања 
градских улица тротоара, паркова, 
приградских насеља и локалних путева на 
општини Зворник за зимску 2014/2015 годину. 

2. Саставни дио овог закључка је Програм рада 
наведен у ставу 1.овог закључка.  

3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-120/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ПРОГРАМ 
рада зимског одржавања градских улица 
тротоара, паркова, приградских насеља и 
локалних путева на општини Зворник за зимску 
2014/2015 годину 
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На основу  Закона о безбједности  саобраћаја на 
путевима Републике Српске (''Сл.гласник Републике  
Српске'' број: 63/11 ) , Закона  о  јавним   путевима   
Републике   Српске  ( ''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 89/13) и Одлуке о локалним, 
некатегорисаним путевима и улицама у насељу на 
подручју општине Зворник (''Службени гласник 
општине Зворник'' број:6/10), 
Надлежни орган Oпштинске управе Зворник  који 
управља путевима, дужан је организовати  чишћење 
и одржавање проходности путева и улица у зимском 
периоду како је доле наведено. Одржавање 
проходности путева и других прометних површина 
ради сигурног одвијања саобраћаја подразумијева 
радове неопходне ради сигурног одвијања 
саобраћаја у зимским условима који је одређен 
посебним прописима.  
Комплетна организација радова на остваривању 
задатака из области зимског одржавања, градских 
улица, тротоара, јавних површина улица у 
приградским насељима, као и локалних путева на 
територији општине Зворник обухваћени су овим 
програмом рада. 
Све активности око уклањања снијежних наноса, 
ледене коре са тротоара, испред пословних 
простора (предузећа, трговинских радњи, 
угоститељских објеката и других јавних установа), 
као и бацање соли, вршиће власници или корисници 
тих објеката.   
Контролу надзора над извршењем датих послова 
вршиће комунална полиција . 
Рад зимског одржавања зависи од врсте, обима и 
количине падавина и исто ће бити прилагођено 
временским условима и то: 

- ледена киша 
- лаке снијежне падавине до 5 цм 
- снијежне падавине преко 5 цм 

Пут се сматра проходним када је радовима 
одржавања омогућен саобраћај возила уз помоћ 
зимске опреме, у складу са посебним прописима о 
раду зимског одржавања.  

 
Програм рада зимског одржавања обухвата 
следеће радње: 

 
А) Разгртање снијега  на градским улицама и 

локалним путевима 
Б)  Чишћење и одвоз снијега са градских улица и 

тротоара 
В) Посипање соли по: граским улицама, трото-

арима, степеништима и осталим јавним 
површинама (гдје је неопходно). 

 
Рад зимске службе почиње 15.11.2014. године и 
траје до 15.04.2015. године, у зависности од 
временских услова (датуми варијабилни). 

 
1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ 
 
У складу са Програмом рада зимског одржавања, 
Извођач радова врши одржавање градских улица и 
приградских насеља по налогу и у координацији са 
овлаштеним представником Општине Зворник. 

Након склапања уговора са одабраним Извођачем 
радова, исти је дужан одмах овлаштеним 
представницима доставити писано Рјешење о 
именовању одговорне особе Извођача радова-
руководиоца зимске службе, као и списак потребне 
механизације за зимско одржавање. 
 
2. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКИХ УЛИЦА И 
ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА   (КАРАКАЈ,  УЛИЦЕ, 
ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД 
И ДИВИЧ) 
 
Обухвата: 
 

- Разгртање снијега са путева (улица), 
посипање индустријске соли и по потреби 
фракције ''двојке'' у приградским насељима. 

- Чишћење снијега са саобраћајница са 
посипањем индустријске соли по истим, 
утовар у камион снијега и леда са градских 
саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију 
до СТД 3 КМ (по потреби).  

За зимско одржавање тротоара, паркинг простора, 
паркова и степеништа општина обезбеђује 
индустријску со, а ручно бацање (посипање) соли, 
врши АД ''Водовод и комуналије'', у чијој 
надлежности је и прочишћавање запушених 
сливника и сливних решетки 
 
Чишћење градских улица се врши по следећим  
приоритетима и то улице: 
  
Светог Саве 
Браће Југовића 
Патријарха Павла 
Карађорђева 
Краља Петра I Карађорђевића 
Трг побједе 
Вука Караџића 
9. април 
Радничкаи Омладинска – Ново насеље 
Браће Стефановића (поред цркве) 
Браће Обрадовића, Симе Перића, Мајевичка, 
Болничка, Каменичка- насеље Звоник 
Улица српских јунака 
Ослобођења 
Горњи пут 
Ђурђевданска улица 
 
Након чишћења градских улица приступиће се 
чишћењу путева у приградским насељима. 
Чишћење снијега и посипање индустријске соли 
обављат ће се и у свим осталим улицама у којим је 
могућ приступ механизације.  
Зимско одржавање чишћење градских улица се 
врши свакодневно (ако је то неопходно). 
 
НАПОМЕНА: 
 
-За зимско одржавање у граду не користити 
фракцију, само посипати индустриску со (због 
зачепљења канализационих одвода, решетки 
сливника и сл.). 
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3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 
Обухвата: 
 

- Чишћење и разгртање снијега са локалних 
путева 

- Посипање индустријске соли и фракције на 
локалним путевима по потреби (на 
узбрдицама) 

 
ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА 
 
Када се остваре претпоставке за чишћење од 
снијега, Извођач је дужан да приступи чишћењу 
снијега са локалних путева у МЗ-ма по следећим 
приоритетима: 
 
ПРВИ ДАН :                                                      
 Златне воде – Снагово – Бијељевина          
Рашидов хан, - Црни врх                                
МЗ Гуштери.                                                     
Кружни пут ’’Пилица''                                     
Пилица - Симићи – Кула                                 
Кружни пут ’’Брањево’’                                    
Брањево – Локањ                                            
Пут за насеље ''Вишњик''                                
Д. Шепак – Горњи Шепак                                
МЗ Доњи Шепак                                               
МЗ Роћевић                                                      
МЗ Пађине                                                        
МЗ Трновица                                                    
Кисељачки пут – Кисељак                               
Доњи Скочић – Горњи Скочић                        
Табанци – Сјенокос                                         
Тршић – Живковина                                         
Тршић – Соколина                                           
Магистрални пут – Бријесница                       
 Молитвиште Тршић-Овчаревац 
 Козлук – Јусићи – Оџачина 
 Малешић – Клиса – Петковци 
 Клиса– Калудрани- Бијели Поток   
Регионални пут – Бошковићи 
 МЗ Горњи Шетићи 
 МЗ Шетићи 
 МЗ Петкоци 
 МЗ Ристићи 
 МЗЂулићи  
 Ђулићи – Дураковићи   
 Ђулићи –Радава(асфалтирани дио)   
 МЗ Кучић Кула 
 Цер – Горњи Грбавци 
 МЗ Цер 
 К.мост-Д.Каменица–Г.Каменица–Шијаковићи  
 Пут за Павловиће, Зекиће и Божиће. 
 
ДРУГИ ДАН: 
 
Јардан – Д.Грбавци – Китовнице – Д.Дио 
Парлог – Баљковица – Пандурица 
Пандурица – Крижевићи – Ораховац 
Горњи Крижевићи – Крижевићи- 
Китовнице(Раскрсница) 
Ораховац – Глумина – Махмутовићи  

 МЗ Зелиње 
 МЗ Дрињача 
 МЗ Ђевање 
 Каменичка ријека(Крушке) – Лијешањ 
 Бакрачи - Глођанско брдо 
 Каменолом–Јошаница-Липље 
 Липље – Самари 
 МЗ Султановићи 
 МЗ Јошаница 
 МЗ Ново Село 
 Други путни правци и мјесне заједнице по 
 захтјеву надзорног органа 

 
НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ ''ДВОЈКЕ'' вршиће 
се на  следећим путним правцима: 
 
Камени мост – Горња Каменица, у дужини од ..15 км 
К.Ријека – Лијешањ, у дужини од.......................... 3 км 
Јошаница (каменолом) – Липље, у дужини од.... 3 км 
Јошаница – Ново село, у дужини од..................... 3 км 
Српска Варош - Зворник – Кула град,  
у дужини од.............................................................. 5 км 
Златне воде – Снагово- Бијељевина,  
у дужини од.............................................................10 км 
Снагово (Р.Хан) – Црни врх,у дужини од................5 км 
Зворник – Шћемлија, у дужини од........................2,5 км 
Ораовац-Глумина – Махмутовићи, у дужини од... 4 км 
Ораовац – Крижевићи – Парлог, у дужини од....... 8 км 
Парлог – Баљковица – Пандурица, у дужини од ..6 км 
Јардан (надвожњак) – Д.Грбавци, у дужини од......6 км 
Крижевићи – Китовнице – Дуги дио, 
у дужини од..............................................................6,5 км 
Цер – Горњи Грбавци, у дужини од .........................5 км 
Бијели Поток – Калудрани – Клиса, у дужини од... 7 км 
Ђулићи – Дураковићи, у дужини од.......................... 2 км 
Петковци – Клиса, у дужини од..................................2 км 
Шетићи – Бошковићи, у дужини од........................ 2,5 км 
Доњи Шетићи – Горњи Шетићи, у дужини од ..........2 км 
Тршић – Живковина, у дужини од..............................3 км 
Козлук – Јусићи – Оџачина, у дужини од................. 8 км 
Малешић (Шакотићи) – Клиса, у дужини од............. 5 км 
Скочић – Горњи Скочић, у дужини од........................3 км 
Кисељачки Пут – Кисељак, у дужини од.................. 6 км 
Средњи Шепак – Горњи Шепак, у дужини од .......2,5 км 
Средњи Шепак – Брањево – Локањ-Брањево- 
Д.Пилица, у дужини од..............................................13 км 
Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина – Д.Пилица,  
у дужини од ...............................................................20 км 
Челопек – Улице – Каракај, у дужини од ..................5 км 
Тршић – Соколина, у дужини од ...............................2 км 
Тршић – Марковићи, у дужини од ..........................1,5 км 
Челопек – Цер, у дужини од ......................................2 км 
Магистрални пут – Горњи Табанци – Сјенокос,  
у дужини од................................................................. 5 км 
Дрињача – Костјерево, у дужини од...........................3 км 
Магистрални пут– Ђевање, у дужини од.................. 4 км 
Липље – Самари – Јошаница, у дужини од ..............7 км 
Липље – Султановићи – Маричићи, у дужини од.. 3,5 км 
Шћемлија – Хоча – Магистрални пут, у дужини од....3 км 
Средњи Шепак – Вишњик, у дужини од......................1 км 
Бијели Поток – Кучић кула, у дужини од ....................3 км 
Магистрални пут – Доњи Шепак – Дебела међа, 
 у дужини од .................................................................2 км 
Магистрални пут – Пађине, у дужини од................... 2 км 
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МЗ Роћевић засеоци Пецка, Врела, Писићи и 
Гробље, у дужини од ..............................................3 км 
Бакрачи - Глођанско брдо, у дужини од...............  1 км 
Тршић – гробље Овчаревац, у дужини од ........... 3 км 
Тршић – Крстићи, у дужини од .............................. 2 км 
Табанци – Козлук, у дужини од ............................. 2 км 
Дриљача – Луке, у дужини од ............................... 2 км 
Локањ са засеоцима: Пантићи – Подгај – 
Гробљански пут, у дужини од ……….........………. 3 км 
Радоњићи – Јанковићи – Паровића поток, 
у дужини од ……………..........……………………… 4 км 
Савићи – Антићи – Њиверице, у дужини од ......... 5 км 
Манојловићи – Лазаревићи, у дужини од ............. 3 км 
Брањево – Подосоје, у дужини од ..................... 3,5 км 
 
Извоз фракције ''двојке'' вршиће се и на другим 
путним правцима по потреби (ако процијени 
надзорни орган). 
 
4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
  
Руководилац зимске службе дужан је водити 
дневник рада зимске службе. 
Дневник рада зимске службе је документ који служи 
за обрачун извршених радова. 
 
У дневнику рада зимске службе посебно је важно 
регистровати: 

- датум, временске прогнозе, критичне 
температуре према подацима 
Хидрометеоролошког  

- завода, 
- врсте радова током дневног рада са 

подацима о количинама.   
 
НАПОМЕНА: 

- По налогу Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), а 
у сарадњи са мјесним заједницама  зимска служба 
ће обављати послове и мимо овог програма (веће 
снијежне падавине, невријеме и сл.) и за то ће се у 
тендеру предвидјети ставка непредвиђени радови. 

- Изабрани извођач радова је дужан 
благовремено обезбиједити посипни матеиријал 
(индустријску со и фракцију) за зимско одржавање, а 
дужан је да се код сваког изласка на терен обавезно 
јави предсједнику МЗ. 

- У ситуацијама повећане опасности од 
снијежних падавина и снијега, укључиће се и 
Служба цивилне заштите са којом ће се 
координирати рад на терену, ради отклањања 
последица, узрокованим великим снијежним 
падавинама. 
 Ovaj Програм усвојен је на 15.редовној сједници 
СО-е одржаној 20.11.2014.године. 
Зворник, новембар 2014. год. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 

општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се  Извјештај о успјеху ученика 
основних и средњих школа 2013/2014.године 
и упису ученика у школској 2014/2015.години. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-130/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Задужује се Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности, да у 
сарадњи са Стручном службом за наредну 
2015. годину припреми тематску сједницу 
Скупштине општине Зворник по питању 
образовања у општини Зворник са 
приједлогом мјера, на коју би били позвани 
сви директори основних и средњих школа са 
подручја општине Зворник.  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-131/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се  Програм рада  Јавне установе 
Средњошколски центар „Петар Кочић“  за 
2014/2015 школску годину. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-132/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 20.новембра 
2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се  Програм рада Јавне установе 
„Техничкo школски центар“  за 2014/2015 
школску годину. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-133/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и члана 111. и 111.а) став  
4.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13) 
a у вези са чланом 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) 
и  члана 26. и 43. Статута Општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'',број:9/14), Скупштина општине Зворник, на  
сједници одржаној 20.новембра 2014.године, 
донијела  је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА  

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 1. 
Фахир Ферхатбеговић, дипл.инг техн. из Зворника, 
именује се за в.д. начелника Одјељења за 
инспекцијски надзор  у Општинској управи општине 
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-55/2014                    ПРЕДСЈЕДНИК 
20. новембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 

______________________________________________________________________________________ 

САДРЖАЈ 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1. Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса 
буџета за 2014.годину 

2. Одлуке о усвајању Нацрта буџета општине 
Зворник за 2015. годину 

3. Одлуке о висини накнаде коју остварују  
предсједници МЗ са подручја општине 
Зворник за  2015.годину 

4. Одлуке о пореској стопи на непокретности 
пореза за 2015. годину 

5. Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
уређењу простора и градском грађевинском 
земљишту 

6. Одлуке о приступању измјени дијела 
Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворника 

7. Одлуке о куповини стана  
8. Одлука о усвајању  елабората о процјени 

штета од поплава  на подручју општине 
Зворник у 2014.години 

9. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета општине Зворник за 
период од 01.01.-30.06. 2014. године 

10. Закључак  о усвајању Информације ЦЈБ 
Бијељина,СЈБ Зворник о стању 
криминалитета, ЈРМ-а и безбједности 
саобраћаја на подручју општине Зворник за 
период 01.01.-30.6.2014. године 

11. Закључак о усвајању Информације о стању 
улица и тротоара, хоризонталне, 
вертикалне и свјетлосне сигнализације са 
приједлогом мјера 

 
 

12. Закључак након разматрања Информације 
о стању улица и тротоара, хоризонталне, 
вертикалне и свјетлосне сигнализације са 
приједлогом мјера 

13. Закључак о усвајању Програма рада 
зимског одржавања градских улица, тргова, 
паркова, приградских насеља и локалних 
путева на општини Зворник за зимску 
2014/2015 годину 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху 
ученика школске 2013/2014 године и упису 
ученика у основним и средњим школама за 
школску 2014/2015 годину 

15. Закључак у вези Извјештаја о успјеху 
ученика школске 2013/2014 године и упису 
ученика у основним и средњим школама за 
школску 2014/2015 годину 

16. Закључак о усвајању Програма рада  Јавне 
установе Средњошколски центар „Петар 
Кочић“  за 2014/2015 школску годину  

17. Закључак о усвајању Програма рада Јавне 
установе Технички школски центар 
за 2014/2015 школску годину  

18. Рјешење о именовању в.д. Начелника 
Одјељења за инспекцијски надзор 
Општинске управе Зворник 

 

 


