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СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК 
Стручна служба Скупштине града 

 
Предмет: Одговор на одборничко питање, доставља се 
Веза Ваш акт број 01-013-2/21 од 17.02.2021. године 
 
Достављамо Вам одговор на одборничкa питањa постављенa на  првој  редовној сједници 
Скупштине града Зворник, одржаној 17.02.2021. године, у смислу  члана 165. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17).  

 
1. Одборник Бoјан Лукић, поставио је једно  одборничко  питање које гласи: 
 

1. „У Мјесној заједници Улице, број 13, има 10 кућа које нису прикључене на канализациону 
мрежу. Мене занима да ли локална власт планира изградњу канализације за те људе?“ 

Одговор:  
У наредном периоду урадиће се измјена и допуна постојеће пројектне документације, 
канализационе мреже за насеље Улице. На поменутом локалитету постоји могућност, формирања 
нових  парцела за изградњу стамбених  објеката, тако да ће, измјеном и  допуном пројектне 
документације бити обухваћене постојеће куће, које нису прикључене на канализациону мрежу и 
потенцијалне парцеле, које ће бити формиране у блиској будућности. 
 
2. Одборник Ненад Продановић, поставио је два  одборничка  питања која гласе: 
 

1. „Моје одборничко питање је усмјерено на Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја. Пошто у претходном мандату као одборник, имао сам обећања да ће 
бити урађена расвјета у мјесној заједници Зелиње, и у једном дјелу села да се обезбједи 
прикључак на водоводну мрежу. До данас по ова два питања није ништа урађено. Свјестан 
ситуације и положаја мјесне заједнице Зелиње из које људи одлазе и све је мањи број 
становника, мислим да је за овај одлазак људи добрим дјелом заслуга небриге локалне 
власти. Питам, да ли Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја има 
намјеру да се позабави овим проблемима и када је у плану да се ови проблеми ријеше?“ 

 
Одговор:  
Градска управа Зворник  је ушла у реализацију замјене старих сијалица, јавне  расвјете који су 
велики потрошачи елеектричне енергије и исте се замјењују ЛЕД сијалицама, а такође и изградње 
нове јавне расвјете. 
У Одјељењу за стамбено комуналне  послове постоји техничка документација – пројекти за 
изградњу јавне расвјете у МЗ Зелиње. 
Ускоро  ће се извршити ревизија постојеће техничке документације, као предуслов за изградњу 
јавне расвјете у дјелу МЗ Зелиње, те ће се приступити изградњи исте. 
 
У МЗ Зелиње је у току реализација, договора Градоначелника града за становницима МЗ Зелиње 
везано за изградњу дјела водоводне мреже  која би омогућила континуирано снабдјевање водом за  
пиће. Крајем 2020 године радници, „Водовод и комуналије“ АД, су почели извођење радове на 
изградњи водовдне мреже, и станице за регулацију притиска и дезифенкцију . Радови су прекинути 
због лоших временских услова и до сада је урађено 70% предвиђених  радова. Радови ће бити 
настављени почетком марта, ако буде све текло планираном динамиком  биће завршени крајем 
априла 2021.  На овај начин ће  бити омогућно да се за око 30 домаћинстава МЗ Зелиње, обезбједи  
трајно снабдјевање водом за пиће. 



 
2. Колико у Кабинету Градоначелника има савјетника и који су то људи? 

С обзиром да је у нацрту буџета за кабинет Градоначелника издвојено 1.066.100,00 КМ.“ 
 
Одговор: 
 
Приједлогом Нацрта буџета града Зворник за 2021. годину, за потрошачку јединицу Кабинет 
градоначелника планирано је 1.066.100 КМ. Више од половине тих  средстава односи се на 
грантове за суфинансирање заједничких пројеката веома битних за грађане Зворника као што су  
за изградња  Саборног храма у граду и реконструкција Старе градске градске цркве, 
суфинансирање реконструкције зворничке Болнице, затим заједничких пројеката подршке 
енергетској ефикасности те један мањи износ гранта за вјерске заједнице Српску православну 
цркву и Исламску вјерску заједницу. Ни једна буџетска ставка у Кабинету није планирана за 
испалте плата нити накнада савјетницима градоначелника.  
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града 
Зворник у Кабинету градоначелника систематизовано је радно мјесто савјетник градоначелника. 
Уговором о раду на одређено радно вријеме од 01.01.2021. до 31.12.2021. ангажовано је седам 
савјетника.  
 
3. Одборник Бранка Еркић, поставила  је једно  одборничко  питање које гласи: 
 

1. „Како и на који начин се планира ријешити проблем паса луталица на подручју града 
Зворник, а посебно у близини школских објеката, дјечијих паркова, као и мјеста за одлагање 
смећа? Имала сам прилику да ми се у посљедњих мјесец дана све чешће обраћају 
родитељи ученика, као и старија лица, да се плаше за безбједност своје дјеце, као и своју 
безбједност. Уколико бисмо се осврнули на званичне евиденције наших званичних 
институција и полиције, могли бисмо се увјерити у ово о чему говорим. Бројни су проблеми 
који су резултат паса луталица: 
- прије свега , нападају наше грађане 
- уништавају власништво људима у сеоским подручјима (нпр.ситну стоку) 
- преносиоци су заразе на људе  
- загађују животну средину.“ 

Одговор:  
 
Од фебруара мјесеца 2021. године, тече реализација уговора о пословима  хигијенирачске службе. 
Кроз реализацију овог уговора рјешаваће се проблем паса луталица, односно паса и мачака 
затечних без надзора на јавној површини, који немају прописана обележја. 
За реализацију овог уговора, надлежно је Одјељење комуналне полиције Града Зворника. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

Зоран Стевановић 
 

 
 


