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ПРИЈЕДЛОГ 

 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник, на 2. редовној сједници одржаној 
_________2021. године, донијела је 
 

ПЛАН 
о кориштењу намјенских средстава 

остварених по основу накнаде  за експлоатацију шума за  2021. годину 
 

Тачка 1. 
Средства која се дозначавају Граду Зворник по основу накнаде за експлоатацију шума за 2021. 
годину  на основу члана 89. Закона о шумама,  а која се воде на рачуну јавних прихода Града 
Зворник у 2021.године у планираном  износу од 50.000 КМ, утрошиће се у складу са предње 
поменутим чланом закона  и овим планом.  
 

Тачка 2. 
Средства из тачке 1. овог плана, у планираном износу од 50.000 КМ  утрошиће се намјенски за: 
- Набавку, растресање и ваљање сепарисаног шута преко ударних рупа на макадамској 

дионици пута,  
- Набавку, машинско растресање и ваљање сепарисаног шута преко већих улегнућа на 

коловозу асфалтиране дионице пута,  
- Крпљење ударних рупа на асфалтном коловозу, 
- Прочишћавање одводног канала поред пута, замјену оштећених пропуста од бетонских 

цијеви, 
- Санацију оштећења на локалној водоводној мрежи у путном земљишту 
- Насипање банкина сепарисаним шљунком 

 
на следећим путним правцима 
 
Санација пута Црни Врх (Старо Сметлиште) - Снагово   
Санација пута Камени Мост-Крушке-Лијешањ   
Санација пута Сопотник-Извориште (Гојмер) 

 
Тачка 3.  

Локације, предмјер и обим радова из тачке 2. утврдиће стручна служба Одјељења за стамбено-
комуналне послове и Одјељења за просторно уређење Града Зворник. 
 
. 

Тачка 4. 
Надзор над спровођењем овог плана вршиће надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове односно Одјељења за инспекцијски надзор Града Зворник. 
 

Тачка 5. 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

Правни основ; Чланом 89. Закона о шумама корисник шума и шумског земљишта у својини 
Републике дужан је да плаћа надокнаду за развој наразвијених дијелова општине/града са којег 
потичу продати сортименти у износу од 10% финансијских средстава остварених продајом 
шумских дрвних сортимената утврђених по цјеновнику, по цијенама франко камионски пут. У 
ставу 7. и 8. овог члана дефинисано је да се  надокнада из става 6. уплаћује на рачун јавних 
прихода општине или града, а користи се за изградњу, реконструкцију и одржавање 
инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице локалне самоуправе са 
које потичу продати сортименти а на основу годишњег плана (одлуке) о утрошку намјенских 
средстава који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Буџетом града Зворник за 2021.годину, на  рачуну јавних прихода Града Зворник за ову намјену 
планирана су средства у износу од 50.000 КМ. 
Сходно предњем, оцјењено је да би најефикаснији утрошак планираних новчаних средстава  
био на начин предвиђен овим планом, а све у циљу одржавања / побољшања инфраструктуре, 
те санације штете настале експлоатацијом шуме у непосредној близини насеља. 
 
Предлаже се Скупштини Града да усвоји овај приједлог Плана. 
 
 
 
 
 
              ОБРАЂИВАЧ                                                                                          ПРЕДЛАГАЧ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                                                          

                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 


