
Број: 08-013-10/22 

Датум: 01.02.2022.године 

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање

 

Питање одборника Ненада Продановића

(постављено на сједници Скупштине Града 

 

„Имајући у виду штету насталу на воћњацима и младим засадима шуме, начињене због 
огромних количина снијега, који је пао у протеклом периоду на горњем крају територије 
града Зворник, у мјесним заједницама : Зелиње, Дрињача, Каменица, Ново Село и Лијешањ. 
Шта може учинити градска управа как

 

Одговор: 

Скупштина града Зворник на редовној сједници у првом кварталу 2021. године усвојила је Програм 
кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње. Програмом је 
предвиђено да градска управа додјељује помоћ за штете у пољопривредној производњи. 
7.3. наведеног Програма тачно је прецизиран начин остваривања права на помоћ.

 

 

ГРАД ЗВОРНИК 

          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање 

Ненада Продановића  

о на сједници Скупштине Града 30.12.2021.године) 

воћњацима и младим засадима шуме, начињене због 
огромних количина снијега, који је пао у протеклом периоду на горњем крају територије 
града Зворник, у мјесним заједницама : Зелиње, Дрињача, Каменица, Ново Село и Лијешањ. 
Шта може учинити градска управа како би надокнадила штету овим домаћинствима?

Скупштина града Зворник на редовној сједници у првом кварталу 2021. године усвојила је Програм 
кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње. Програмом је 

ава додјељује помоћ за штете у пољопривредној производњи. 
7.3. наведеног Програма тачно је прецизиран начин остваривања права на помоћ. 

     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                      Дарко Стефановић 

 

 

 

 

воћњацима и младим засадима шуме, начињене због 
огромних количина снијега, који је пао у протеклом периоду на горњем крају територије 
града Зворник, у мјесним заједницама : Зелиње, Дрињача, Каменица, Ново Село и Лијешањ. 

?“ 

Скупштина града Зворник на редовној сједници у првом кварталу 2021. године усвојила је Програм 
кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње. Програмом је 

ава додјељује помоћ за штете у пољопривредној производњи. У тачки 



 

Број: 08-013-10/22 
Датум: 01.02.2022.године 

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање
 
Питање одборника Џемаила Исића 
(постављено на сједници Скупштине Града 30.12.2021.године)
„Како органи управе планирају рјешити питање штете коју наносе 
пољопривредним усјевима на пољопривредним имањима града Зворник?“
 
Одговор: 
Скупштина града Зворник на редовној сједници у првом кварталу 2021. године усвојила је Програм 
кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње. П
предвиђено да градска управа додјељује помоћ за штете у пољопривредној производњи. У тачки 
7.3. наведеног Програма тачно је прецизиран начин остваривања права на помоћ.
Морам да напоменем да Закон о ловству (службени гласник Републике Српске 
дефинише да власник имања мора да предузме мјере заштите како би пре
штету и да је наведеним Законом утврђено да уколико је власник предузео све мјере, а да је до 
штете ипак дошло, законска је обавеза корисника ловишта
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ГРАД ЗВОРНИК 

          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање 

Питање одборника Џемаила Исића  
(постављено на сједници Скупштине Града 30.12.2021.године) 
„Како органи управе планирају рјешити питање штете коју наносе дивље свиње на 
пољопривредним усјевима на пољопривредним имањима града Зворник?“ 

Скупштина града Зворник на редовној сједници у првом кварталу 2021. године усвојила је Програм 
кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње. Програмом је 
предвиђено да градска управа додјељује помоћ за штете у пољопривредној производњи. У тачки 
7.3. наведеног Програма тачно је прецизиран начин остваривања права на помоћ. 
Морам да напоменем да Закон о ловству (службени гласник Републике Српске 01-965/09) јасно 
дефинише да власник имања мора да предузме мјере заштите како би предупредио потенцијалну 
штету и да је наведеним Законом утврђено да уколико је власник предузео све мјере, а да је до 
штете ипак дошло, законска је обавеза корисника ловишта да исту власнику надокнади. 

 
 
 
     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                      Дарко Стефановић 
 

 

дивље свиње на 

Скупштина града Зворник на редовној сједници у првом кварталу 2021. године усвојила је Програм 
рограмом је 

предвиђено да градска управа додјељује помоћ за штете у пољопривредној производњи. У тачки 

965/09) јасно 
упредио потенцијалну 

штету и да је наведеним Законом утврђено да уколико је власник предузео све мјере, а да је до 



 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД  ЗВОРНИК 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗВОРНИК 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 
Број: 05-013-10/2022 
Датум: 25.01.2022. године 
                                                                                    
                                                                                           ГРАД ЗВОРНИК 
                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
        
ПРЕДМЕТ: Одговори на одборничка питања   
 
Питања одборника Станка Цветаноски: 
 
1.„Када ће бити урађена улица у Мјесној заједници Економија. То је пут крај Мирјама, а уништена је 
уређењем корита Сапне од стране фирме Кесо промет?“ 
 
Одговор: 
Санација Прве улице (пут поред Мирјама) у МЗ Економија је планирано је буџетом за ову годину, 
од стране Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја. Радови ће бити 
изведени када се стекну услови у току грађевинске сезоне текуће године. 
 
2.„Када ће се извршити категоризација улица у мјесној заједници Улице у складу са 
категоризацијом путева, а мислим да се налази у Закону о безбједности саобраћаја?“ 
 
Одговор: 
Категоризација у смислу подјела и назива улица у мјесној заједници Улице извршена је 
разврставањем улица у Одлуци о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју 
града Зворника („Службени гласник Града Зворник“, број 9/16). Међутим, категоризација улица у 
смислу првенства пролаза у саобраћају на раскрсницама, а на коју се мисли постављеним 
питањем, није завршена. У текућој години планирано је геодетско снимање раскрсница дуж Главне 
улице и израда Главног пројекта саобраћајне сигнализације којим би се у техничком смислу 
регулисало првенство пролаза дуж Главне улице, на основу чега би се стекли сви неопходни 
услови да се постави саобраћајна сигнализација којом би се у коначности регулисао саобраћај. 
Све док се не постави саобраћајна сигнализација на раскрсницама дуж Главне улице, као и на 
свим другим раскрсницама гдје иста не постоји, важи правило кретања возила по приоритету 
„десне стране“  у складу са чланом 34. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11).  
 
Питање одборника Ненада Продановића: 
 
„Шта може Градска управа учинити да се обезбједе надстрешнице на аутобуским стајалиштима у 
мјесним заједницама?“ 
 
Одговор: 
Градска управа је до сада поставила надстрешницу на аутобуском стајалишту у Ђевању и 
Пађинама, те дала сагласност и локацијске услове за постављање надстрешница Мјесној 
заједници Улице у насељу Улице. Међутим, због честих проблема у рјешавању имовинско правних 
односа на свим путевима, те добијања сагласности од стране ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања 
Лука за магистралне и регионалне путеве, постављање аутобуских надстрешница постаје 
сложено. Постављање ће се вршити у наредном периоду у складу са приоритетима на локацијама 
гдје имамо ријешене имовинско правне односе. 
 

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                                                                           

                                                                                          Бранко Јашић, дипл.инг. 
 



 
 
 
 

 
Број:Sl/06-2022 
Датум: 24.01.2022. године 
 
 
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ШЕФ КАБИНЕТА 
 
      
ПРЕДМЕТ : Информација, доставља се
                   Веза предмет број: 02-013-10

 
 
На 9. редовној сједници Скупштине града Зворник,
165. Пословника Скупштине града Зворник 
број:5/17) одборник Бојан Лукић постави је следеће одборничко питање:
„Ко је и на који начин бирао чланове Комисије за с
ППБ, као и финансијску помоћ?“ 
 
Одговор: 
Комисију именује градоначелник, а комисију чини један представник оргaна управе и четири 
представника општинских/градских организација: Борачка организација Републике Српске
предлаже два члана, а Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Републике Српске и Савез организација и удружења ратних војних инвалида 
Републике Српске предлажу по једног члана.
 
 

          

      

                                                                                                          

 

 

   
Информација, доставља се 

10/22 од 24.01.2022. године 
 

На 9. редовној сједници Скупштине града Зворник, одржаној 30.12.2021.године, у смислу члана 
165. Пословника Скупштине града Зворник –пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, 
број:5/17) одборник Бојан Лукић постави је следеће одборничко питање: 
„Ко је и на који начин бирао чланове Комисије за спровођење конкурса за стамбено збрињавање 

Комисију именује градоначелник, а комисију чини један представник оргaна управе и четири 
представника општинских/градских организација: Борачка организација Републике Српске
предлаже два члана, а Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Републике Српске и Савез организација и удружења ратних војних инвалида 
Републике Српске предлажу по једног члана. 

                              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                    

                                                                                                          Жељко Смиљанић,дипл.ецц

 

одржаној 30.12.2021.године, у смислу члана 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, 

провођење конкурса за стамбено збрињавање 

Комисију именује градоначелник, а комисију чини један представник оргaна управе и четири 
представника општинских/градских организација: Борачка организација Републике Српске 
предлаже два члана, а Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Републике Српске и Савез организација и удружења ратних војних инвалида 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                    

ецц. 


