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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

25. фебруар 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
БРОЈ: 2/2022  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 4/12, 
123/20 и 119/21), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 10. редовној сједници одржаној 24. 
фебруара 2022. године,    донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
 
I 

Овом одлуком уводи се и утврђује врста, висина, 
рокови и начин  плаћања комуналне таксе. 
 

II 
Комуналне таксе на подручју града Зворник плаћају 
се за: 

- коришћење простора на јавним површинама, 
осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација, 

- истицање реклама на јавним и другим 
површинама, истицање рекламних паноа и 
билборда поред магистралног пута у зони 
града Зворника и насељеног мјеста Козлук, 

- коришћење простора за паркирање моторних 
возила и мотоцикала, на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то 
актом Скупштине града. 

 
III 

1) Обвезник плаћања  комуналне таксе  по овој 
одлуци јесте корисник права, предмета  и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање комуналне 
таксе. 

 
 
2) Захтјев за  кориштења права, предмета или 
услуга из тачке 2. ове одлуке подноси се Одјељењу 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја. 
 

IV 
Такса за коришћење слободних површина за 
привремену употребу плаћа се за мјеста која су за 
ову сврху посебно одређена од стране надлежног  
одјељења  Градске управе града Зворник. 

 
V 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе града Зворник 
доноси рјешење о ослобађању плаћања комуналне 
таксе из члана 8. Закона о комуналним таксама. 
 

VI 
Наплату таксе за кориштење простора за паркирање 
моторних возила и мотоцикала на мјестима које је  
одредило надлежно одјељење Градске управе града 
Зворник врши Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја. 
 

VII 
1) Приходи од комуналних такси користе се за 
одржавање објеката заједничке комуналне 
потрошње. 
2) Рјешење о коришћењу права, предмета или 
услуга из тачке II ове одлуке неће се издати лицу 
које није платило комуналну таксу  за претходни 
период која је утврђена рјешењем Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
3) Утврђеност услова из претходног става утврђује 
службено лице непосредним увидом у евиденцију 
Одјељења за финансије. 

http://www.gradzvornik.org
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VIII 
Комуналне таксе се обрачунавају и плаћају у складу 
са Тарифом комуналних такси које се плаћају на 
подручју града Зворник,  а која је саставни дио ове 
одлуке. 

 
IX 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним таксама (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 13/17, 9/20, 3/21 и 
11/21). 
 

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

 
Број: 01-022-18/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
ПРИЛОГ 1. 

 
ТАРИФА 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 1. 
 
За коришћење јавних површина односно простора 
испред пословних просторија предузећа и занатско-
предузетничких радњи плаћа   се такса по зонама: 

Прва зона   Зворник-град 
Друга зона  Дивич, Каракај и 
Козлук 
Трећа зона   остала насељена 
мјеста града Зворник 

 
Висина таксе по зонама : 
 

а) за коришћење јавних површина испред 
трговинских радњи  за продају  воћа и поврћа и 
сл. по 1 м2 дневно износи: 
- Прва зона...............................................0,30 КМ 
- Друга зона..............................................0,20 КМ 
- Трећа зона............................................. 0,10 КМ 

 
б) за коришћење јавних површина за 
постављање столова испред угоститељских 
радњи-отворена љетна башта  по 1 м2 дневно 
износи: 
- Прва зона ............................................. 0,25 КМ 
- Друга зона............................................  0,20 КМ 
- Трећа  зона........................................... 0,15 КМ 

 
в) за коришћење јавних површина за 
постављање затворених и дјелимично 
затворених љетних башти и затворених и 
дјелимично затворених простора испред 
трговинских радњи износи: 
- Прва зона 

а) до 20 м2...................0,20 КМ по квадратном 
метру дневно 
б) од 21-  30 м2...................... 180 КМ мјесечно 

в) од 31 – 40 м2..................... 200 КМ мјесечно 
г) од 41 – 50 м2.....................  220 КМ мјесечно 
д) од 51 – 60 м2..................... 240 КМ мјесечно 
ђ) од 61 – 70 м2 .....................260 КМ мјесечно 
е) од 71 – 80 м2..................... 280 КМ мјесечно 
ж) од 81 – 90 м2..................... 300 КМ мјесечно 
з) преко 91 м2........................ 320 КМ мјесечно 

 
- Друга зона 

Цијена се умањује за 30% од цијене прве 
зоне, 

- Трећа зона 
Цијена се умањује за 60% од цијене прве 
зоне. 

 
г) за коришћење јавних површина за 
постављање столова и опреме за продају 
разгледница, лутрија,  новина, сјеменки, 
кикирикија , цвијећа и сл. По 1 м2 дневно 
износи............................................................... 2 КМ 
- за новогодишње, осмомартовске празнике, 
Зворничко љето и сличне манифестације по       
1 м2 дневно износи: 
- Прва зона..................................................10 КМ 
- Друга зона..................................................  7 КМ 
- Трећа зона.................................................. 5 КМ 

 
д) за коришћење јавних површина за привремено 
одлагање и држање грађевинског и другог 
материјала, постављање скела, оплата и опреме  
по 1 м2 дневно износи: 
- тротоар и зелена површина..................1,00 КМ 
- коловоз...................................................1,50 КМ 

 
Ако се заузимање тротоара и зелене површине 
врши у периоду: 

- од 1 до 30 дана плаћа се пуна такса, 
- од 31 до 90 дана плаћа се 75 % таксе, 
- од 91 до 180 дана плаћа се 60 % таксе, 
- више од 181 дан плаћа се 50 % таксе. 

 
НАПОМЕНА : 
Заузета  површина мора бити јасно одвојена од 
остале јавне површине (постављање етисона, 
обиљежавање бојом и сл.) 
Под затвореном и дјелимично затвореном љетном 
баштом се подразумјева заузета јавна површина 
која је физички одвојена од јавне површине 
(изградња платоа, постављање жардињера, 
устакљавање или на други начин потпуно и 
дјелимично затварање јавне  површине). Плаћање 
за заузимање јавне површине из ове тачке се врши 
за затворене љетне баште свих 12. мјесеци, а за 
дјелимично затворене за вријеме коришћења. Након 
протека времена коришћења власници дјелимично 
затворених башти дужни су јавну површину довести 
у првобитно стање, уклањањем жардињера, платоа 
и слично и у том периоду не плаћају закуп. У 
периоду од 01.октобра до 31. марта плаћање из 
тачке в. се умањује за 50% од наведеног износа. 
Такса из овог тарифног броја уплађује се унапријед 
за одобрени период. Захтјеви за затворене  љетне 
баште могу се подносити тромјесечно.  
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Рјешење којим се одобрава заузимање јавних 
површина и утврђује износ таксе доноси Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја. 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 2. 
 
За коришћење јавних површина за презентације 
плаћа се за 1 м2  дневно .....................................10 КМ 
За кориштење јавних површина за привремену 
употребу (покретни бифеи, грилови и слично),   
плаћа се дневно за 1м2.........................................5 КМ 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 3. 
 
За постављање натписа, рекламних паноа, мурала,  
свјетлећих реклама и видео бимова на фасадама,  
крововима, стубовима  конструкцијама и сл. плаћа 
се годишње:  

- до 1 м2  
а) једнострано.........................................100 КМ 
б) двострано............................................150 КМ 

- од 1 до 2 м2  
а) једнострано.........................................150 КМ 
б) двострано............................................200 КМ 

- од 2 до 4 м2  
а) једнострано.........................................250 КМ 
б) двострано............................................300 КМ 

- од 4 до 8 м2  

а) једнострано.........................................400 КМ 
б) двострано............................................500 КМ 

- преко 8 м2 
а) једнострано.........................................600 КМ 
б) двострано...........................................700 КМ 

 

Свака измјена садржаја на рекламном паноу 
наплаћује се 15% од цијене  наплаћене комуналне 
таксе. 
За постављање тракастих натписа и балона   
између објеката плаћа се дневно...................0,50 КМ. 
 
НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног брoја уплаћује се унапријед 
за одобрени период. Таксу не плаћају хуманитарне 
и друге сличне оганизације, као и за постављање 
натписа у сврху културних манифестација. 
Ако се рекламни пано,  мурал  или свјетлећа 
реклама поставља у другој зони такса из тачке е. 
умањује се за 50%, а у трећој зони за 70%. 
Не сматра се рекламом истицање назива фирме на 
једној табли површине  до 1 м2 уколико нема других 
садржаја осим Законом прописаних. 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 4. 
 
За кориштење простора за паркирање моторних 
возила на обиљеженим паркинг мјестима плаћа се:  

а) једнократна такса за паркирање и то: 
- за један сат у првој (црвеној) 

зони........................................................1,00 КМ, 
- за један дан у првој (црвеној) 

зони........................................................5,00 КМ, 
- за један сат у  другој(плавој) и трећој 

(зеленој) зони........................................0,50 КМ, 
- за један дан у другој (плавој) и трећој 

(зеленој) зони........................................3,00 КМ, 

б) повлашћена такса за паркирање и то: 
- за један мјесец у свим зонама за 

станаре................................................20,00 КМ, 
- за дванаест мјесеци у свим зонама за 

станаре..............................................120,00 КМ, 
- за један мјесец у свим зонама за правна   

лица ипредузетнике............................40,00 КМ, 
- за дванаест мјесеци у свим зонама за   

правна лица и предузетнике............240,00 КМ, 
 

в) Преплатна карта за паркирање и то: 
- за један мјесец у првој (црвеној) 

зони......................................................50,00 КМ, 
- за дванаест мјесеци у првој (црвеној) 

зони....................................................300,00 КМ, 
- за један мјесец у другој (плавој) и трећој 

(црвеној) зони......................................40,00 КМ, 
- за дванаест мјесеци у друго (плавој) и трећоj 

(зеленој) зони....................................240,00 КМ. 
 

г) Такса за резервацију паркинг мјеста и то: 
- за шест мјесеци у првој (црвеној) 

зони.................................................1.200,00 КМ, 
- за шест мјесеци у другој (плавој) и трећој 

(зеленој) зони....................................900,00 КМ. 
д) Такса за паркирање мотоцикала идентична је 
једнократној такси за паркирање путничких 
моторних возила.___________________________ 

 
На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града  Зворник, на 
10. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2022. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О КОРИШТЕЊУ   НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА У 
НЕПОЉОПРИВРЕДНО У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

Средства која ће град Зворник наплатити на име 
накнаде за претварање пољопривредног земљишта 
у непољопривредно у висини од 60.000,00 КМ 
(шездесетхиљадаконвертибилних марака), 
планирају се утрошити у складу са намјенама 
дефинисаним Законом о пољопривредном 
земљишту. 
 

II 
Средства из тачке I ове oдлуке  која су планирана у 
буџету града Зворника за 2022. годину, на позицији 
''Накнаде за промјену намјене пољопривредног 
земљишта'' (економски код 412500), утрошиће се за: 

- Заштиту обрадивог пољопривредног 
земљишта од ерозивног  дјеловања локалних 
водотокова (Дрина, Сапна, Хоча и остали 
бујични водотокови на најкритичнијим 
локацијама  на територији града Зворника) у  
висини од 60.000,00 КМ 
(шездесетхиљадаконвертибилнихмарака). 
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III 
Локације, предмјер и обим радова из тачке II 
утврдиће стручна лица Одјељења за стамбено-
комуналне послове и Одјељења за просторно 
уређење Града Зворник. 
 

IV 
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове односно Одјељења за 
инспекцијски надзор Града Зворник.  
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-19/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
Ha основу члана 26. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 10. 108. и 127. Закона 
о спорту („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 79/20), и чл. 19. и 27. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
10. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2022. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА, СПОРТСКИХ 
ГРАНА, УСЛОВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се критеријуми за рангирање 
спортова и номенклатура спортских грана и грана 
спорта у граду Зворник (у даљем тексту: Град), 
расподјела средстава спортским организацијама за 
2022. годину и поступак додјеле и контроле утрошка 
одобрених средстава из буџета града Зворник. 
 

Члан 2. 
Граматички изрази употријебљени у овој одлуци за 
означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба пола. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортова врши се на основу 
следећих критеријума:  
 
А. Друштвеног значаја - заступљености спортова у 
Граду, постојање републичких и градских лигашких 
такмичења, континуиране организације рада 
клубова. 
Б. Традиција спорта у Граду и Републици Српској - 
спортски савези, градски, републички и државни 
успјеси, број клубова, број активних чланова и 
систем такмичења - од нижег ка вишем нивоу. 

В. Медијске заступљености и популарности - 
атрактивности спорта, утицаја на рекламирање 
спорта, приступачност спорту и материјалне 
могућности финансирања и других критеријума 
утврђених Правилником о категоризацији спортова у 
Републици Српској. 
 

Члан 4. 
На основу критеријума из члана 3. ове одлуке, 
спортови се разврставају у четири категорије, и то: 
 
Прва категорија: 

- Атлетика, 
- Кошарка, 
- Одбојка, 
- Рукомет, 
- Фудбал и 
- Џудо.  

 
Друга категорија: 

- Кик-бокс, 
- Тенис, 
- Теквондо, 
- Шах, 
- Футсал, 
- Клубови инвалидних лица. 

 
Трећа категорија: 

- Ауто-мото спорт, 
- Карате, 
- Џиу-џица, 
- Бокс, 
- Аикидо, 
- Кајак-кану и рафтинг, 
- Планинарство. 

 
Четврта категорија: 

- Бициклизам, 
- Боди билдинг и фитнес, 
- Спортски риболов, 
- Билијар и 
- Остале спортске гране, утврђене 

Правилником о категоризацији спортова у 
Републици Српској. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина Града на основу критеријума из 
претходног члана врши рангирање спортова и 
спортских организација и утврђује износе средстава 
за рад, а на основу приједлога Комисије за спорт и 
културу. 
(2) Средства за развој спорта утврђена буџетом 
Града користе се за финансирање рада спортских 
клубова, спортских манифестација у Граду, награде 
најуспјешнијим спортистима и друге намјене 
утврђене Законом о спорту. 
 

Члан 6. 
Спортске организације својим годишњим 
програмима рада аплицирају за кориштење 
средстава из буџета Града планираних за 
финансирање спорта, који поред осталих услова 
треба да испуњавају и следеће Опште услове 
одређене Законом о спорту: 
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1. да је извршена регистрација и упис спортске 
организације у судски регистар код надлежног 
суда, 

2. да је извршено усклађивање Статута и 
осталих нормативних аката са одредбама 
Закона о спорту Републике Српске за 
спортске организације регистроване прије 
ступања на снагу Закона о спорту, 

3. да је извршена пријава и регистрација 
спортске организације у Пореској управи 
Републике Српске, 

4. да су код Министарства породице, омладине 
и спорта у складу са Законом извршили 
потребну регистрацију, 

5. да Комисији за спорт и културу Града достави 
годишњи план и програм рада разматран и 
усвојен од надлежног органа спортске 
организације, 

6. да се воде пословне књиге у складу са 
законским прописима, 

7. да Комисији за спорт и културу Града достави 
извјештај о намјенском утрошку            
средстава дозначених из буџета града, за 
претходну годину, 

8. остале услове у складу са Правилницима и 
нормативним актима спортских савеза РС, 
БиХ и међународних спортских асоцијација. 

 
Члан 7. 

(1) Укупно планирана средства за финансирање 
развоја спорта у Граду Зворник, утврђена су 

буџетом за 2022. годину у укупном износу 700.000 
КМ, „Грант за финансирање спортских 
организација“, економски код 415200.  
(2) Одлуку о додјели средстава спортским 
клубовима доноси Скупштина града на приједлог 
Комисије за спорт и културу.  
(3) На основу критеријума из чл. 4. и 6. ове одлуке и 
ранга такмичења, као и основних трошкова за 
функционисање спортске организације, врши се 
расподјела средстава спортским организацијама у 
2022. години. 
(4) Основни критеријуми за расподјелу средстава 
спортским клубовима односе се на систем 
такмичења клубова и ранг такмичења (лиге), број 
спортиста, традиција и успјеси клубова и врсте 
трошкова који у систему такмичења спортски клуб 
мора финансирати. 
(5) Правило је да спортски клубови истог ранга 
такмичења добијају и исти износ средстава из 
градског буџета. 
(6) Финансирање клубова који немају лигашка 
такмичења одобрава се у износима према рангу 
спортске гране, успјесима, броју такмичара и 
традицији одређеног спорта. 
(7) Код расподјеле средстава за текућу годину 
обавезно се утврђује „спортска резерва“. 
(8) Из укупних годишњих средстава финансирају се 
трошкови избора спортисте године. 
(9) У доњим табелама наводе се износи средстава 
за финансирање рада спортских клубова, и то: 
 

 
1.   ФУДБАЛ 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА  План 2022 

1 ФК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  180.000 
2 ФК Подриње - Тршић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
3 ФК Локањ - Локањ III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
4 ФК Јединство - Роћевић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
5 ОФК Трновица - Трновица III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
6 ФК Будућност - Пилица I ЛИГА РС  40.000 
7 ФК Јардан - Јардан ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
8 ФК Челопек - Челопек ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
9 ФК Табанци - Табанци III  ЛИГА РС ИСТОК  17.000 

10 ФК Јасеница - Јасеница ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
11 ФК Брањево - Брањево ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
12 ФК Пецка Роћевић ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
13 ЖФК  Дрина ПРЕМИЈЕР ЛИГА БиХ  15.000 

14 КМФ „Јанг Бојс 2018“ Друга лига РС (футсал)  8.000 
        УКУПНО  358.000 

 
2.   КОШАРКА 
 
Р.Бр.                Назив клуба ЛИГА      План 2022 

1 Кoшаркашки клубови I и II ЛИГА РС  70.000 
 УКУПНО  70.000 

 
3.   ОДБОЈКА 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА     План 2022 

1 ОК Дрина - Зворник М/Ж I ЛИГА РС  55.000 
 УКУПНО  55.000 
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4.   РУКОМЕТ 
 
Р.Бр.                    Назив клуба ЛИГА    План 2022 

1 РК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  40.000 
 УКУПНО  40.000 

 
5.   БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр.                     Назив клуба     План 2022 

1 Џудо клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Теквондо клуб „Српски Соко"  7.000 
3 Карате клуб „Српски Соко"  5.000 
4 Карате клуб „Змај"  4.000 
5 Карате клуб „Дрина"  2.000 
6 Карате клуб „Сенсеи"  4.000 
7 Ђиу Ђицу клуб „Јуниор" Зворник  2.000 
8 Аикидо „Шихан" Зворник  2.000 
9 Боксерски клуб „Дрина"  2.000 
10 Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“  2.000 
11 Кик бокс клуб “Српски Соко“  4.000 
12 Клуб борилачких спортова ''056''  4.000 
13 Клуб борилачких спортова ''Обилић''  8.000 
14 Теквондо клуб ''Зворник''  4.000 
15 Карате клуб Шкорпион  2.000 
16 Џудо клуб „Соколови“  7.000 
 УКУПНО  66.000 

 
6.   ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр. Назив клуба            План 2022 

1 Атлетски клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Шаховски клуб „Дрина" - Зворник  10.000 
3 Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник  1.500 
4 Кајак кану клуб „Дрина"  5.000 
5 Тениски клуб „АС" Зворник  1.000 
6 Тениски клуб „Видиковац“  1.000 
7 Ауто мото клуб „Ехтрем“  1.000 
8 Боди билдинг клуб „Српски Соко"  2.000 
9 Гимнастички клуб Полет  2.000 

10 Сп.удружење ''Бијели штап“ - 1.500 
11 СБК  „Дијамонд“  1.500 

                                      УКУПНО  33.500 
 
7.   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
Р.Бр. Назив манифестације     План 2022 

1 Избор спортисте године 
 7.000 

2 Спортске манифестације 
 23.000 

           УКУПНО  30.000 
 
8.   СПОРТСКА РЕЗЕРВА 
 
Р.Бр.                           Назив позиције     План 2022 

1 Спортска резерва  47.500 
          УКУПНО  47.500 
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9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
Р.Бр. Спортови и манифестације    План 2022 

1 Фудбал  358.000 
2 Кошарка  70.000 
3 Одбојка  55.000 
4 Рукомет  40.000 
5 Борилачки спортови  66.000 
6 Остали спортови  33.500 
7 Манифестације  30.000 
8 Спортска резерва  47.500 

       УКУПНО  700.000 
 

Члан 8. 
Средства која су спортским клубовима - 
организацијама аконтативно дозначена у 2022. 
години, до дана доношења ове одлуке улазе у 
укупан збир одобрених средстава. 

 
Члан 9. 

(1) Тренинзи спортских клубова су покривени 
посебном буџетском позицијом, грант за ЈУ 
Рекреативно спортски центар Зворник. 
(2) Спортски клуб и ЈУ ''Рекреативно Спортски 
центар Зворник“, ће уговором регулисати 
кориштења простора за тренинге и такмичења.  
 

Члан 10. 
(1) Дозначавање средстава из ове одлуке вршиће се 
током године равномјерно, према спортским 
организацијама, а према остваривању прихода 
буџета Града, за чије праћење се задужује 
Одјељење за финансије. 
(2) Спортски клубови су обавезни вршити правдање 
утрошка дозначених средстава најмање једном 
годишње Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 11. 
Спортски клубови - организације који добијају 
средства из буџета у складу са овом одлуком, дужни 
су до 31.03.2022. године доставити детаљан 
извјештај о утрошку средстава. 
 

Члан 12. 
Градоначелник ће својом одлуком формирати 
Комисију за контролу намјенског утрошка средстава. 
 

Члан 13. 
Спортски клубови су обавезни да надлежним 
органима Градске управе достављају прописане 
обрасце (број 3 до 8 и 10) који су утврђени 
републичким Правилником о условима и 
критеријумима за финансирање носилаца развоја 
спорта у Републици Српској (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 17/10 и 15/20), и друге 
обрасце које пропише надлежни орган Градске 
управе. 
 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању критеријума 
категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање    спорта    и    расподјели    средстава  

 
спортским организацијама града Зворник за 2021. 
годину („Службени гласника града Зворник“, број 
4/21). 
  

Члан 15. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
  
Број: 01-022-20/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић 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, 36/19 и 61/21) и члана 27.  
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 
10. редовној сједници одржаној  24. фебруара 2022. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ, КОНАЧНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2021. 

ГОДИНИ 
 

I 
Утврђује се да је просјечна, коначна грађевинска 
цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора на подручју града 
Зворник у 2021. години износила 1.030,00 КМ. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-21/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17), Скупштина града Зворник на 10. редовној 
сједници одржаној 24. фебруара 2022. године, 
донијела је      
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OДЛУКУ 
 О СУФИНАСИРАЊУ ДОГРАДЊE, 
НАДОГРАДЊE И РЕКОНСТРУКЦИЈE                                                             

ПОСТОЈЕЋЕГ ПРАВОСУДНОГ ОБЈЕКТA У 
ЗВОРНИКУ 

 
 I 

Град Зворник ће учествовати у финансирању 
доградње, надоградње и реконструкције постојећег 
правосудног објекта, који ће чинити једну 
функционалну цјелину, која се састоји у сљедећем: 

1) трошкови захтјева за издавање локацијских 
услова, 

2) трошкови израде урбанистичко-техничких 
услова (од овлаштене куће), 

3) трошкови израде пројектно-техничке 
документације, 

4) трошкови грађевинске дозволе, 
5) трошкови прибављања противпожарне 

сагласности, 
6) трошкови прибављања електроенергетске 

сагласности, 
7) трошкови прибављања комуналне 

сагласности, 
8) трошкови прибављања сагласности телекома 

РС, 
9) трошкови сагласности Зворник-стана, 

10) трошкови ренте, 
11) трошкови накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта, 
12) трошкови административне таксе, 
13) трошкови накнаде за финансирање катастра 

некретнина. 
  

II 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

III 
Ово одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-22/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 85. став 2. Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 
94/19) и чл. 27. и 50.Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 10. редовној 
сједници одржаној дана  24. фебруара 2022. године 
донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ 
МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2022 ГОДИНУ 

 
I 

Средства прикупљена по основу уплата привредних 
друштава и других правних лица који имају сједиште 
и обављају дјелатност на територији Града Зворник 

која су обрачуната и уплаћена у корист буџета Града 
Зворник, у складу са чланом 85. Закона о заштити 
од пожара  („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 94/19) користе се за намјену утврђену овом 
одлуком. 
 

II 
Планирају се прикупити следећа средства: 

1. обрачунате и уплаћене накнаде за 
реализацију посебних мјера заштите од 
пожара у складу са чланом 85. Закона о 
заштити од пожара. 

2. укупно планирана средства буџетом        
Града Зворник                             375.000,00 КМ 

 
III 

Средстава прикупљена на основу обрачунате и 
уплаћене накнаде у корист буџета Града Зворник 
усмјерит ће се на следећи начин:    
 

1. набавка опреме: одјела за прилазак 
отвореном племену, одјела за заштиту од 
отровних гасова и агресивних материја, хитан 
комплет за опасну робу, ватрогасна црева, 
млазнице вишенамјенске, полице за црева, 
преклопни мост за црева, преградна 
ватрогасна трака, ватрогасна поткапа за 
ватрогасце, интервенцијски, ватрогаснe 
интервенцијске сикере, маске за гашење 
шумских пожара, носила за спашавање, 
ватрогасна чакља, комплет алата за 
ватрогасце, ватрогасни лед рефлектор за 
потраге, ватрогасно суво одјело за улазак у 
воду, чизме за спашавање из поплава, 
ватрогасна потопна пумпа, ватрогасни 
апарати, кључеви за отварање лифта и 
хидраната, сет алата за спашавање из 
саобраћајних удеса, систем за узбуњивање и 
праћење интервенција, изолациони апарати, 
интервенцијске чизме за шумске пожаре, 
напртњаче за гашење пожара, интервенцијска 
одјела за пожаре отвореног типа. 

2. Сервис и поправка ватрогасних пумпи и 
уређаја на возилима и осталој опреми која 
подлеже редовном сервису.     

3. Набавка командног ватрогасног возила са 
уређајем за гашење пожара. 

4. Радови на ватрогасном дому у граду: замјена 
и уградња столарије, врата и гаражних врата, 
изградња две нове гараже за ватрогасна 
возила, уређивање постојећих гаража, 
ватрогасног дома и сервиса. 

                                                                                                                             
IV 

Наведена средства су планирана од прихода 
противпожарне заштите. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-23/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана  6. Закона о гробљима и погребној 
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 31/13 и 6/14) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
10. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2022. 
године   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И 

ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности на 
подручју града Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 3/14 и ''Службени гласник града 
Зворник'' број 6/16 и 1/19) у члану 50. став 2. мијења 
се и гласи: ''Градско гробље у Каракају даје се на 
привремено управљање и одржавање АД ''Водовод 
и комуналије'' Зворник на период од двије године од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-24/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 21. Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/11 и 100/17), члана 18. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана  27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 10. редовној сједници одржаној дана 24. 
фебруара 2022. године  донијела је 
 

ПРОГРАМ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
Законом о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/11 и 100/17) 
утврђене су комуналне дјелатности од посебног 
јавног интереса, начин обезбјеђивања посебног 
јавног интереса, организација обављања 
комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања. Поменутим законом одређене су 
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, 
односно дјелатности заједничке комуналне 
потрошње.  
Дужност јединице локалне самоуправе је да 
обезбјеђује организовано обављање комуналних 
дјелатности, док је доношење Програма заједничке 
комуналне потрошње (у даљем тексту: Програм) 
надлежност скупштине јединице локалне 
самоуправе.  
Програм садржи обим и квалитет одржавања и 
обнављaња појединих комуналних објеката и 

уређаја и висину потребних средстава за 
реализацију Програма. Програмом се утврђује обим 
и квалитет обављања сљедећих услуга:  

• чишћење јавних површина,  
• одржавање, уређивање и опремање јавних 

зелених и рекреационих површина, 
• oдржавање јавних саобраћајних површина,  
• одвођење атмосферских падавина и других 

вода са јавних површина, 
• јавна расвјета у насељеним мјестима и  
• дјелатност зоохигијене.  

 
Утврђивање висине средстава за обављање 
комуналних дјелатности заједничке комуналне 
потрошње врши се на основу Програма, а средства 
се обезбјеђују из буџета јединице локалне 
самоуправе по основу прихода остварених из:  

• комуналне накнаде,  
• диjела накнаде за коришћење добара од 

општег интереса, 
• дијела прихода од пореза на непокретности, 
• дијела накнада за дате концесије.  

 
Буџетом града Зворник  за 2022. годину, за 
реализацију Програма заједничке комуналне 
потрошње планирано је 1.230.000,00  КМ. 

 
Чишћење јавних површина 

 
Ручно чишћење јавних површина обухвата:   

 
• Ручно чишћење јавних саобраћајних 

површина (градске улице, тротоари, риголи, 
тргови, пјешачке стазе, јавна паркиралишта и 
слично). Ручно чишћење обухвата 
прикупљање отпада и метење саобраћајних 
површина, пражњење корпица за отпад, 
скидање застарјелих плаката, и друге 
послове, 

• Ручно чишћење снијега и леда са тротоара, 
паркинг простора, паркова и степеништа, као 
и посипање соли у зимском периоду.  

• Уредно одржавање и пражњење корпи и 
посуда за отпад прије него што буду до врха 
напуњене.   

• Прикупљање отпада са уређених и 
неуређених зелених површина (уз 
саобраћајнице, уз ријеке, потоке, у стамбеним 
насељима, уз излетишта, спомен обиљежја и 
слично), 

• Сакупљање лишћа са уређених и неуређених 
јавних зелених површина (уз саобраћајнице, 
између тротоара, уз ријеке и потоке, у 
стамбеним насељима, површине око спомен 
гробља, излетишта и других површина).  

• Прикупљање отпада и ванредно чишћење 
јавних површина после повећаног обима 
кориштења јавних површина, елементарних 
непогода и слично.  

• Уклањање и санирање привремених 
нелегалних одлагалишта отпада и других 
нелегалних депонија.   
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• Прикупљање отпада дуж магистралних и 
локалних путева и одржавање хигијене на 
изграђеним аутобуским стајалиштима, 
дјечијим игралиштима и гушће насељеним 
мјестима (приградско и рурално подручје) и 
сл. 

 
За послове одржавања јавне хигијене у 2022.години, 
планирана су средства у износу од 430.000,00 КМ. 

Послови се односе на чишћење јавних површина-
улица, тротоара, зелених и рекреационих површина, 
одвођење атмосферски падавина са јавних 
површина, као и чишћење решетки и сливника за 
одводњу вода. 
 
Програм одржавања јавне хигијене у граду и 
приградским насељима за 2021.годину, предвиђа  
следеће активности: 

 
а)   Чишћење градских улица 
 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Број 

дана 
Цијена 
КМ/дан УКУПНО КМ 

1 Чишћење улице Светог Саве од моста Kраља Александра 
Карађорђевића до градске капије 7 дана у седмици у двије 
смјене. (Површина 13.975,0 ) 334 94.27 31.486,18 

2 Чишћење улица око стамбених зграда ''Змајевац'' и ''Дрина'' 5 
дана у седмици у току прве смјене  (Површина 5.437,5). 240 41.45 9.948,00 

3 Чишћење улице Карађорђеве 7 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 2.380,0). 334 15.51 5.180,34 

4 Чишћење улице око ''Z'' објеката, поред Основне школе 
''Свети Сава'' 5 дана у седмици у току прве смјене  (Површина 
7.285,0 ). 240 59.23 14.215,20 

5 Чишћење улице око Зелене пијаце, од Привредне банке до 
Медицинског центра 7 дана у седмици у двије смјене. 
(Површина 3.200,0) 334 19.02 6.352,68 

6 Чишћење улице око Спортске хале и паркиралишта, 5 дана у 
седмици у току прве смјене  (Површина 3.500,0 ). 240 29.49 7.077,60 

7 Чишћење површине испод моста Kраља Александра 
Карађорђевића, 2 дана у седмици у току прве смене 
(Површина 3.250,0 ) 96 56.15 5.390,40 

8 Чишћење улице Патријарха Павла  од  Тропика до насеља 
Српских добровољаца (В-блокови) 7 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 5.760,0 ) 334 25.17 8.406,78 

9 Чишћење насеља Српских добровољаца (B блокови), 5 дана у 
седмици у току прве смјене (Површина 9.430,0 ) 240 70.64 16.953,60 

10 Чишћење улице Вука Караџића од Трга Побједе до 
раскрснице са приобалним путем , 5 дана у седмици у току 
прве смене (Површина 8.820,0) 240 56.71 13.610,40 

11 Чишћење улице Спречанска, 2 дана у седмици у току прве 
смене (Површина 400,0) 96 10.64 1.021,44 

12 Чишћење улице Рибарска, 2 дана у седмици у току прве 
смене (Површина 380,0) 96 10.43 1.001,28 

13 Чишћење улице Змај од Ноћаја, 2 дана у седмици у току прве 
смене (Површина 510,0) 96 11.58 1.111,68 

14 Чишћење улице Браће Обрадовић, 3 дана у седмици у току 
прве смјене  (Површина 1.610,0) 144 21,79 3.137,76 

15 Чишћење улице Симе Перића од Трга Побједе   до 
раскрснице са Мајевичком улицом, 5 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 2.730,0) 240 28.42 6.820,80 

16 Чишћење улице Симе Перића од раскрснице са Мајевичком 
улицом до зграде ''Велепромета''  3 дана у седмици у току 
прве смјене  (Површина 3.510,0) 144 26.62 3.833,28 

17 Чишћење улице Мајевичке (до друге решетке), 2 дана у 
седмици у току прве смјене  (Површина 4.150,0) 96 81.37 7.811,52 

18 Чишћење улице 9 Априла, 3 дана у седмици у току прве 
смјене. (Површина 7.681,0) 144 70.60 10.166,40 

19 Чишћење улице Радничке, 2 дана у седмици у току прве 
смјене. (Површина 1.710,0) 96 32.26 3.096,96 

20 Чишћење улице Гаврила Принципа 2 дана у седмици у току 
прве смјене. (Површина 1.710,0) 96 32.26 3.096,96 
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21 Чишћење улице Омладинске, 2 дана у седмици у току прве 
смјене  (Површина 300,0) 96 8.93 857,28 

22 Чишћење улице Нова, 2 дана у седмици у току прве смјене  
(Површина 280,0) 96 8.63 828,48 

23 Чишћење улице Вратоломачки пут, 2 дана у седмици у току 
прве смјене  (Површина 540,0) 96 9.96 956,16 

24 Чишћење улице Поп Петра Лазаревића,  2 дана у седмици у 
току прве смјене (Површина 1.300,0) 96 24.66 2.367,36 

25 Чишћење улице браће Стефановића,  2 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 735,0) 96 13.85 1.329,60 

26 Чишћење Болничке улице, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 1.850,0) 96 33.76 3.240,96 

27 Чишћење улице Српских Јунака, од улице Светог Саве до 
раскршћа , 2 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
1.500,0) 96 26.79 2.571,84 

28 Чишћење улице Ослобођења,  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 1.120,0) 96 18.85 1.809,60 

29 Чишћење улице Марка Марковића 2 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 210,0) 96 5.90 566,40 

30 Чишћење улице Каменичке , 2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 350,0) 96 8.63 828,48 

31 Чишћење улице Снаговачке  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 300,0) 96 8.63 828,48 

32 Чишћење улице Горанске  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 300,0) 96 8.63 828,48 

33 Чишћење степеништа поред Андрашеве виле, старе болнице 
и Медицинског центра  2 дана у седмици у току прве смјене 
(Површина 1.120,0) 

 
 

96 24.27 2.329,92 
34 Чишћење пјешачких стаза у парковима , 7 дана у седмици у 

току прве смјене (Површина 1.500,0) 
 

334 9.91 3.309,94 
35 Чишћење насеља "Бирач"  2 дана у седмици у току прве 

смјене (Површина 3.500,0) 
 

96 57.01 5.472,96 
36 

 
Чишћење плаже и шетачке стазе од рампе до бензинске 
пумпе , 5 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
6.668,0) 

 
 

240 47.95 11.508,00 
УКУПНО (Без ПДВ-а) 199.353,20 

б)   Чишћење сливника и линијских решетки 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Број 

комада 
Цијена 
КМ/ком УКУПНО КМ 

37 Чишћење и испирање сливника у периоду мјесеци од 01.04. до 
30.10. Обрачун по комаду. 85 153.85 13.077,25 

38 Чишћење решетки са испирањем свих 7 мјесеци од 01.04. до 
30.10. једном мјесечно.Обрачун по комаду. 

 
20 153.85 3.077,00 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 16.154,25 
 
в)   Чишћење ригола дуж магистралног пута 
 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Број 

чишћења 
Цијена 
КМ/чишћ. УКУПНО КМ 

39 Чишћење риголе дуж магистралног пута са обе стране од 
зграде ''Обала'' до аутобуског стајалишта на излазу из града. 
Обрачун по годишњем броју чишћења 

 
4 

940.17 
 3.760,68 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 3.760,68 
 
г)   Кошење траве и одржавање зеленила 
 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Број 

мјесеци 
Цијена 

КМ/мјесец УКУПНО КМ 

40 Кошење траве и чишћење косина од Градске капије до бензинске 
пумпе и од мотела Лагуна до сервиса Галић на Метеризама од 
01.04. до 31.10.Три радника у току прве смјене.Обрачун по броју 
мјесеци кошења.  

 
 

7 3,521.37 24.649,59 
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41 Кошење траве, чишћење корова и растиња на Ђурђев граду и 
дуж пјешачке стазе према Ђурђев  граду у периоду од 01.04. до 
30.09. Обрачун по броју мјесеци кошења.  6 1,495.73 8.974,38 

42 Кошење траве, на јавним зеленим  површинама у граду у 
периоду од 01.04. до 30.09. Обрачун по броју мјесеци кошења.  6 940.17 5.641,02 

43 Заливање украсног биља на уређеним зеленим површинама и 
жардињерама. Обрачун по броју мјесеци заливања  5 769.23 3.846,15 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 43.111,14 
 
д)   Прање градских улица 
 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Број 

прања 
Цијена 

КМ/прање УКУПНО КМ 

44 Прање градских улица  7 мјесеци почев од 01.04. до 30.10. по 
потреби минимално два пута мјесечно: Обрачун по броју прања.       

  Светог Саве 22 376.07 8.273,54 
Карађорђева 14 89.74 1.256,36 
Улице око Зелене пијаце 21 111.97 2.351,37 
Браће Југовића 21 320.51 6.730,71 
Вука Караџића 14 330.77 4.630,78 
Симе Перића 14 219.66 3.075,24 
Мајевичка 14 79.49 1.112,86 
Гаврила Принципа 14 72.65 1.017,10 
Радничка 14 72.65 1.017,10 
9 Априла 18 264.96 4.769,28 
Браће Обрадовића 14 83.76 1.172,64 
Улице око Змајевца 12 188.03 2.256,36 
Улице око Z објеката 14 243.59 3.410,26 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 41.073,60 
 
ђ)   Одвоз смећа и кабастог отпада 
 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Број 

тура 
Цијена 
КМ/тури УКУПНО КМ 

45 Одвоз смећа из контејнера , једном седмично (смеће које скупе 
чистачи).Обрачун по броју одвезених тура.  48 20.51 984,48 

46 Утовар и одвоз кабастог отпада, шута (мини депоније) кој се не 
могу планирати и предвидјети у току године.Обрачу по броју 
превезених тура.   60 136.75 8.205,00 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 9.189,48 
 
е)   Остале услуге 
 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ Паушал. Цијена 

КМ УКУПНО КМ 

47 Окопавање и одржавање цвијећа, набавка и садња нових 
садница цвијећа и дрвећа, орезивање дрвећа и сјечење сувих и 
оштећених стабала. Обрачун паушално. 1 8,716.00 8.716,00 

48 Одржавање и поправка опреме и инвентара у парковима и на 
дјечијим игралиштима. Обрачун паушално. 1 2,640.00 2.640,00 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 11.356,00 

 
ж)   Одржавање јавне хигијене у насељу Каракај 
 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ 

Број 
дана- 
контејн. 

Цијена 
КМ/дан-
контејн 

УКУПНО КМ 

49 Чишћење путева (улица) у Каракају, стазе према Јадру и ТШЦ-у, 
тротоара од моста на ријеци Хочи до пруге, 2 дана у седмици 
(Површина 3.000,0)  96 55.56 5.333,76 
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50 Одвоз смећа из контејнера (смеће које скупе чистачи)  два пута 
мјесечно. Обрачу по броју превезених тура. 22 25.64 564,08 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 5.897,84 
 
з)   Одржавање јавне хигијене у насељу Дивич 
 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ 

Број 
дана- 
контејн. 

Цијена 
КМ/дан-
контејн 

УКУПНО КМ 

51 Чишћење улица у Дивичу (од улаза у Дивич до излаза према 
Видиковцу) , 2 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
2.800,0) 96 47.01 4.512,96 

52 Одвоз смећа из контејнера (смеће које скупе чистачи)  два пута 
мјесечно. Обрачу по броју превезених тура. 22 26.50 583,00 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 5.095,96 

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ОДВОЗ СМЕЋА У НАСЕЉУ КОЗЛУК И УТОВАР И ОДВОЗ СМЕЋА НА ПУТНИМ 
ПРАВЦИМА:ПИЛИЦА, САПНА, ЦРНИ ВРХ И КУШЛАТ 

 
а)   Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук 
 
Ред. 
број ВРСТА ПОСЛА     Број 

дана 
Цијена 
КМ/дан УКУПНО КМ 

2.1. Чишћење главне улице (од улаза до излаза из Козлука), 4 дана у 
седмици у току прве смјене (Површина 10.000,0) 192 18.78 3.605,76 

2.2.. Чишћење улица према Малешћу, 4 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 4.000,0) 192 6.81 1.307,52 

2.3. Чишћење улице према изворишту киселе воде свих 12 мјесеци, 
4 дана у седмици у току прве смјене (Површина 900,0) 192 1.70 326,40 

2.4. Чишћење улица према амбуланти , 4 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 900,0) 192 1.70 326,40 

2.5. Одвоз смећа контејнерима једном седмично (смеће које сакупе 
чистачи).Обрачун по броју одвезених контејнера. 48 28.21 1.354,08 

2.4. Чишћење простора око изворишта минералне воде и кошење 
траве у Кисељаку 1 дан у седмици у току прве смјене. (Површина 
3.000,0) 48 117.91 5.659,68 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 12.579,84 
 
б)  Утовар и одвоз смећа на путним правцима:Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат 
 
Ред. 
број ВРСТА ПОСЛА     Број 

тура 
Цијена 
КМ/тури 

УКУПНО 
КМ/година 

2.1. Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Пилица-Каракај, сваке друге седмице .(Пилица, Брањево, 
Роћевић, Козлук, Тршић, Челопек и Економија).Обрачун према 
броју одвезених тура. 22 244.40 5.376,80 

2.2.. Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Сапна-Каракај, сваке друге седмице .Обрачун према 
броју одвезених тура. 22 216.20 4.756,40 

2.3. Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Црни Врх-Каракај , сваке друге седмице.Обрачун према 
броју одвезених тура. 22 206.79 4.549,38 

2.4. Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Кушлат-Каракај, сваке друге седмице .Обрачун према 
броју одвезених тура. 22 239.32 5.265,04 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 19.947,62 
 

Укупна цијена без ПДВ-а  367.519,61 
ПДВ 17 % 62.478,33 

Укупна цијена са ПДВ-ом  429.997,94 
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Уклањање дивљих депонија 
 
За послове уклањања дивљих депонија буџетом за 2022.годину је планирано 20.000,00 КМ. 
 

Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, тргова, 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. 
За одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2022.години, уградњу лежећих избочина и поставка 
знакова планирано је 45.000,00 КМ. 
За одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације у 2022.години, планирано је 15.000,00 КМ. 
 

Зимско одржавање 
 
Зимско одржавање путева обухвата: одржавање у проходном стању за несметано одвијање пјешачког и 
моторног саобраћаја на саобраћајницама и тротоарима у граду и сеоским насељима, ручно и машинско 
уклањање снијега са саобраћајница и тротоара, посипање индустријске соли и абразивних материјала, утовар 
и одвоз снијега са мјеста сметњи одвијања саобраћаја, уклањање снијега и леда из сливника, са пјешачких 
прелаза, паркиралишта и тргова. 
За зимско одржавање градских улица, тротоара, приградских насеља, локалних и некатегорисаних путева на 
подручју града Зворника у 2022.години,планирана су средства у износу од 140.000,00 КМ. 
 
Зимско одржавање градских улица, тротоара,паркинг простора и приградских насеља (Дивич, Шћемлија, Кула 

Град, Каракај, Улице, Економија, Челопек) 

Р.Б. Врста радова - услуга Ј.М. 
Колич.  Цијена 

Цијена   
КМ/Ј.М. 

1 
Чишћење – разгртање снијега са саобраћајница. Обрачун 
по км¹.  км¹ 595 27.80 16.541,00 

2 Посипање соли по саобраћајницама. Обрачун по км¹.  км¹ 755 32.00 24.160,00 

3 

Утовар у камион снијега и леда по потреби са градских 
саобраћајница и тротоара и одвоз на депонију на СТД 3 км 
(камион од 10 – 15 м³). Обрачун по км¹.  км¹ 12 160.00 1.920,00 

4 

Набавка 10 тона соли за потребе  АД «Водовод и 
комуналије» Зворник, ради одржавање тротоара, паркинг 
простора, паркова и степеништа. Обрачун по тони. тона 7 350.00 2.450,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ - а 45.071,00  
ПДВ 7.662,07 

УКУПНО СА ПДВ - ом  
52.733,07  

 
Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева 

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. Колич
ина    

Цијена 
Цијена   КМ/м³ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи   м³  20 25.00 500,00 
2 Дрињача – Луке   м³  10 22.00 220,00 
3 Дрињача – Костјерево (Два правца)  м³  30 24.00 720,00 
4 М.пут –Ђевање   м³  20 22.00 440,00 
5 К.мост – Г.Каменица  м³  60 26.00 1.560,00 
6 К.Ријека – Лијешањ  м³  30 25.00 750,00 
7 Бакрачи – Глођанско брдо   м³  20 25.00 500,00 
8 М. Пут (Каменолом) – Липље  м³  40 22.50 900,00 

9 Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај – 
гробље  м³  25 22.50 562,50 

10 Липље – Самари и Бећировићи  м³  20 24.00 480,00 
11 Липље – Султановићи – Маричићи   м³  20 24.00 480,00 
12 Асфалтна база - Ново Село  м³  20 22.00 440,00 
13 Магистрални пут - Ново Село  м³  10 22.00 220,00 
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14 Шћемлија – Хоча – М.пут   м³  15 23.00 345,00 
15 Зворник – Шћемлија (Споменик и насеље Каменолом)  м³  15 23.00 345,00 
16 Златне воде (Зворник) – Кула град   м³  30 23.00 690,00 
17 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина  м³  60 24.00 1.440,00 
18 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх   м³  15 24.00 360,00 
19 Ораовац – Глумина – Махмутовићи   м³  20 23.00 460,00 
20 Ораховац – Крижеићи – Парлог  м³  50 25.00 1.250,00 
21 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  м³  40 25.50 1.020,00 
22 Парлог – Баљковица (Пандурица)  м³  35 25.50 892,50 
23 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  м³  30 24.00 720,00 
24 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци   м³  40 23.00 920,00 
25 Б.Поток – Калудрани – Клиса  м³  30 25.00 750,00 
26 Ђулићи – Дураковићи  м³  10 24.00 240,00 
27 Поље (Мајдан)– Кучић кула и Рег. Пут-Лупе   м³  20 24.00 480,00 
28 Петковци – Клиса   м³  30 25.00 750,00 
29 Д.Шетићи – Г.Шетићи   м³  20 25.00 500,00 
30 Шетићи – Бошковићи   м³  30 25.00 750,00 
31 Шетићи - Брдо - Томићи  м³  20 25.00 500,00 
32 Козлук – Јусићи   м³  50 27.00 1.350,00 
33 Малешић (Шакотићи) – Клиса   м³  40 26.50 1.060,00 
34 М. Пут М 19 (Челопек) – Улице – Зеохем  м³  10 23.00 230,00 
35 Челопек – Цер   м³  10 23.00 230,00 
36 Тршић – Живковина            м³  30 25.00 750,00 
37 Тршић – Гробље - Овчаревац     м³  10 25.00 250,00 
38 Тршић – Крстићи   м³  10 25.00 250,00 
39 Тршић – Соколина  м³  10 25.00 250,00 
40 Тршић – Марковићи  м³  10 25.00 250,00 
41 М.Пут–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи)   м³  30 26.50 795,00 
42 Табанци – Козлук   м³  10 25.00 250,00 
43 М.Пут - Скочић – М.Пут  м³  30 26.50 795,00 
44 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут  м³  10 26.50 265,00 
45 К.Пут – Кисељак   м³  10 26.50 265,00 
46 Доња Трновица – Горња Трновица   м³  20 27.00 540,00 
47 М.Пут – Пађине   м³  10 26.50 265,00 
48 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи    м³  20 26.50 530.00 
49 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа   м³  10 27.00 270,00 
50 С.Шепак – Г.Шепак   м³  15 27.00 405,00 
51 С.Шепак – Вишњик   м³  10 27.00 270,00 
52 Кружни пут кроз Брањево  м³  20 27.00 540.00 
53 Брањево - Локањ (Лазаревићи)  м³  50 29.00 1.450,00 
54 Лок. пут за Локањ - Пантићи  м³  20 29.00 580,00 
55 Лок. пут за Локањ - Радоњићи  м³  20 29.00 580,00 
56 Лок. пут за Локањ -Савићи  м³  30 29.00 870,00 
57 Манојловићи – Лазаревићи   м³  10 29.00 290,00 
58 Лок. пут за Локањ - Подосоје  м³  20 29.00 580,00 
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59 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица         м³  80 29.00 2.320,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ - а  
36.665,00  

ПДВ           
6.233,05 

УКУПНО СА ПДВ - ом 
 

 
42.898,05  

 
Чишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима 

  

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. 
Дужина Цијена 

Цијена   км КМ/км¹ 
1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи    км 3.2 19.70 378,24 
2 Дрињача – Луке  км 1.8 19.70 212,76 
3 Дрињача – Костјерево (два правца) км 3.0 19.70 354,60 
4 М.пут –Ђевање  км 2.0 19.70 236,40 
5 М.пут –Ново Село км 1.4 19.70 165,48 
6 К.мост – Г.Каменица (Шијаковићи)                                            км 15.0 19.70 1.773,00 
7 К.Ријека – Лијешањ  км 5.0 19.70 591,00 
8 Бакрачи – Глођанско брдо  км 1.8 19.70 212,76 
9 М. Пут (Каменолом) – Липље км 7.0 19.70 827,40 

10 Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај – 
гробље                             км 3.2 19.70 378,24 

11 Липље – Самари  и Бећировићи км 4.7 19.70 555,54 
12 Липље – Султановићи – Маричићи  км 6.0 19.70 709,20 
13 Асфалтна база - Ново Село км 2.0 19.70 236,40 
14 Шћемлија – Хоча – М.пут км 1.5 19.70 177,30 
15 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина км 13.0 19.70 1.536,60 
16 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх  км 4.6 19.70 543,72 
17 Ораовац – Глумина – Махмутовићи км 5.7 19.70 673,74 
18 Ораховац – Крижеићи – Парлог  км 5.8 19.70 685,56 
19 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  км 6.5 19.70 768,30 
20 Парлог – Баљковица – Пандурица  км 5.0 19.70 591,00 
21 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  км 6.0 19.70 709,20 
22 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци  км 4.0 19.70 472,80 
23 Б.Поток – Калудрани – Клиса км 5.7 19.70 673,74 
24 Ђулићи – Дураковићи км 2.0 19.70 236,40 
25 Поље (Мајдан)– Кучић кула  км 1.8 19.70 212,76 
26 Петковци – Клиса                  км 2.0 19.70 236,40 
27 Д.Шетићи – Г.Шетићи  км 2.3 19.70 271,86 
28 Шетићи - Брдо - Томићи км 1.6 19.70 189,12 
29 Шетићи – Бошковићи км 2.5 19.70 295,50 
30 Козлук – Јусићи  км 7.0 19.70 827,40 
31 Малешић (Шакотићи) – Клиса  км 3.5 19.70 413,70 
32 Челопек – Цер  км 2.0 19.70 236,40 
33 Тршић – Живковина - Јанковина км 4.0 19.70 472,80 
34 Тршић – Гробље - Овчаревац    км 2.3 19.70 271,86 
35 Тршић – Крстићи  км 1.5 19.70 177,30 
36 Тршић – Соколина  км 2.0 19.70 236,40 
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37 Тршић – Марковићи  км 1.0 19.70 118,20 
38 М.Пут–Горњи–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи) км 4.4 19.70 520,08 
39 Табанци – Козлук  км 1.1 19.70 130,02 
40 М.Пут - Скочић – М.Пут км 3.8 19.70 449,16 
41 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут км 1.5 19.70 177,30 
42 К.Пут – Кисељак  км 6.2 19.70 732,84 
43 Доња Трновица – Горња Трновица  км 5.0 19.70 591,00 
44 М.Пут – Пађине  км 2.0 19.70 236,40 
45 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи – гробље  км 3.0 19.70 354,60 
46 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа  км 1.5 19.70 177,30 
47 С.Шепак – Г.Шепак  км 2.6 19.70 307,32 
48 С.Шепак – Вишњик  км 1.0 19.70 118,20 
49 Кружни пут кроз Брањево км 2.5 19.70 295,50 
50 Брањево - Локањ (Лазаревићи) км 11.1 19.70 1.312,02 
51 Лок. пут за Локањ - Подосоје км 3.5 19.70 413,70 
52 Лок. пут за Локањ - Пантићи км 3.0 19.70 354,60 
53 Лок. пут за Локањ - Радоњићи км 4.0 19.70 472,80 
54 Лок. пут за Локањ -Савићи км 5.0 19.70 591,00 
55 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица        км 20.0 19.70 2.364,00 
56 Непланирано чишћење услед обилнијих падавина км 63.0 19.70 7.446,60 

УКУПНО БЕЗ ПДВ - а 
 34.703,52 

ПДВ 5.899,60 
УКУПНО СА ПДВ – ом 

  40.603,12 

 
Посипање соли и абразивног материјала 

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. 
Дужина Цијена Цијена   
км КМ/км¹ 

1 Посипање соли и абразивног материјала на одабраним 
релацијама км 150 21.40 3.210,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ – а 
 3.210,00 

ПДВ 545,70 
УКУПНО СА ПДВ - ом 

  3.755,70 

 
Јавна расвјета у насељеним мјестима 

 
Јавна расвјета у насељеним мјестима којом се 
освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине, 
обухвата послове везане за изградњу јавне 
расвјете, редовно одржавање јавне расвјете и 
утрошак електричне енергије за јавну расвјету. 
Одржавање јавне расвјете подразумијева замјену 
сијалица, пригушница, грла, осигурача, 
проналажење и отклањање кварова, замјену 
оштећених стубова и свјетиљки, замјену оштећеног 
кабла и др.  
Буџетом за 2022.годину планирана су средства у 
износу од 570.000,00 КМ за јавну расвјету. 
За трошкове утрошене електричне енергије 
планирано је 280.000,00 КМ, за трошкове 
одржавања јавних расвјета планирано је 40.000,00 
КМ, а за изградњу нове јавне расвјете планирано је 
250.000,00 КМ. 

Дјелатност зоохигијене 
 
Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и 
збрињавање напуштених и угрожених домаћих 
животиња (кућних љубимаца) и сигурно уклањање 
животињских лешева са јавних површина и санацију 
терена. 
У 2022.години планирана су средства у износу од 
10.000,00 КМ за дјелатности зоохигијене. 
 
Преглед потребних финансијских средстава за 
реализацију Програма заједничке комуналне 

потрошње: 
 
Опис активности 

 
Износ у КМ 

Одржавање јавне хигијене  430.000,00 
Уклањање дивљих депонија    20.000,00 
Одржавање јавних саобраћајних 
површина и саобраћајне 

  60.000,00 
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сигнализације 
Зимско одржавање улица, 
тротоара  и локалних путева 

140.000,00 

Јавна расвјета у насељеним 
мјестима 

570.000,00 

Зоохигијена    10.000,00 
 

УКУПНО КМ: 
 
1.230.000,00 

 
Број: 01-022-25/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. став (5) и 42. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број: 97/16, 36/19 и 6/21), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, брoj: 5/17) а у вези са чл. 32. став 6. 
и 8. Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 59/13, 16/18, 70/20 и 
111/21), Скупштина града Зворник на 10. редовној 
сједници одржаној дана 24. фебруара 2022. године,  
донијела је 

 
ПЛАН 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ 
НАКНАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I 

Усваја се План утрошка средстава од концесионих 
накнада за 2022. годину (у даљем тексту: План). 

 
II 

Овим планом нормативно се уређује расподјела и 
усмјеравање намјенских средстава прикупљених од 
концесионих накнада за 2022. годину, те утврђују 
намјене у које ће се средства од ових накнада у 
2022. години усмјеравати и трошити, а у складу и на 
начин предвиђен Законом о концесијама.  
 

III 
Буџетом Града Зворник за 2022. годину планирани 
износ средстава од концесионих накнада од 
40.000,00 КМ, утрошиће се за реконструкцију 
инфраструктуре у Мјесним заједницама на подручју 
Града Зворник и друге потребе локалног развоја. 

 
IV 

Обим и динамика радова из тачке III овог Плана 
усклађује се са динамиком прилива средстава за 
коришћење минералних сировина. 
 

VI 
За реализацију ове одлуке задужује се Градска 
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-26/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 10. редовној сједници, 
одржаној  24. фебруара 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА 2022-2024. ГОДИНА 

 
1. Усваја се План капиталних инвестиција 2022-
2024. година 
 

2. Саставни дио наведеног  закључка је План из 
тачке 1.  
 

3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-27/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 10. редовној сједници, 
одржаној  24. фебруара 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈРМ-А И БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-28/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 5. Закона о систему интерних и 
финансисјких контрола у јавном сектору Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
91/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник-
Пречишћени текст (''Службени гласник града 
Зворник, број: 5/17). Градоначелник града Зворник, 
доноси  

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И 
УПОТРЕБЕ ПРОЦЕСА ИЗ ЛИСТЕ/КЊИГЕ 
ПРОЦЕСА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗВОРНИК 
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I 
1) Овом одлуком доносе се сви процеси и 
процедуре из листе/књиге пословних процеса, који 
се примјењују и одобравају за имплементацију у 
Градској управи Града Зворник. 
2) Процеси у оквиру ''Листе/књиге процеса не 
морају посебно да се овјеравају у оквиру 
''Идентификационог листа'', јер се доношењем ове 
одлуке, сви процеси у оквиру ''Листе/књиге процеса'' 
сматрају овјереним и одобреним. 
3) Процеси који су одобрени, имплементирају се и 
користе у одјељењима/службама Градске управе , а 
налазе се пописани у оквиру саджаја ''Листе/књиге 
процеса''. 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-1/2022                     
19. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. став (2) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14),  члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), а у складу са средствима 
планираним у буџету Градске управе Града Зворник 
за 2022. годину, Градоначелник града Зворник, 
доноси:  
 

ОДЛУКУ 
О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
Овом одлуком усваја се План јавних набавки Градске 
управе Града Зворник за 2022. годину (у даљем 
тексту: „План набавки“) и исти је саставни дио ове 
одлуке. Планом набавки се утврђује обавеза 
одјељења и служби Градске управе Града Зворник 
да у провођењу поступака јавних набавки 
прописаних Законом о јавним набавкама БиХ, 
поступају у складу са усвојеним Планом набавки.  

 
II 

План набавки је сачињен у складу са буџетом 
Градске управе Града Зворник за 2022. годину и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник и њим се утврђује састав и 
обим набавки роба, услуга и радова.  
 

III 
План набавки садржи слиједеће податке: предмет 
набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, 
шифру ЈРЈН, врсту поступка, процјењену 
максималну вриједност предмета јавне набавке, 
планирани почетак и вријеме трајања поступка, 
податак да ли се склапа уговор или оквирни 
споразум, извор финансирања, одјељење за које се 
врши набавка и контакт особа за предметну набавку.  

 

IV 
Осим роба, услуга и радова из члана II ове одлуке, 
јавне набавке ће се проводити и у другим 
случајевима када се укаже потреба за набавком 
робе/извршењем услуга/извођењем радова, а чију 
набавку у складу са Законом о јавним набавкама, 
посебном одлуком одобри Градоначелник. Сходно 
донесеној одлуци извршиће се и измјена или допуна 
Плана набавки. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 02-052-1-1225/2022                     
11. фебруар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став (1) тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник - Пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-38“ Зворник, Светог Саве 14, 
ЈИБ 4960010400005, у износу од 20.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање пројекта 
реконструкције крова и фасаде зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 
 

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-38“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-38“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Капитални грантови 
(суфинасирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 – Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „ С-38“ број: 562-003-81683993-51 
отворен код НЛБ банке. 

http://www.gradzvornik.org
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VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-32/2022                     
17. фебруар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - Пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОТВОРЕНЕ УПРАВЕ И ОТВАРАЊЕ ПОДАТАКА У 

ГРАДУ ЗВОРНИКУ 
 

1. Именује се Радна група за унапређење 
отворене управе и отварање података у Граду 
Зворнику у оквиру Пројекта „Паметни градови – ка 
дигиталној трансформацији градова у БиХ“, у 
следећем саставу: 

1) Милошевић Драгана, шеф Кабинета 
градоначелника Града Зворник – 
координатор радне групе,  

2) Пелемић Суботић Даница, самостални 
стручни сарадник за пројектно планирање и 
промоцију Града у Кабинету градоначелника 
– замјеник координатора Радне групе, 

3) Зоран Ерић, самостални стручни сарадник за 
административне послове и WEB портал у 
Кабинету градоначелника – члан,  

4) Биљана Милић, шеф Одсјека за управљање 
развојем и међународну сарадњу у Служби 
за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу – члан, 

5) Александар Јевтић, самостални стручни 
сарадник за одрживи развој и енергетску 
ефикасност у Служби за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну 
сарадњу – члан, 

6) Миладин Ристић, шеф Одсјека за 
рачуноводство у Одјељењу за финансије – 
члан, 

7) Слађана Тијанић, шеф Одсјека за 
управљање људским ресурсима у Служби за 
заједничке послове и управљења људским 
ресурсима – члан, 

8) Мирјана Јовић, шеф Одсјека за послове 
пријемне канцеларије и мјесне канцеларије у 
Одјељењу за Општу управу – члан, 

9) Саво Михајловић, шеф Одсјека за послове 
саобраћаја, инфраструктуре и екологије у 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове – 
члан, 

10) Милисав Ристановић, самостални стручни 
сарадник -  ГИС оператор у Одјељењу за 
просторно уређење – члан, 

11) Ружа Остојић, самостални стручни сарадник 
за привреду у Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности – члан, 

12) Бошко Марковић, виши стручни сарадник – 
систем администратор у за заједничке 
послове и управљења људским ресурсима – 
члан, 

13) Весна Гајић, шеф наплате и АД „Зворник 
стан“ – члан, 

14) Драган Танацковић, стручни сарадник за 
финансијске послове и послове наплате у АД 
„Водовод и комуналије“ Зворник. 

 
2. Задатак Радне групе је да, у координацији са 
Градоначелником, руководиоцима организационих 
јединица Градске управе, Пројектним тимом и 
консултантима: 

− похађа неопходну обуку на тему отворених 
података, 

− спроведе анализу стања доступности, 
ажурираности и отворености података на 
основу упитника и прегледа доступне 
документације, 

− прикупи све постојеће базе података, табеле, 
одлуке и друге документе у било ком 
формату (PDF, Word, Excel, csv, скенирани 
документи, документи у папирнатом облику) и 
направи селекцију података који се могу 
пребацити у отворени формат, пребаци у 
машински читљив облик и постави најмање 
10 скупова отворених података, утврђених 
као приоритетних међу већ постојећим 
подацима у било ком формату (буџет Града је 
обавезан), 

− спроведе анализу битних актера 
(заинтересованих страна) у локалној 
заједници и осигура њихово учешће у процесу 
отварања података и њиховог коришћења, 

− спроведе анкету за испитивање тренутног 
нивоа знања и заинтересованости, као и 
потреба локалне заједнице за отвореним 
подацима, 

− припреми Акциони (оперативни) план за 
унапређење отворене управе и отварање 
података и осигура подршку за његову 
реализацију, 

− успостави посебну страницу која ће у 
прелазном периоду имати функцију портала 
отворених података, у складу са смерницама 
добијеним од консултаната, 

− координише усвајање Одлуке о отварању 
података и Правилника о отварању података, 
као и унапређење описа послова запослених 
у складу са улогама и одговорностима за 
прикупљање података у машински читљивом 
облику, њихово редовно ажурирање, и 
објављивање, 

− организује, спроводи и координише рад фокус 
група, округле столове и друге видове учешћа 
свих заинтересованих страна, на којима би се 
утврђивали сетови података од највеће 
користи и са високом употребном 
вриједношћу за локалну заједницу и 
разматрали начини њихове употребе 
(континуирана активности) 

− пружа подршку руководиоцима 
организационих јединица и њиховим 
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запосленима у процесу прибављања 
података, провере постојећих података и 
њиховог стављања у одговарајући, машински 
читљиви облик, 

− пружа подршку надлежним руководиоцима и 
запосленима у припреми метаподатака за 
скупове података који се објављују, 

− пружа подршку веб администратору у 
постављању сетова података, укључујући и 
превод података на све званичне језике и 
писма, осигурање приступачности за особе са 
инвалидитетом и др., 

− обавља друге послове у вези са отварањем 
података, по потреби. 

 
3. Радна група може да тражи податке, документа и 
извјештаје који су од значаја за дјелокруг њеног 
рада од свих организационих јединица Градске 
управе, од органа на вишим нивоима власти, јавних 
предузећа, јавних установа и других организација и 
битних актера, док ће стручне и административно-
техничке послове за потребе Радне групе обављати 
Одјељење за општу управу. Радна група може да 
захтјева ангажовање руководилаца организационих 
јединица и њихових запослених  у спровођењу 
ативности из Акционог (оперативног) плана.  
 
4. Рок за извршење задатака који се односе на 
провођење пројекта, набројаних у тачки 2. овог 
рјешења  је 30. април 2022. године, осим за 
активности означене као континуиране, за које не 
постоји дефинисан рок. 
Током реализације радних задатака из члана 2. овог 
рјешења, чланови Радне групе су у обавези да се 
придржавају договорених рокова из Акционог плана 
и добијених упутстава од стране консултаната.  
 
5. Радна група је обавезна да сваког 5. у месецу 
Градоначелнику достави кратак извештај о свом 
раду, са предлогом аката за усвајање и скупова 
података за отварање. 
 
6. За свој рад чланови Радне групе су одговорни 
Градоначелнику и  координатору Радне групе. 
 
7. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворника. 
                   
Број: 02-111-2/2022                     
14. фебруар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
                                        
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник града Зворник, 
д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “  
Челопек  исплата новчаних средстава у износу од 

6.720,00 КМ (словима: шестхиљадаседамстотина 
двадесет КМ), намјенски за замјену прозора на 
учионици  у подручној школи „ Десанка Максимовић 
“ у Петковцима.  

 
2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 412500 – расходи за 
санацију школских објеката, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 
4. JУ ОШ „ Десанка Максимовић“  Челопек  обавезује 
се  да спроведе процедуру Јавних набавки и 
достави Уговор о извођењу радова  као и  Фактуру  о 
утрошеним средствима по којој ће се  извршити 
уплата предвиђених средстава на жиро рачун 
понуђача.  
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
                                                                                                                         
Број: 02-400-28/2022                     
11. фебруар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен  текст („Службени гласник града 
Зворник“,број 5/17) и члана 3 .Правилника о 
награђивању ученика Основних и средњих школа 
број:02-014-4-/17 од 19.07.2017.године, 
Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „Вук Караџић “ Роћевић 
исплата новчаних средстава у износу од 200 КМ 
(словима:двијестотинеКМ), намјенски за одржавање 
општинског  такмичења. 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 416100 – награде вуковаца 
и школска такмичења, потрошачка јединица 
01190150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2022. годину. 
Средства ће се  исплатити у готовини  на благајни 
Градске управе града Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-35/2022                     
21. фебруар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Интернет 
порталу „З медиа“ из Зворника  у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансијске подршке за рад портала 
www.zvorniсki.ba. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Интернет портала „З медиа“ број: 161-000-01754400-
31 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-13/2022                     
24. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интернет 
порталу „Звоно медиа“ из Зворника  у износу од 
5.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад и 
опстанак портала. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Интернет портала „Звоно медиа“ број: 552-000-
18773228-34. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-16/2022                     
31. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интернет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад 
портала и праћења активности које спрoводи 
Градска управа Зворник. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Интернет портала „Инфобирач“ број:562-003-
81440447-85 

   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-188/2021                     
16. фебруар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе града Зворник, на захтјев Кучковић 
Бранке ,предсједника оснивачке скупштине Ансабла 
народних игара и пјесама ''Зворничко коло'', у 
предмету кориштења имена Зворник у називу, на 
основу члана 4. А у вези са чланом 3. Одлуке о 
употреби симбола и имена града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број:17/09), 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

I 
Одобрава се Ансаблу народних игара и пјесама 
''Зворничко коло'' из Зворника у оснивању, употреба 
имена града Зворник у називу. 

 
II 

Ансабл народних игара и пјесама ''Зворничко коло'' 
из Зворника, може извршити регистрацију код 
Основног суда у Бијељини са употребом имена 
Зворник из Тачке 1. 

 
III 

Одлука ступа на снагу даном доношења а објaвиће 
се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-052-27/2022                       НАЧЕЛНИК 
21. фебруар  2020. године            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                  Дарко Стефановић с.р. 
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