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СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на одборничка питања, – доставља се 
 

Поштовани, 
У прилогу вам достављамо одговоре на одборничка питања са  16. редовне сједнице Скупштине 
града Зворник одржане 07.12.2022. године, у смислу члана 165. Пословника Скупштина града 
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17): 
 
Одборник Ненад Продановић поставио је следеће питање: 
„Да ли Градска управа има у плану и када да заврши започете радове који се тичу расвјете у МЗ 
Зелиње и да поправи кварове на расвјети у МЗ Дрињача?“  
У МЗ Зелиње у једном дијелу села под називом „Сопотник“ није урађена ни инфраструктура што се 
тиче електро-мреже. Отежавајућа околност у вези тога јесте што су у том дијелу села још увијек 
дрвене бандере и нису распоређене поред пута. 
 
Одговор Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја гласи: 
Градска управа је у протеклом периоду извршила значајна улагања у јавну расвјету у многим 
мјестима на територији града Зворника, а исто тако и у МЗ Зелиње, у највећем  дијелу насеља.  
Извршена је и поправка расвјете у МЗ Дрињача као и дјелимична замјена старих свјетиљки новим 
лед свјетиљкама. 
Што се тиче дрвених стубова који су у склопу електро-мреже у Сопотнику, њихова замјена је у 
надлежности Електродистибуције, тако да не знамо када је у плану замјена истих бетонским 
стубовима који би се измјестили покрај пута, а тиме би се створили услови за постављање јавне 
расвјете и у том дијелу насеља. 
 
Одборник Ненад Продановић поставио је следеће питање: 
 „Да ли Градска управа има у плану и када да направи надстрешнице на аутобуским стајалиштима 
у свим мјесним заједницама на подручју града Зворника?“  
Ово одборничко питање сам поставио и прошле године и добио сам одговор да су спорни правно-
имовински односи, па вас поново питам докле сте стигли са рјешавањем тих имовинских односа, 
да ријешимо тај проблем, да заштитимо грађане од кише и снијега док чекају на аутобуским 
стајалиштима. 
 
Одговор Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја гласи: 
Чињеница је да  све мање грађана користи аутобуски превоз и да је све више нерентабилних 
аутобуских линија које се морају субвенционисати из градског буџета да би се одржале. Сматрамо 
да није оправдано да се граде надстрешнице на аутобуским стајалиштима у свим МЗ и да се 
акценат у наредном периоду треба ставити на фреквентније линије, а то су аутобуска стајалишта 
на магистралним и регионалним путевима на територији града Зворника. У току су активности, 
обзиром на ријешене имовинско-правне односе, на планирању изградње надстрешнице на 
аутобуском стајалишту у Каракају. Градска управа ће у складу са пристиглим захтјевима из мјесних 
заједница, анализирати захтјеве и финансирати изградњу надстрешница на аутобуским 
стајалиштима гдје је то неопходно. 
 
Срдачан поздрав 

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
 

                                                                                                            Бојан Ивановић 


