
 1 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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                                                          БРОЈ:           

3/2023 
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

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 
18. редовној сједници одржаној  16. марта 2023. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ, КОНАЧНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2022. 

ГОДИНИ 
 

I 
Утврђује се да је просјечна, коначна грађевинска 
цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора на подручју града 
Зворник у 2022. години износила 887,22 КМ. 

 
II 

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

Број: 01-022-14/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
 
 

На основу члана 73. Закона о уређењу простора и 
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 18. 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта-пречишћен текст 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 34/14), 
Закона о легализацији бесправно изграђених 
објеката (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 62/18 и 93/22), 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 18. редовној 
сједници одржаној 16. марта 2023. године, донијела 
је 

 

OДЛУКУ 
О  УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ                                                                                           

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
2023. ГОДИНУ 

  

I 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 1 m2 

корисне површине објеката, коју су инвеститори који 
граде објекте на градском грађевинском земљишту  
дужни платити. 
 

II 
1) Трошкови  уређења градског грађевинског 
земљишта обрачунати  у складу са одредбама 
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Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о обрачуну трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, Одлуке о уређењу простора и грађењу и 
одредбама ове одлуке износи 120,31 КМ по 1 m2 
корисне површине објекта који ће се градити. 
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у 
износу од 75 % трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта из подтачке 1) ове тачке и 
износи 90,23 КМ по 1 m2 корисне површине објекта 
који ће се градити. 

 
III 

1) За земљиште које је потпуно комунално 
опремљено за грађење до граница предметне 
грађевинске парцеле, у складу са документом 
просторног уређења у чијем обухвату се налази, а 
на начин одређен урбанистичко-техничким 
условима, коефицијент комуналне опремљености је 
1. 
2) Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, укупна накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
израчуната на начин прописан одредбама ове 
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у цијени 
комуналне инфраструктуре на  коју објекат нема 
могућност прикључења у складу са сљедећом 
табелом: 

 
Трошкови уређења за уже урбано 
подручје града Зворника (I, II и III 

зона) 

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање градског грађевинског 
земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са плочником 0,1338 
  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

 
Трошкова уређења за приградско 

подручје града Зворника (IV, V и VI 
зона) 

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање градског грађевинског 
земљишта 

0,0697 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 

  3. Асфалтни пут са плочником 0,1338 
  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

 
IV 

1) Ако прикључци на комуналну инфраструктуру 
нису обезбијеђени на самој грађевинској парцели, а 
налазе се на удаљености до 10 метара од границе 
грађевинске парцеле, накнада за уређењење 
градског грађевинског земљишта по тим основама 
умањује се за 20 %. 
2) Ако се прикључци налазе на удаљености од 10-20 
метара од границе грађевинске парцеле накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по тим 
основама  умањује се за 30%. 
3) Ако су прикључци на већој удаљености од 20 
метара од границе грађевинске парцеле, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по 
наведеним основама не плаћа се. 

 
V 

1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обрачуната у складу са одредбама 
закона, правилника и одредбама ове одлуке 
умањиће се за додатних: 

- 30 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна површина 
износи од 200 – 500 m2. 

- 50 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна површина 
износи од 500 – 1000 m2. 

- 70 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија је корисна површина 
већа од 1000 m2. 

Инвеститор који је остварио попусте из подтачке 1) 
ове тачке, приликом накнадне промјене намјене 
објекта из производне у непроизводну намјену, 
дужан је платити пуни износ накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта, односно 
неће му се рачунати попусти из подтачке 1) ове 
тачке. 
2) Под производним објектима подразумијевају се 
објекти у којима се одвија производна дјелатност 
или врши складиштење производа у склопу 
производног објекта. 
3) Накнада за уређења градског грађевинског 
земљишта за изградњу помоћних објеката, 
отворених базена, подземних и сутеренских гаража 
и других подземних помоћних просторија, умањује 
се за 50 %. 
4) За изградњу линијских објеката комуналне и јавне 
инфраструктуре и припадајућих објеката за смјештај 
опреме и уређаја (трафостанице, подстанице за 
гријање, објекти за смјештај опреме код базних 
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станица и друге технолошке опреме за различите 
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само 
повремено и слично) не плаћа се накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта. 
5) За изградњу, односно постављање привремених 
објеката, плаћа се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта са умањењем од 
30% од накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта у складу са овом одлуком.  
6) Уколико инвеститор у року важења грађевинске 
дозволе привременог објекта поднесе захтјев за 
изградњу трајног објекта на истој грађевинској 
парцели, дужан је платити накнаду у износу од 30 % 
за корисну површину привременог објекта, за коју му 
је била умањена накнада из претходног става, 
према важећој одлуци у тренутку подношења 
захтјева за утврђивање накнаде за трајни објекат и 
накнаду у пуном износу за разлику површина 
привременог и трајног објекта. 
7) Приликом изградње трајног објекта из претходног 
става, инвеститор је дужан уклонити привремени 
објекат. 
8) Инвеститорима, односно власницима 
индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних 
стамбено-пословних објеката (бруто грађевинске 
површине до 400 m2), који остварују право на 
субвенцију, обрачун накнада на име уређења 
градског грађевинског земљишта вршиће се на бази 
припремања градског грађевинског земљишта и 
важиће за IV, V и VI зону. 

 
VI 

1) Приликом израчунавања накнаде из тачке III ове 
одлуке, уколико постоји мјешовити систем 
канализације, обрачун подразумијева учешће и 
кишне и фекалне канализације. 
2) Прикључци објеката на комуналну 
инфраструктуру вршиће се искључиво према мјесту 
најближег прикључка. Уколико се будући објекат 
састоји и од подземне етаже, инвеститор је дужан 
главним пројектом предвидјети техничко рјешење за 
прикључење подземне етаже на најближу 
инсталацију. 
 

VII 
1) Комунална и друга предузећа која издају потврде 
о мјесту прикључења будућег објекта на инсталације 
комуналне инфраструктуре (тачка IV) дужна су да 
као мјеста прикључка одреде најближе могуће 
мјесто прикључка у односу на границу парцеле. 
2) Уколико орган надлежан за обрачун накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта посједује 
геодетски снимак инсталација комуналне 
инфраструктуре  из које се може утврдити мјесто 
прикључка, накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта по том основу се утврђује 
на бази тих података  без прибављања потврде 
комуналних предузећа. 
 

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

Број: 01-022-15/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 38. Закона о премјеру и катастру 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 6/12, 110/16 и 62/18) члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Сужбени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишчен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број 5/17) Скупштина града 
града Зворника на 18. редовној сједници оджаној 16. 
марта 2023. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА ЗА ФОРМИРАЊЕ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 1 И ИЗМЈЕНУ 
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 
I 

Формирање катастарске општине Зворник 1 и 
измјена границе катастарске општине Зворник је од 
интереса за  град Зворник, па Скупштина града 
Зворника даје позитивно мишљење на Приједлог 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Зворник 
број 21.21/052-229/23 од 13.02.2023. године за 
Формирање катастарске општине Зворник 1 и 
измјену границе катастарске општине Зворник. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворника“. 
 
Број: 01-022-16/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  39. Закона 
о локалној самоуправи(„Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
27. Статута града Зворника-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворника“ број 5/17) 
Скупштина града Зворника на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта  2023. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ КП. БР 1421/1 КО 

ЗВОРНИК-ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 
 
I 

Град Зворник ће Гламочић (Бранко) Љубиши,  
продати непосредном погодбом  непокретности  
означене као кп. бр.1421/1 Стране шума 4. класе 
површине 44 м2 уписане у  лист непокретности 
бр.177  КО Зворник власништво Град Зворник са 1/1. 
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II 
Земљиште из тачке I се продаје ради комплетирања 
грађевинске парцеле по цијени од  1.980,00 КМ 
(словима: хиљадудеветстотинаосамдесет 
конвертибилнихмарака) 
                                                                             

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворника“. 
 
Број: 01-022-17/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу  чл. 39. и 82.  став (2) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 
58/2019, 119/21 и 106/22) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града  Зворник, на 
18. редовној сједници, одржаној 16. марта 2023. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О КОРИШТЕЊУ   НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

НЕПОЉОПРИВРЕДНО У 2023. ГОДИНИ 
 
I 

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

II 
Средства из тачке I ове одлуке  која су планирана у 
буџету града Зворника за 2023. годину, на позицији 
''Накнаде за промјену намјене пољопривредног 
земљишта'' (економски код 722425), 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 КМ 
(шездесетхиљадаконвертибилнихмарака). 

 
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: 01-022-18/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана члана 39. и 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 194. и 195. 
Закона о водама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/16),  и члана 
27. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 18. редовној сједници, 
одржаној 16. марта   2023. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О КОРИШТЕЊУ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА   

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ОД ВОДНИХ НАКНАДА У 
2023. ГОДИНИ 

 
I 

Средства која се дозначавају Граду Зворник по 
основу водних накнада из члана 189. Закона о 
водама, а која се воде на рачуну посебних намјена 
Буџета града Зворник, на  посебном жиро рачуну 
код ''Нове банке'' АД Филијала Зворник ( планирана 
средства – приходи буџета Града у 2023. години)    у 
укупном износу 595.100 КМ, утрошиће се у складу са 
чланом 195. поменутог Закона и овом одлуком.  
 

II 
1) Средства из тачке I ове одлуке програма 
утрошиће се намјенски за финансирање пројеката 
изградње  водоснадбијевања - властито учешће, 
санација  и одржавање водопривредних објеката на 
територији града Зворник. 
2) Трошковне буџетске позиције у 2023. години у 
износу од 595.100 КМ су утврђене код: 
 

- Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, - економски код: 412500 
''Расходи за санацију и одржавање 
водопривредних објеката'' у износу 50.000 
КМ; економски код: 511100 - '' Издаци за 
инфраструктуру у Мјесним заједницама - 
властита средства“ у износу 215.100 КМ и 
економски код: 513100 - „Рјешавање 
имовинско правних односа“ у износу 250.000 
КМ 

- Службе Цивилне заштите  - економски код: 
412500 ''Средства за санацију и одржавање 
водопривредних објеката'' у износу 80.000 
КМ. 
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3) Наведена средства ће се користити за уређења 
корита ријека: Златице, Хоче, Сапне,  и Дрине у 
урбаним подручјима и чишћења водотока у мјесним 
заједницама изван урбаног подручја, у циљу 
превентивне заштите од поплава и заштите 
обрадивог земљишта, стамбених и других објеката. 
 

III 
Локације, предмјер и обим радова из тачке II 
утврдиће стручне службе 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: 01-022-19/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

Ha основу чл. 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), Јавног позива за расподјелу средстава 
из буџета града Зворник за 
финансирање/суфинансирање спортских 
организација и удружења у 2023. години број: 02-66-
2/23 и чл. 19. и 27. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
18. редовној сједници одржаној 16. марта 2023. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЗВОРНИК ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се расподјела средстава 
спортским организацијама и удружењима са 
територије града Зворник у циљу 
финансирања/суфинансирања трошкова програма 
за редовну дјелатност и спортска такмичења у 2023. 
години из буџета града.  
 

Члан 2. 
1) Укупно планирана средства за финансирање 
развоја спорта у граду Зворник, утврђена су буџетом 
за 2023. годину у укупном износу 800.000 КМ, на 
позицији „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 Јавног позива и 
Правилника о категоризацији спортова у граду 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ број 
15/22), Комисија даје свој приједлог о расподјели 
средства скупштини града Зворник. 
4) Основни критеријум за расподјелу срестава 
спортским организацијама и удружењима односе се 
на систем такмичења клубова и ранг такмичења 
(лиге), број спортиста, традиција и успјеси клубова и 
врсте трошкова који у систему такмичења спорстки 
клуб мора финансирати. 
5) Код расподјеле средстава за текућу годину 
обавезно се утврђује „Спортска резерва“. 
6) Из укупних годишњих средстава финансирају се 
трошкови манифестације „Избор спортисте године“. 
 

Члан 3. 
У складу са Јавним позивом за расподјелу 
средстава из буџета града Зворник за 
финансирање/суфинансирање спортских 
организација и удружења у 2023. години, 
критеријума за расподјелу средстава спортским 
организацијама и удружењима и приједлога 
Комисије за спорт и културу, врши се расподјела 
средстава за рад спортских клубова, и то : 
 

1. ФУДБАЛ 
р.бр. Назив клуба Ранг 

такмичења 
План 2023 

1 ФК „Дрина“ 
Зворник 

Прва лига 190.000 КМ 

2 ЖФК „Дрина“ 
Зворник 

Прва лига 15.000 КМ 

3 ФК „Будућност“ 
Пилица 

Друга лига 40.000 КМ 

4 ФК „Подриње“ 
Тршић 

Друга лига 35.000 КМ 

5 ФК „Локањ“ 
Локањ 

Трећа лига 18.000 КМ 

6 ФК „Јединство“ 
Роћевић 

Трећа лига 18.000 КМ 

7 ФК „Табанци“ 
Табанци 

Трећа лига 18.000 КМ 

8 ОФК „Трновица“ 
Трновица 

Трећа лига 18.000 КМ 

9 ФК „Брањево“ 
Брањево 

Четврта лига 6.500 КМ 

10 ФК „Раднички 
1971“ Каракај 

Четврта лига 6.500 КМ 

11 ФК „Младост“ 
Дивич 

Четврта лига 6.500 КМ 

12 ФК „Јардан“ 
Јардан 

Четврта лига 6.500 КМ 

13 ФК „Јасеница“ 
Јасеница 

Четврта лига 6.500 КМ 

14 ФК „Напредак“ 
Шепак 

Четврта лига 6.500 КМ 

15 ФК „Челопек“ 
Челопек 

Четврта лига 6.500 КМ 

16 ФК „Пецка“ 
Роћевић 

Четврта лига 6.500 КМ 

17 КМФ „Јанг бојс 
2018“ 

Четврта лига 8.000 КМ 

УКУПНО 412.000 КМ 
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2. КОШАРКА – ОДБОЈКА - РУКОМЕТ 
р.бр. Назив клуба Ранг 

такмичења 
План 2023 

1 ОКК „Дрина 
Принцип“ 
Зворник 

Прва лига 78.000 КМ 

2 ОК „Дрина“ 
Зворник 

Прва лига 
(М/Ж) 

57.000 КМ 

3 РК „Дрина“ 
Зворник 

Прва лига 45.000 КМ 

4 КК „Зворник-
баскет“ Зворник 

Мл. 
категорије 

10.000 КМ 

УКУПНО 190.000 КМ 
 
3. БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 

р.бр. Назив клуба Ранг 
такмичења 

План 2023 

1 КБС „Обилић“ 
Зворник 

 12.000 КМ 

2 Џудо и самбо 
клуб „Соколови“ 

 9.500 КМ 

3 Таеквондо клуб 
„Српски соко“ 

 8.000 КМ 

4 Таеквондо клуб 
„Зворник“ 

 7.000 КМ 

5 Џудо клуб 
„Српски Соко“ 
Зворник 

 7.000 КМ 

6 Клуб борилачких 
спортова „056“ 

 6.000 КМ 

7 Карате клуб 
„Српски Соко“  

 5.000 КМ 

8 Карате клуб 
„Сенсеи“ 
Зворник 

 5.000 КМ 

9 Карате клуб 
„Змај“ 

 4.000 КМ 

10 Кик бокс клуб 
„Српски Соко“ 

 4.000 КМ 

11 Карате клуб 
„Шкорпион“ 
Роћевић 

 3.000 КМ 

12 Карате клуб 
„Дрина“ 

 3.000 КМ 

13 Ђиу ђица клуб 
„Јуниор“ 

 2.500 КМ 

14 КБВ 
„Просветитељ“ 
Зворник 

 2.000 КМ 

15 Бокс клуб 
„Дрина“ 

 2.000 КМ 

16 Аикидо клуб 
„Шихан“ 

 2.000 КМ 

УКУПНО 82.000 КМ 
 

4. ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
р.бр. Назив клуба Ранг 

такмичења 
План 2023 

1 Шаховски клуб 
„Дрина“ 

 10.000 КМ 

2 Атлетски клуб 
„Зворник“ 

 7.000 КМ 

3 Кајак кану клуб 
„Дрина“ Дивич 

 5.000 КМ 

4 Фул тиме  4.000 КМ 
5 Гимнастичарски 

клуб „Полет“ 
 2.000 КМ 

6 Боди билдинг 
клуб „Српски 
Соко“ 

 2.000 КМ 

7 Ауто мото клуб 
„Екстрем“ 

 1.500 КМ 

8 Рафтинг клуб 
„Еко-Дрина“ 

 1.500 КМ 

9 Билијар клуб 
„Диамонд“ 

 1.500 КМ 

10 Спортско 
удружење о.с.и 
„Бијели штап“ 

 1.500 КМ 

11 Тениски клуб 
„Ас“ Роћевић 

 1.000 КМ 

УКУПНО 37.000 КМ 
 
5. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

р.бр. Назив 
манифестације 

 План 2023 

1 Избор спортисте 
године 

 7.000 КМ 

2 Спортске 
манифестације 

 32.000 КМ 

УКУПНО 39.000 КМ 
6. СПОРТСКА РЕЗЕРВА 

р.бр. Назив позиције  План 2023 
1 Спортска 

резерва 
 40.000 КМ 

УКУПНО 40.000 КМ 
 
7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

р.бр. Спортови и 
манифестације 

 План 2023 

1 Фудбал  412.000 КМ 
2 Кошарка-

одбојка-рукомет 
 190.000 КМ 

3 Борилачки 
спортови 

 82.000 КМ 

4 Остали 
спортови 

 37.000 КМ 

5 Манифестације  39.000 КМ 
6 Спортска 

резерва 
 40.000 КМ 

УКУПНО 800.000 КМ 
 

Члан 4. 
Средства која су спортским клубовима аконтативно 
дозначена у току 2023. године до дана доношења 
ове одлуке улазе у укупан збир одобрених 
средстава. 

 
Члан 5. 

(1) Тренинзи спортских клубова су покривени 
посебном буџетском позицијом, грант за ЈУ 
Рекреативно спортски центар Зворник. 
(2) Спортски клубови и ЈУ Рекреативно спортски 
центар ће међусобно договорити кориштење 
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термина за потребе дворанских спортова за 
такмичења и тренинге, а у складу са рангом 
такмичења. 
 

Члан 6. 
(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 7. 
Градоначелник ће својом одлуком формирати 
Комисију за контролу намјенског утрошка средстава 
која има задатак да врши контролу правдања и 
контроле утрошка средстава која се распоређују 
овом одлуком. 
 

Члан 8. 
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 2022. 
годину („Службени гласника града Зворник“, број 
2/22). 
  

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
  
Број: 01-022-20/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. 
редовној сједници одржаној дана  16. марта 2023. 
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 2023. 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                               400.000,00 КМ 

 
III 

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

1. Набавка навалног ватрогасног возила са 
припадајућом опремом. 

2. Набавка ватрогасног возила са уређајем за 
гашење пожара и осталом потребном 
опремом. 

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

4. Набавка нове радне униформе за припаднике 
ватрогасно спасилачке јединице. 

5. Набавка ватрогасне опреме: Ватрогасна 
цријева „Ц“ и „Б“.  

 
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: 01-022-22/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 38. став 2. чалана 40. став 1. и 
члана 52. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 27. до 49. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 18. редовној 
сједници одржаној  16. марта 2023. године, донијела 
је 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА ПЛАНА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ НАСЕЉА УЛИЦЕ-ЗВОРНИК 

 

I 
Приступа се измјени дијела Плана парцелације 
насеља Улице-Зворник (у даљем тексту План 
парцелације). 
 

II 
Измјена дијела Плана парцелације односи се на 
простор који обухвата земљиште у Плану 
парцелације означено као грађевинска парцела број 
705 којој одговара дио к.п. број 2828/20 и дио к.п. 
број 2826/1, грађевинска парцела број 360 којој 
одговара к.п. број 2828/418, грађевинска парцела 
број 343 којој одговара к.п. број 2828/417, све К.О. 
Челопек. 
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III 
Сврха измјене дијела Плана парцелације је 
комплетирање грађевинских парцела број 360 и 343, 
и грађевинске парцеле к.п. 2826/1, а ради 
спровођења поступка легализације изграђених 
објеката на дијелу к.п. број 2828/20,  тако што ће се 
дио површине парцеле к.п. број 2828/20 припојити 
грађевинским парцелама број 360, број 343 и 
грађевинској парцели к.п.2826/1, а дио  површине 
парцеле к.п. број 2826/1 припојити грађевинским 
парцелама број 360 и број 343. 
 

IV 
Рок за израду измјене дијела Регулационог плана је 
девет мјесеци од дана избора носиоца израде 
плана.   
 

V 
Носилац припреме измјене дијела Плана је 
Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник. 
 

VI 
Носилац израде измјене дијела Плана биће лице 
коме буде од стране финансијера израде плана 
повјерена израда измјене дијела плана, а које је 
регистровано за израду ове врсте планова. Носилац 
израде мора осигурати усклађеност документа 
просторног уређења који израђује са документом 
просторног уређења ширег подручја. Носилац 
израде обавезан је да носиоцу припреме преда 
овјерен преднацрт документа  просторног уређења. 
 

VII 
Носилац припреме организује стручну расправу на 
којој се разматра преднацрт документа просторног 
уређења. 
 

VIII 
Скупштина града Зворник на приједлог носиоца 
припреме утврђује нацрт документа просторног 
уређења. 
 

IX. 
Након усвајању Нацрта од стране надлежне 
скупштине исти се ставља на јавни увид у 
временском периоду од 30 дана.  
 

X 
О Нацрту плана организоваће се стручна расправа у 
року од 30 дана од дана затварања јавног увида. На 
расправи ће се размотрити ставови носиоца израде 
плана према примједбама, приједлозима и 
мишљењима изнијетим током јавног увида у нацрт. 
 

XI 
Након одржане јавне расправе о нацрту плана 
носилац припреме плана у року од 30 дана, утврђује 
приједлог плана у складу са закључцима са јавне 
расправе и исти подноси Скупштини Града Зворник 
на усвајање.  
 

XII 
Финансирање израде плана сносиће подносиоци 
иницијативе за измјену плана. 

XIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-25/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 22.  и 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворника-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворника“ број 5/17) 
Скупштина града Зворника на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта 2023. године донијела је 
  

ОДЛУКУ 
   О ЗАМЈЕНИ СТАНА ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 

992 КО ЗВОРНИК-ГРАД  
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО КП.БР. 896 

И 897/1 КО ЗВОРНИК-ГРАД 
                                                                                 

I 
Град Зворник ће извршити замјену једнособног 
стана  површине 25 м2  који се налази у приземљу 
стамбеног објекта изграђеног на земљишту 
означеном као кп.бр. 992, у подуложку 3, уписаном у 
листу непокретности број 1769  КО Зворник-град, 
власништво града Зворник са 1/1, за непокретности 
означене као кп.бр. 896 стамбени објекат површине 
37 м2, остали помоћни објекат површине 22 м2, 
остали помоћни објекат површине 16 м2, остали 
помоћни објекат површине 11 м2, двориште 
површине 160 м2 и кп.бр. 897/1 Башча, њива 5. 
класе површине 34 м2, укупно 280 м2, уписане у лист 
непокретности број 1361 КО Зворник-град 
власништво Јокић (Спасоја) Миле са 1/1.  
                                                                                 

II 
Вриједност стана уписаног у Лист непокретности бр. 
1769 КО Зворник-град изграђеног на  кп.бр. 992, у 
подулошку 3, у власништву Града Зворника, износи 
53.334.58 КМ, а вриједност непокретности  уписаних 
у Листу непокретности број 1361 КО Зворник-град, 
кп.бр. 896 и кп.бр. 897/1, у власништву Јокић Мила, 
износи 68.845,22 КМ. Град Зворник ће Јокић Милу  
на име разлике  у вриједности непокретности  
платити 15.510,64 КМ.  
                       

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о замјени непокретности.    
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворника“. 
 
Број: 01-022-26/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), а у складу са 
чланом 95. ст. 2. и 4. Закона о предшколском 
васпитању и образовању (Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15, 63/20 и 64/22), 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној  16. марта  2023. године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 
БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

„НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК 
 
I 

Овом одлуком утврђује се економска цијена за 
боравак дјеце и услуге које пружа ЈПВОУ Дјечији 
вртић “Наша радост“, Зворник у висини од 458,00 
КМ. Одлука се доноси на основу приједлога 
Управног одбора. Мјесечна цијена за боравак дјеце 
у ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, коју 
плаћају родитељи, износи 140,00 КМ. 
 

II 
Економска цијена услуге из тачке I ове одлуке 
одређена је на основу структуре програма по 
времену трајања, аналитичке структуре стварних 
трошкова услуге и броја уписане дјеце. 
 

III 
За реализацију ове одлуке задужује се директор 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“, а примјењује се од 1. јануара 2023.године. 
 
Број: 01-022-27/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 38. став 2. члана 40. став 1. и 
члана 52. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 27. до 49. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 18. редовној 
сједници одржаној 16. марта 2023. године, донијела 
је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ 
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ШЕПАК (СРЕДЊИ 
ШЕПАК)-БРАЊЕВО-ДОЊА ПИЛИЦА СА 

ИЗРАДОМ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
БРАЊЕВО 

 
Члан 1. 

У Одлуци о приступању изради Зонинг плана 
подручја у обухвату граничног прелаза Шепак 
(Средњи Шпак)-Брањево-Доња Пилица са израдом 

плана парцелације насеља Брањево (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 14/18) мијења се члан 
3. и гласи: 
 

„План се односи на период од 2023-2033. године.“ 
 

Члан 2. 
Члан 4. мијеља се и гласи: 
 

„Средства за израду Плана су обезбјеђена буџетом 
Града Зворник за 2023. годину“. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 01-022-23/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу члана 43. 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), чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
18. редовној сједници одржаној 16. марта 2023. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА 

ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА ШИРЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА 

ЗВОРНИК „ЗВОРНИК 2020-2035“ 
 

I 
У Одлуци о именовању Савјета плана за праћење 
израде Урбанистичког плана ширег урбаног подручја 
града Зворник „Зворник 2020-2035“ („Службени 
гласник града Зворник“, број: 13/20), тачка II мијења 
се и гласи: 
„У Савјет плана именују се: 

1. Бојан Ивановић, предсједник - градоначелник 
Зворника,     

2. Бошко Којић, замјеник предсједника - 
начелник Одјељења за просторно уређење, 

3. Дарко Стефановић - члан, начелник 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, 

4. Славиша Савић - члан, ЈУ „Воде Српске“ 
Бијељина, 

5. Љиљана Ерделић - члан, ЈУ „Воде Српске“ 
Бијељина, 

6. Јована Радић - члан, ЈП „Путеви Српске“ 
Бања Лука, 

7. Миле Јовић - члан, Савјет за безбједност 
саобраћаја, 

8. Бранислав Шаровић - члан, Одјељење за 
просторно уређење, 

9. Млађана Ђокић, члан - Одјељење за 
просторно уређење, 

10. Владан Стевановић, члан - Одјељење за 
просторно уређење, 

11. Данило Зекић - члан, Одјељење за просторно 
уређење, 
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12. Саво Михајловић - члан, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

13. Сања Бјековић - члан, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

14. Бојан Стевановић - члан, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

15. Сања Перић - члан, Одјељење за инспекције, 
16. Синиша Марковић - члан, Одјељење за 

инспекцијски надзор, 
17. Слађана Видаковић - члан, Одјељење за 

инспекцијски надзор, 
18. Данијел Милошевић - члан, Одјељење за 

привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности, 

19. Душан Трифуновић - члан, Полицијска управа 
Зворник,  

20. Цвјетко Сандић, члан - Републички завод за 
геолошка истраживања, 

21. Саша Кикић - члан, РЈ „Електродистрибуција“ 
Зворник,  

22. Горан Савић - члан, „Зворник стан“ АД 
Зворник, 

23. Мирослав Васиљевић - члан, „Поште Српске“ 
РЈ Зворник, 

24. Стојан Перић - члан, АД "Водовод и 
комуналије" Зворник,     

25. Вујадин Лукић - члан, АД "Телекомуникације 
Републике Српске" Бања Лука, ИЈ Зворник, 

26. Негосава Стјепановић - члан, ЈУ „Народна 
библиотека и музејска збирка“ Зворник, 

27. мр  Мићо Станојевића- члан, „Развојна 
агенција Републике Српске“, 

28. Стево Савић - члан, директор Подручне 
привредне коморе Бијељина“. 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-24/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 24. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 12. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) и 
члана 27. Статута града Зворник-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној дана 16. марта 2023.  године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ JУ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
У члану 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални 
рад Зворник („Службени гласник града Зворник“, 

број: 3/95, 11/08, 11/11, 12/13 и 2/16), ријечи „на 
адреси Вука Караџића 148“ замјењују се ријечима „ 
на адреси Браће Обрадовић 10“. 
 

Члан 2.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
 
Број: 01-022-28/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. Породичног 
закона Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 54/02 41/08, 63/14 и 56/19) и 
чл. 27. и 50.  Статута града Зворник-пречишћен 
текст (“Службени гласник града Зворник” број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној  16. марта 2023. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА 
КОЈА ИСПРЕД СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ПРИСУСТВУЈУ ВЈЕНЧАЊИМА ПРИ МАТИЧНОЈ 
СЛУЖБИ У ЗВОРНИКУ И МЈЕСНИМ 

КАНЦЕЛАРИЈАМА 
 
I 

У Одлуци о одређивању јединствене лица која 
испред Скупштине града Зворник присуствују 
вјенчањима при матичној служби у Зворнику и 
мјесним канцеларијама („Службени гласник града 
Зворник“, број: 1/21), тачка II мијења се и гласи: 
 

„Листу из претходне тачке сачињавају 
градоначелник Зворника Бојан Ивановић и 
одборници Скупштине града Зворник: 
 

1. Иван Поповић, 
2. Милан Ђокић, 
3. Драган Риђошић, 
4. Љубица Васиљевић, 
5. Александар Писић, 
6. Драган Тејић, 
7. Стево Лазаревић, 
8. Гордан Вуковић, 
9. Биљана Писић, 

10. Дејан Мишић, 
11. Раде Лујић, 
12. Вјекослав Херцеговац, 
13. Милорад Шакотић, 
14. Радивоје Аћимовић, 
15. Раденко Ђурић, 
16. Драгослав Милановић, 
17. Далибор Павловић, 
18. Срђан Богићевић, 
19. Радивоје Новаковић, 
20. Бранка Еркић, 
21. Ненад Продановић, 
22. Бојан Јоковић, 
23. Менсур Селимовић, 
24. Елвиса Гушић, 
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25. Џемаил Исић, 
26. Бојан Лукић, 
27. Станко Цветаноски, 
28. Дејан Савић, 
29. Велизар Аћимовић, 
30. Стево Костић и 
31. Зоран Обреновић. 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-29/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној 
сједници одржаној дана 16. марта 2023. године,  
донијела је 
 

ПЛАН 
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ 

НАКНАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
I 

Усваја се План утрошка средстава од концесионих 
накнада за 2023. годину (у даљем тексту: План). 

 
II 

Овим планом нормативно се уређује расподјела и 
усмјеравање намјенских средстава прикупљених од 
концесионих накнада за 2023. годину, те утврђују 
намјене у које ће се средства од ових накнада у 
2023. години усмјеравати и трошити, а у складу и на 
начин предвиђен Законом о концесијама.  
 

III 
Буџетом Града Зворник за 2023. 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. 
 

V 
За реализацију овог плана задужује се Градска 
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије. 

 
VI 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 

Број: 01-022-13/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Закона о 
шумама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/08, 60/13 и 70/20) и 
члана 27. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта 2023. године, донијела је 
 

   ПЛАН  
 НАЧИНА КОРИШТЕЊА НАМЈЕНСКИХ 

СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ 
НАКНАДЕ  ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШУМА ЗА  2023. 

ГОДИНУ 
 

Тачка 1. 
Средства која се дозначавају Граду Зворник по 
основу накнаде за експлоатацију шума за 2023. 
годину  на основу члана 89. Закона о шумама,  а која 
се воде на рачуну јавних прихода Града Зворник у 
2023. години у планираном  износу од 20.000 КМ, 
утрошиће се у складу са предње поменутим чланом 
закона  и овим планом.  
 

Тачка 2. 
Средства из тачке 1. овог плана, у планираном 
износу од 20.000 КМ  утрошиће се намјенски за: 

- Набавку, растресање и ваљање сепарисаног 
шута преко ударних рупа на макадамској 
дионици пута,  

- Набавку, машинско растресање и ваљање 
сепарисаног шута преко већих улегнућа на 
коловозу асфалтиране дионице пута,  

- Крпљење ударних рупа на асфалтном 
коловозу, 

- Прочишћавање одводног канала поред пута, 
замјену оштећених пропуста од бетонских 
цијеви, 

- Санацију оштећења на локалној водоводној 
мрежи у путном земљишту 

- Насипање банкина сепарисаним шљунком 
 

на следећим путним правцима : 
 

Каменица-Кунићи (М.З. Каменица) 
Камени Мост-Лијешањ (М.З. Каменица) 
Мала Окретаљка – Алибеговина (М.З.Крижевићи) 
 

Тачка 3.  
Локације, предмјер и обим радова из тачке 2. 
утврдиће стручна служба Одјељења за стамбено-
комуналне послове и Одјељења за просторно 
уређење Града Зворник. 
 

Тачка 4. 
Надзор над спровођењем овог плана вршиће 
надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове односно Одјељења за 
инспекцијски надзор Града Зворник. 
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Тачка 5. 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-022-21/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници одржаној дана 16. 
марта 2023. године  донијела је 
 

ПРОГРАМ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2023. 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 2023. годину, за 
реализацију Програма заједничке комуналне 
потрошње планирано је 1.160.000,00 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.   

 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 2023.години, 
планирана су средства у износу од 460.000,00 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. 
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Програм одржавања јавне хигијене у граду и приградским насељима за 2023.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 13.975m2 ) 365 94,27 34.408,55 

2 Чишћење улица око стамбених зграда ''Змајевац'' и ''Дрина'' 5 
дана у седмици у току прве смјене  (Површина 5.437m2). 260 41,45 10.777,00 

3 Чишћење улице Карађорђеве 7 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 2.380m2). 365 15.51 5.661,15 

4 Чишћење улице око ''Z'' објеката, поред Основне школе 
''Свети Сава'' 5 дана у седмици у току прве смјене  (Површина 
7.285m2 ). 260 59,23 15.399,80 

5 Чишћење улице око Зелене пијаце, од Привредне банке до 
Медицинског центра 7 дана у седмици у двије смјене. 
(Површина 3.200m2) 365 19,02 6.942,30 

6 Чишћење улице око Спортске хале и паркиралишта, 5 дана у 
седмици у току прве смјене  (Површина 3.500m2 ). 260 29,49 7.667,40 

7 Чишћење површине испод моста Kраља Александра 
Карађорђевића, 2 дана у седмици у току прве смене 
(Површина 3.250m2 ) 104 56.15 5.839,60 

8 Чишћење улице Патријарха Павла  од  Тропика до насеља 
Српских добровољаца (В-блокови) 7 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 5.760m2 ) 365 25,17 9.187,05 

9 Чишћење насеља Српских добровољаца (B блокови), 5 дана у 
седмици у току прве смјене (Површина 9.430m2 ) 260 70,64 18.366,40 

10 Чишћење улице Вука Караџића од Трга Побједе до 
раскрснице са приобалним путем , 5 дана у седмици у току 
прве смене (Површина 8.820m2) 260 56,71 14.744,60 

11 Чишћење улице Спречанска, 2 дана у седмици у току прве 
смене (Површина 400m2) 104 10,64 1.106,56 

12 Чишћење улице Рибарска, 2 дана у седмици у току прве 
смене (Површина 380m2) 104 10,43 1.084,72 

13 Чишћење улице Змај од Ноћаја, 2 дана у седмици у току прве 
смене (Површина 510m2) 104 11,58 1.204,32 

14 Чишћење улице Браће Обрадовић, 3 дана у седмици у току 
прве смјене  (Површина 1.610m2) 156 21,79 3.399,24 

15 Чишћење улице Симе Перића од Трга Побједе   до 
раскрснице са Мајевичком улицом, 5 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 2.730m2) 260 28,42 7.389,20 

16 Чишћење улице Симе Перића од раскрснице са Мајевичком 
улицом до зграде ''Велепромета''  3 дана у седмици у току 
прве смјене  (Површина 3.510m2) 156 26,62 4.152,72 

17 Чишћење улице Мајевичке (до друге решетке), 2 дана у 
седмици у току прве смјене  (Површина 4.150m2) 104 81,37 8.462,48 

18 Чишћење улице 9 Априла, 3 дана у седмици у току прве 
смјене. (Површина 7.681m2) 156 70,60 11.013,60 

19 Чишћење улице Радничке, 2 дана у седмици у току прве 
смјене. (Површина 1.710m2) 104 32,26 3.355,04 

20 Чишћење улице Гаврила Принципа 2 дана у седмици у току 
прве смјене. (Површина 1.710m2) 104 32,26 3.355,04 

21 Чишћење улице Омладинске, 2 дана у седмици у току прве 
смјене  (Површина 300m2) 104 8,93 928,72 

22 Чишћење улице Нова, 2 дана у седмици у току прве смјене  
(Површина 280m2) 104 8,63 897,52 

23 Чишћење улице Вратоломачки пут, 2 дана у седмици у току 
прве смјене  (Површина 540m2) 104 9,96 1.035,84 
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24 Чишћење улице Поп Петра Лазаревића,  2 дана у седмици у 
току прве смјене (Површина 1.300m2) 104 24,66 2.564,64 

25 Чишћење улице браће Стефановића,  2 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 735m2) 104 13,85 1.440,40 

26 Чишћење Болничке улице, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 1.850m2) 104 33,76 3.511,04 

27 Чишћење улице Српских Јунака, од улице Светог Саве до 
раскршћа , 2 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
1.500m2) 104 26,79 2.786,16 

28 Чишћење улице Ослобођења,  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 1.120m2) 104 18,85 1.960,40 

29 Чишћење улице Марка Марковића 2 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 210m2) 104 5,90 613,60 

30 Чишћење улице Каменичке , 2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 350m2) 104 8,63 897,52 

31 Чишћење улице Снаговачке  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 300m2) 104 8,63 897,52 

32 Чишћење улице Горанске  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 300m2) 104 8,63 897,52 

33 Чишћење степеништа поред Андрашеве виле, старе 
болнице и Медицинског центра  2 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 1.120m2) 104 24,27 2.524,08 

34 Чишћење пјешачких стаза у парковима  , 7 дана у 
седмици у току прве смјене (Површина 1.500m2) 365 9,91 3.617,15 

35 Чишћење насеља "Бирач"  2 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 3.500m2) 104 57,01 5.929,04 

36 
 

Чишћење плаже и шетачке стазе од рампе до бензинске 
пумпе , 5 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
6.668m2) 260 47,95 12.467,00 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 216.484,92 
 
б)   Чишћење сливника и линијских решетки 
              

Ред. 
број 

ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ 
 

Број 
комада 

Цијена 
КМ/ком 

Укупно КМ 

37 Чишћење и испирање слинвника 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 

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 
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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 22 111,97 2.463,34 
Браће Југовића 22 320,51 7.051,22 
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 22 264,96 5.829,12 
Браће Обрадовића 14 83,76 1.172,64 
Улице око Змајевца 14 188,03 2.632,42 
Улице око З- објеката 14 243,59 3.410,26 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 42.941,98 
 
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.  52 20,51 1.066,52 

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) 9.271,52 
 
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 8.765,00 8.765,00 

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) 12.315,00 
 
ж)   Одржавање јавне хигијене у насељу Каракај 
 

Ред. 
број 

ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ 
Број 
дана- 

контејн. 

Цијена 
КМ/дан-

контејнер 
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 3.000m2)  104 55,56 5.778,24 
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50 Одвоз смећа из контејнера (смеће које скупе чистачи)  два пута 
мјесечно. Обрачу по броју превезених тура. 

24 25,64 615,36 
УКУПНО (Без ПДВ-а) 6.393,60 

 
з)   Одржавање јавне хигијене у насељу Дивич 
 

Ред. 
број 

ОПИС ПОСЛОВА - УСЛУГЕ 
Број 
дана- 

контејн. 

Цијена 
КМ/дан-

контејнер 
Укупно КМ 

51 Чишћење улица у Дивичу (од улаза у Дивич до излаза према 
Видиковцу) , 2 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
2.800m2) 104 47,01 4.889,04 

52 Одвоз смећа из контејнера (смеће које скупе чистачи)  два пута 
мјесечно. Обрачу по броју превезених тура. 24 26,50 636,00 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 5.525,04 

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 10.000m2) 208 18,78 3,906,24 

2.2.. Чишћење улица према Малешћу, 4 дана у седмици у току прве 
смјене (Површина 4.000m2) 208 6,81 1.416,48 

2.3. Чишћење улице према изворишту минералне воде, свих 12 
мјесеци, 4 дана у седмици у току прве смјене (Површина 
900m2) 208 1,70 353,60 

2.4. Чишћење улица према амбуланти, 4 дана у седмици у току 
прве смјене (Површина 900m2) 208 1,70 353,60 

2.5. Одвоз смећа контејнерима једном седмично (смеће које сакупе 
чистачи).Обрачун по броју одвезених контејнера. 52 28,21 1.466,92 

2.4. Чишћење простора око изворишта минералне воде и кошење 
траве у Кисељаку 1 дан у седмици у току прве смјене. 
(Површина 3.000m2) 52 117,91 6.131,32 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 13.628,16 
 

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. 26 244,40 6.354,40 

2.2.. Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на 
путном правцу Сапна-Каракај, сваке друге седмице .Обрачун 
према броју одвезених тура. 26 216,20 5.621,20 

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. 26 206,79 5.376,54 

2.4. Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на 
путном правцу Кушлат-Каракај, сваке друге седмице .Обрачун 
према броју одвезених тура. 26 239,32 6.222,32 

УКУПНО (Без ПДВ-а) 23.574,46 
 

Укупна цијена без ПДВ-а  393.160,75 
ПДВ 17 % 66.837,33 

Укупна цијена са ПДВ-ом  459.998,08 
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Уклањање дивљих депонија 
 
За послове уклањања дивљих депонија буџетом за 2023.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 2023.години, уградњу лежећих избочина и поставка 
знакова планирано је 45.000,00 КМ. 
За одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације у 2023.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 2023.години,планирана су средства у износу од 150.000,00 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 km¹. km 591 31,00 18.321,00 

2 Посипање соли по саобраћајницама. Обрачун по km¹.  km 755 40,50 30.577,50 

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 тури 

 Број 
тура 10 195,00 1.950,00 

4 

Набавка 8 тона соли за потребе  АД «Водовод и 
комуналије» Зворник, ради одржавање тротоара, 
паркинг простора, паркова и степеништа. Обрачун по 
тони. тона 1 382,63 382,63 

УКУПНО БЕЗ ПДВ - а 51.231,13  
ПДВ 8.709.29 

УКУПНО СА ПДВ - ом 59.940,42  

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

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. Количина   
Цијена 

Цијена   
КМ/m³ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи   m³  20 30,00 600,00 

2 Дрињача – Луке   m³  10 27,00 270,00 

3 Дрињача – Костјерево (Два правца)  m³  30 27,00 810,00 

4 М.пут –Ђевање   m³  20 27,00 540,00 

5 К.мост – Г.Каменица  m³  60 30,00 1.800,00 

6 К.Ријека – Лијешањ  m³  30 30,00 900,00 

7 Бакрачи – Глођанско брдо   m³  10 30,00 300,00 

8 М. Пут (Каменолом) – Липље  m³  40 28,00 1.120,00 

9 
Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај 
– гробље  m³  20 28,00 560,00 

10 Липље – Самари – Јошаница   m³  20 30,00 600,00 

11 Липље – Султановићи – Маричићи   m³  20 30,00 600,00 

12 Асфалтна база - Ново Село  m³  20 27,00 540,00 

13 Магистрални пут - Ново Село  m³  10 30,00 300,00 
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14 Шћемлија – Хоча – М.пут  m³  10 28,00 280,00 

15 Зворник – Шћемлија m³  30 28,00 840,00 

16 Златне воде (Зворник) – Кула град   m³  30 28,00 840,00 

17 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина m³  60 30,00 1.800,00 

18 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх  m³  20 30,00 600,00 

19 Ораовац – Глумина – Махмутовићи  m³  20 30,00 600,00 

20 Ораховац – Крижеићи – Парлог  m³  50 32,00 1.600,00 

21 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  m³  40 32,00 1.280,00 

22 Парлог – Баљковица – Пандурица  m³  40 32,00 1.280,00 

23 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци m³  30 28,00 840,00 

24 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци  m³  40 30,00 1.200,00 

25 Б.Поток – Калудрани – Клиса  m³  30 31,00 930,00 

26 Ђулићи – Дураковићи  m³  10 31,00 310,00 

27 Поље (Мајдан)– Кучић кула и Рег. Пут-Лупе  m³  20 31,00 620,00 

28 Петковци – Клиса  m³  30 31,00 930,00 

29 Д.Шетићи – Г.Шетићи  m³  20 31,00 620,00 

30 Шетићи – Бошковићи  m³  30 31,00 930,00 

31 Шетићи - (Брдо и Томићи) m³  20 31,00 620,00 

32 Козлук – Јусићи  m³  50 34,00 1.700,00 

33 Малешић (Шакотићи) – Клиса  m³  40 32,00 1.280,00 

34 М. Пут М 19 (Челопек) – Улице – Зеохем m³  10 28,00 280,00 

35 Челопек – Цер  m³  10 28,00 280,00 

36 Тршић – Живковина           m³  30 30,00 900,00 

37 Тршић – Гробље - Овчаревац     м³  10 30.00 300,00 

38 Тршић – Крстићи  m³  10 30.00 300,00 

39 Тршић – Соколина m³  10 30,00 300,00 

40 Тршић – Марковићи  m³  10 30,00 300,00 

41 М.Пут – Табанци – Сјенокос (насеље  Радићи)  m³  30 30,00 900,00 

42 М.Пут - Скочић – М.Пут m³  30 34,00 1.020,00 

43 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут m³  10 33,00 330,00 

44 К.Пут – Кисељак   m³  10 33,00 330,00 

45 Доња Трновица – Горња Трновица  m³  20 35,00 700,00 

46 М.Пут – Пађине  m³  10 32,00 320,00 

47 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи   m³  20 25,00 500,00 

48 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа   m³  10 32,00 320,00 

49 С.Шепак – Г.Шепак   m³  20 32,00 640,00 

50 С.Шепак – Вишњик  m³  10 33,00 330,00 

51 Кружни пут кроз Брањево m³  20 33,00 660,00 

52 Брањево - Локањ (Лазаревићи)  m³  50 37,00 1.850,00 

53 Лок. пут за Локањ - Пантићи  m³  20 37,00 740,00 

54 Лок. пут за Локањ - Радоњићи m³  20 37,00 740,00 

55 Лок. пут за Локањ -Савићи m³  30 37,00 1.110,00 

56 Манојловићи – Лазаревићи  m³  10 37,00 370,00 

57 Лок. пут за Локањ - Подосоје m³  20 36,00 720,00 

58 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица        m³  80 35,00 330,00 
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УКУПНО БЕЗ ПДВ - а 45.080,00  

ПДВ        7.663,60 

УКУПНО СА ПДВ - ом 52.743,60  
 

Чишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима 
  

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. 
Дужина Цијена 

Цијена   
km КМ/км¹ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи    km 12,8 26,50 339,20 

2 Дрињача – Луке  km 7,2 26,50 190,80 

3 Дрињача – Костјерево и школа km 10 26,50 265,00 

4 М.пут –Ђевање  km 8 26,50 212,00 

5 М.пут –Ново Село km 5,6 26,50 148,40 

6 К.мост – Г.Каменица (Шијаковићи)                                           km 60 26.50 1.590,00 

7 К.Ријека – Лијешањ  km 16 26,50 424,00 

8 Бакрачи – Глођанско брдо  km 7,2 26,50 190,80 

9 М. Пут (Каменолом) – Липље km 28 26,50 742,00 

10 
Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај 
– гробље                             

km 
12,8 

 
 26,50 339,20 

11 Липље – Самари -Бећировићи km 13,6 26,50 360,40 

12 Липље – Султановићи – Маричићи  km 24 26,50 636,00 

13 Асфалтна база - Ново Село km 8 26,50 212,00 

14 Шћемлија – Хоча – М.пут km 6 26,50 159,00 

15 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина km 52 26,50 1.378,00 

16 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх  km 18,4 26,50 487,60 

17 Ораовац – Глумина – Махмутовићи km 22,8 26,50 604,20 

18 Ораховац – Крижеићи – Парлог  км 23,2 26,50 614,80 

19 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  km 26 26,50 689,00 

20 Парлог – Баљковица – Пандурица  km 20 26,50 530,00 

21 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  km 24 26,50 636,00 

22 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци  km 16 26,50 424,00 

23 Б.Поток – Калудрани – Клиса km 22,8 26,50 604,20 

24 Ђулићи – Дураковићи km 8 26,50 212,00 

25 Поље (Мајдан)– Кучић кула  km 7,2 26,50 190,80 

26 Петковци – Клиса                  km 8 26,50 212,00 

27 Д.Шетићи – Г.Шетићи  km 9,2 26,50 243,80 

28 Шетићи - Брдо - Томићи km 6,4 26,50 169,60 

29 Шетићи – Бошковићи km 10 26,50 265,00 
30 Козлук – Јусићи  km 28 26,50 742,00 
31 Малешић (Шакотићи) – Клиса  km 14 26,50 371,00 
32 Челопек – Цер  km 8 26,50 212,00 
33 Тршић – Живковина - Јанковина km 16 26,50 424,00 
34 Тршић – Гробље - Овчаревац    km 9,2 26,50 243,80 
35 Тршић – Крстићи  km 6 26,50 159,00 
36 Тршић – Соколина  km 8 26,50 212,00 

37 Тршић – Марковићи  km 4 26,50 106,00 

38 М.Пут–Горњи–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи) km 
17,6 

 
26,50 466,40 
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39 Табанци – Козлук  km 4,4 26,50 116,60 
40 М.Пут - Скочић – М.Пут km 15,2 26,50 402,80 
41 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут km 6 26,50 159,00 
42 К.Пут – Кисељак  km 24,8 26,50 657,20 
43 Доња Трновица – Горња Трновица  km 20 26,50 530,00 
44 М.Пут – Пађине  km 8 26,50 212,00 
45 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи – гробље  km 12 26,50 318,00 
46 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа  km 6 26,50 159,00 
47 С.Шепак – Г.Шепак  km 10,4 26,50 275,60 

48 С.Шепак – Вишњик  km 4 26,50 106,00 

49 Кружни пут кроз Брањево km 10 26,50 265,00 
50 Брањево - Локањ (Лазаревићи) km 44,4 26,50 1.176,60 
51 Лок. пут за Локањ - Подосоје km 14 26,50 371,00 
52 Лок. пут за Локањ - Пантићи km 12 26,50 318,00 
53 Лок. пут за Локањ - Радоњићи km 16 26,50 424,00 
54 Лок. пут за Локањ -Савићи km 20 26,50 530,00 
55 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица        km 80 26,50 2.120,00 
56 Непланирано чишћење услед обилнијих падавина km 30 26,50 780,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ - а 24.926,80 

ПДВ 4.237,56 

УКУПНО СА ПДВ – ом  29.164,36 
 

Посипање соли и абразивног материјала 

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. 
Дужина Цијена 

Цијена   
km КМ/km 

1 Посипање соли и абразивног материјала на 
одабраним релацијама km 258 27,00 6.966,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ – а 6.966,00 

ПДВ 1.184,22 

УКУПНО СА ПДВ - ом  8.150,22 

 
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, проналаже-
ње и отклањање кварова, замјену оштећених 
стубова и свјетиљки, замјену оштећеног кабла и др.  
Буџетом за 2023.годину планирана су средства у 
износу од 440.000,00 КМ за јавну расвјету. 
За трошкове утрошене електричне енергије плани-
рано је 290.000,00 КМ, за трошкове одржавања јав-
них расвјета планирано је 50.000,00 КМ, а за изград-
њу нове јавне расвјете планирано је 100.000,00 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 2023. години планирана су средства у износу од 
30.000,00 КМ за дјелатности зоохигијене. 
Преглед потребних финансијских средстава за 
реализацију Програма заједничке комуналне 
потрошње: 

Опис активности Износ у КМ 
Одржавање јавне хигијене  460.000,00 
Уклањање дивљих депонија    20.000,00 
Одржавање јавних саобраћајних 
површина и саобраћајне 
сигнализације 

  60.000,00 

Зимско одржавање улица, тротоара  
и локалних путева 

150.000,00 

Јавна расвјета у насељеним 
мјестима 

440.000,00 

Зоохигијена    30.000,00 
УКУПНО КМ: 1.160.000,00 

 
Број: 01-022-31/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''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 18. редовној сједници одржаној  
16. марта 2023. године, усвојила је  
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
1.  УВОД 
 

Овим програмом се дефинишу циљеви и утврђују 
права и поступци коришћења буџетских средстава 
намјењених за подстицај и унапређење пољопри-
вредне производње на територији града Зворник       
(у даљем тексту: Град) у 2023. години. Програмом се 
нарочито дефинишу: категорије пољопривредне 
производње које се субвенционишу, општи и 
посебни услови за остваривање права на новчане 
подстицаје, поступци за њихово остваривање, 
висина и начин исплате новчаних подстицаја, 
поступак утврђивања права, органи надлежни за 
одлучивање и  документација потребна за 
остваривање подстицаја.  
Oсновни циљ овог програма је унапређење 
пољопривредне производње на подручју Града као 
и други специфични циљеви који из њега 
произилазе: 

- оријентација пољопривредних произвођача 
ка робној производњи,  
увођење савремених технологија у 
пољопривредним производњама,  

- охрабривање пољопривредника за 
интезивирање производње, 

- повећање нивоа  пољопривредне производ-
ње и бруто друштвеног производа Града, 

- заштита нивоа пољопривредне производње 
због нестабилности цијена,  

- остваривање подстицаја пољопривредници-
ма  који не могу остварити подстицаје 
Министрства, 
због уситњености производње, 

- стварање услова за нова радна мјеста у 
примарној производњи,  

- стварање сировинске основе за прехрамбену 
индустрију и друго, 

- стварање услова за самозапошљавање. 
 

Подршка производњи и дохотку у области 
пољопривредне производње се врши директним 
плаћањем подстицаја кориснику  који остварује 
право на следеће врсте новчаних подстицаја:  

- Сточарство; тов стоке, производња млијека и 
узгој приплодних јуница,  

- Нови засади јабучастог, коштичавог, 
јагодичастог и језграстог воћа,  

- Нови засад винове лозе 
- Ратарство (сјетва соје) 
- Органска производња 
- Повртларство, 
- Пчеларство, 
- Подршка руралном развоју. 

Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се 
огледати у стручним предавањима, посјетама 
сајмовима, презентацијама и додјелом признања и 
награда најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима са подручја Града, као и 
финансирање рада противградне заштите; 10 
противградних станица, утврђено посебном 
буџетском позицијом (30.000 КМ). 
Укупна средства за унапређење пољопривредне 
производње планирана су и утврђена Буџетом 
Града за 2023. годину (''Субвенција за развој 
пољопривреде''- економски код 414100), у износу од         
500.000 КМ. 
  
2.  ОПШТИ   УСЛОВИ 
 
Право на подстицајна средства у складу са овим 
Програмом остварују сва физичка и правна лица - 
пољопривредни произвођачи који имају 
пребивалиште  односно регистровану дјелатност на 
подручју Града и пољопривредну производњу 
односно дјелатност обављају на подручју истог,  уз 
обавезу да поднесу уредан захтјев и приложе 
тражене доказе  прописане овим Програмом. 
  
Поред посебних доказа  за сваку категорију 
подстицаја утврђених овим Програмом, сваки  
подносилац захтјева  уз прописани образац захтјева, 
подноси опште доказе: 
 

- фотокопију личне карте, а за правно лице 
фотокопија рјешење о упису у Судски 
регистар,  

- фотокопија текућег рачуна код пословне 
банке у Републици Српској,  

 
Максималан износ новчаног подстицаја који се може 
одобрити подносиоцу захтјева у текућој години је 
5.000 КМ, и то као новчана подршка за капиталне 
инвестиције, односно за пољопривредне 
произвођаче који су  ПДВ обвезници. 
Пољопривредни произвођачи који су ПДВ 
обвезници, уз захтјев, поред општих прилажу и 
следеће доказе : 

- Увјерење о  уредно измиреним обавеза, 
издато од стране Управе за индиректно 
опорезивање, не старије 15 дана од дана 
подношења захтјева за право на новчани 
подстицај,  

- Фотокопију ПДВ броја,  
У осталим случајевима лимитирани износ 
подстицаја је дефинисан онако како слиједи:  за 
подршку производњи млијека је 3.000 КМ 
(доминантна музна грла у производњи), док је за све 
остале категорије подстицајних мјера максималан 
износ 2.000 КМ. 
У  периоду важења одредби овог Програма током 
2023. године, пољопривредни произвођач са 
подручја Града (физичко или правно лице) може 
поднијети искључиво један захтјев за остваривање 
права на новчана подстицајна средства у складу са  
одредбама овог  Програма. 
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3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА 
ПОДСТИЦАЈ 
 
Утврђивање права на остваривање новчаних 
подстицаја врши орган надлежан за послове 
пољопривреде, односно самостални стручни 
сарадници Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе града Зворник  
квалификовани за предметне категорије 
производње. 
Подносилац захтјева за остваривање права на 
новчани  подстицај пољопривредне производње 
исти подноси на прописаном обрасцу, који је 
доступан на шалтеру пријемне канцеларије градске 
управе , у којем су наведени сви потребни докази 
неопходни за остваривање права на одређену 
категорију подстицаја. 
Поступајући према захтјеву подносиоца, самостални 
стручни сарадник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе града 
Зворник  на лицу мјеста у присуству подносиоца 
захтјева провјерава наводе захтјева, односно 
утврђује да ли подносилац захтјева испуњава 
услове за остваривање права на новчани подстицај 
за пријављену пољопривредну производњу и о томе 
сачињава записник. 
Одобравање новчаних подстицајних средстава 
врши начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности својим рјешењем у чијем прилогу је и 
записник о испуњености услова за новчани 
подстицај. 
У случајевима гдје се утврди да подносилац захтјева 
не испуњава један или више прописаних услова 
предвиђених Програмом, начелник ресорног 
одјељења посебним закључком  одбија односно 
одбацује захтјев за остваривање права на новчани 
подстицај пољопривредне производње. 
Против закључка о одбијању односно одбацивању 
захтјева, подносилац захтјева има право жалбе 
Градоначелнику у року од 8 дана од дана пријема 
истог, поштом или путем органа који је донио 
рјешење. 
Појединачни акт (рјешење) којим се одобравају 
средства подстицаја обавезно садржи: име и 
презиме корисника, мјесто становања, ЈМБГ,  врсту 
подстицаја, износ по јединици мјере, количина 
производње, укупан износ подстицаја, назив 
пословне банке, текући рачун корисника и датум 
записника. 
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на 
његов текући рачун код пословне банке. 
                    
4.  СТРУКТУРА   ПОДСТИЦАЈА 
 
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на 
територији Града, расположиве капацитете, пласман 
ових средстава у претходној години и интерес 
пољопривредника, укупна средства подстицаја 
пољопривредној производњи у 2023. години се 
оквирно планирају пласирати на следећи начин: 
 

- Подстицај за сточарство       300.000 
- Подстицај за воћарство        52.000 
- Ратарство                                                   4.000 

- Органска производња                                6.000 
- За развој пчеларства        50.000 
- Посредни подстицаји пољопривреди     50.000 
- Подршка руралном развоју                      38.000 

 Укупно (КМ)                                  500.000 
 
5.  КАТЕГОРИЈЕ  ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ 
 
У овом члану се дефинишу категорије, износи 
подстицаја и услови за остваривање права на 
новчани  подстицај, те оквирни износи средстава за 
одређену категорију пољопривредне производње.  
 

5.1 Сточарство 
 
Сточарство својим производним капацитетима и 
тржишним могућностима има перспективу да 
постане једна од окосница пољопривредне 
производње уопште, поготово имајући у виду да за 
себе веже читав низ различитих грана које се 
наслањају на ову врсту производње. Подстицаји у 
сточарству се односе на тов јунади и свиња, 
подстицаји узгоја приплодних јуница и производњу 
млијека (држање музних грла-крава). Сточарство 
као  примарна производна дјелатност у 
пољопривреди је изузетно битна јер непосредно 
условљава високу заступљеност и ангажованост 
ратарске производње која је у суштини база за 
исхрану у сточарској производњи. 
 

5.1.1 Премија за тов јунади 
Право на остваривање новчане премије  за узгој 
товне јунади имају подносиоци захтјева који у току 
године утове минимум 5 товних јунади у турнусу са 
најмањом излазном тежином товљеника (кланичном 
тежином)  од 550 кг, уз  обавезу да су сва грла у тову 
приближно исте узрасне категорије. 
Товна јунад у моменту сачињавања записника од 
стране комисије морају имати најмању тјелесну 
тежину од 250 килограма. 
Висина новчане премије по товном грлу износи 
120,00 КМ. 
Корисник уз захтјев,  поред општих ( фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судкси регистар правних лица ) прилаже и 
посебне доказе:  

- доказ о власништву за товна грла  
(фотокопију пасоша за свако грло са  бројем 
ушне маркице , образац А1 издат од стране 
надлежне ветеринарске организације, 
потврда о обавезно спроведеним мјерама на 
газдинству  или увјерење надлежног 
ветеринара о клиничком прегледу грла на 
производном објекту),         

Планирана средства за ову врсту премија износе 
96.000 КМ.  

 
5.1.2 Премија за држање музних грла-крава 

Право на остваривање новчане премије за држање  
музних грла – крава, имају подносиоци захтјева који 
у току године имају најмање 3 музне краве. 
Висина новчане премије  по музном грлу износи  
200,00 КМ. 
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Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судкси регистар правних лица) прилаже и 
посебне доказе:  

- Потврду о  спроведеним обавезним  мјерама 
издату од стране надлежне ветеринарске 
организације, фотокопије пасоша као доказ о 
власништву над музним грлима или увјерење 
надлежног ветеринара о клиничком прегледу 
грла на производном објекту),          

Планирана средства за ову врсту премија износе 
107.000 КМ.  
 

5.1.3 Премија за узгој приплодних јуница 
Право на остваривање новчане премије за узгој 
приплодних јуница имају подносиоци захтјева који 
одгоје најмање 2 приплодне  јунице за које је 
потврђена стеоност од стране надлежног 
ветеринара. 
Висина подстицаја  по једном грлу износи  200,00 
КМ. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар правних лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- Доказ о власништву за приплодна грла 
(фотокопија пасоша приплодног грла са 
бројем ушне маркице, потврда о обавезно 
спроведеним мјерама или увјерење 
надлежног ветеринара о клиничком прегледу 
грла на производном објекту), 

- Потврда о утврђеној стеоности јунице, 
Планирана средства за ову врсту премија износе 
25.000 КМ. 
 

5.1.4  Премија за тов свиња 
Право на остваривање новчане премије  за 
производњу - тов свиња имају подносиоци захтјева  
који утове минимално 10 грла у једном производном 
циклусу (турнусу)  са најмањом излазном тежином 
грла од 60 кг, уз обавезу да су сва грла у тову 
приближно исте узрасне категорије. 
Висина новчане премије по товном грлу износи  
20,00 КМ. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар правних лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- Доказ о власништву за товна  грла (потврда 
надлежне ветеринарске организације о 
извршеној вакцинацији са  бројем ушне 
маркице,односно увјерење надлежног 
ветеринара о клиничком прегледу грла на 
производном објекту, 

Планирана средства за ову врсту премије износе 
72.000 КМ. 
 

5.2. Воћарство 
 

Агроклиматски услови за производњу јабучастог, 
коштичавог и јагодичастог воћа на територији Града 
су веома повољни па због велике тражње на ширем 
тржишту треба подстаћи подизање нових 
савремених засада јер су стари дијелом уништени, 
запуштени или ''престали да рађају''. У производњи 

овог воћа не постоји локални организован откуп и 
прерађивачи са којима би се обезбедио сигуран 
пласман, на шта би требало ставити акценат и 
покушати рјешити овај проблем у наредном 
периоду. 
Производња јагодичастог воћа на подручју Града 
има дугу традицију због идеалних агроклиматских и 
економских услова. Ова производња има потенцијал 
да оствари високи профит због извозне 
оријентације, а значајна је и што увећава 
запосленост у руралном подручју јер захтјева 
ангажовање сезонске радне снаге. 
За текућу годину овим Програмом смо обухватили и 
подстицај подизања засада винове лозе, због 
повећане заинтересованости пољопривредника за 
овај вид пољопривредне производње, а што је у 
свком случају тренд у земљама у окружењу. 
У задњих пет година на територији  Града 
пољопривредници су кроз програм подстицајних 
мјере подигли нове засаде коштичавог воћа у обиму 
од више десетина хиљада јединица, а обзиром да 
се ради о „вишегодишњим засадима“ којима се 
реализује континуирана производња односно 
остварују приходи, воћарству као примарној 
производној дјелатности треба поклонити изузетну 
пажњу. 
 

5.2.1 Коштичаво, језграсто  и јабучасто воће 
Право на новчане подстицаје за подизање нових 
засаде воћа имају подносиоци захтјева који су  
извршили садњу  минимално 100 садница (може и 
комбиновано): шљиве, јабуке, крушке, вишње, 
трешње, брескве, кајсије и друго. Висина подстицаја 
износи 4,00 КМ по садници. За засаде ораха и 
љешника минимална количина засађеног воћа је 50 
комада (може и комбиновано). За орах износ 
подстицаја је 10,00 КМ у случају да је орах 
калемљен, а ако је у питању орах „сијанац“ 
подстицај износи 4,00 КМ. Подстицај за љешник по 
једној садници износи  8,00 КМ за калемљени 
љешник, односно  4,00 КМ у случају да је  љешник у 
форми жбуна.  
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар за правна лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- доказ о инвестицији  (рачун о набавци садног 
материјала), 

- декларацију о квалитету садног материјала, 
Планирана средства за подизање засада наведеног 
воћа износе 42.000 КМ. 
 

5.2.2. Јагодичасто воће 
Право на новчани подстицај за  нове засаде 
јагодичастог воћа имају подносиоци захтјева  који   
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде, 
боровнице, ароније и рибизле, на минималној 
површини 0,10 ха (један дунум). 
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Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 300,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар за правна лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- Доказ о инвестицији ( рачун о набавци садног 
материјала), 

- Декларацију о квалитету садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
6.000 КМ. 
 

5.2.3. Винова лоза 
Право за подстицајна средства за подизање нових 
засада винове лозе имају подносиоци захтјева  који 
су извршили садњу винове лозе на минимум 0,1ха 
површине (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 500,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар за правна лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- Доказ о инвестицији (рачун о набавци садног 
материјала), 

- Декларацију о квалитету  садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
4.000 КМ. 
 

5.3. Ратарство 
 

5.3.1. Усјев соје 
На подручју Града Зворник се у велико проценту 
ратарска производња обавља на начин да се не 
потенцира на узгоју житарица у потпуном и 
адекватном плодореду. Из тог разлога све је 
израженије смањење приноса ратарских култура по 
јединици површине под овим културама, као и 
повећани трошкови настали након потребе да се 
сузбијају биљне штеточине и болести, које су знатно 
израженије када се ратарске културе узгајају у 
монокултури или уз непотпун плодоред. Оно што је 
устаљена пракса на ораницама на подручју које 
обухвата територија Града Зворник да се упорно 
форсира узгој кукуруза и пшенице. Из тог разлога се 
појавила потреба да се подстакну пољопривредна 
газдинства за увођење нових житарица у своје 
плодореде. Као житарица која се намеће сама, 
истакла се соја због својих нутритивних, 
физиолошких и морфолошких карактеристика.  
Право на подстицајна средства за ову категорију ће 
моћи остварити пољопривредни произвођачи који у 

2023.години засију минимално 1 хa соје. Подстицај 
по хектару за ову категорију подстицаја је 200 КМ. 
Корисник као доказ за ову категорију подстицаја 
доставља рачун о извршеној инвестицији. 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 
4.000 КМ. 

 
5.4 Органска пољопривредна производња 

 
Ради промовисања органске пољопривредне 
производње Градска Управа Зворник има намјеру да 
активно подржи овај вид пољопривредне 
производње, која укључује биљну, воћарско-
виноградарску и анималну производњу јер су нам 
земља, вода и ваздух значајно мање загађени у 
односу на окружење. Предмет субвенције у овој 
специфичној врсти производње су готови органски 
производи. 
Право на новчане подстицаје за органску 
производњу имају подносиоци захтјева који заснују 
производњу на минималној површини од 1 ха. 
Подстицај по хектару за ову категорију подстицаја је 
1000 КМ. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар за правна лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- Фотокопију сертификата органске производње 
издатом од надлежне сертификационе куће, 
која је овлаштена од надлежног министарства 
за послове сертификовања органске 
пољопривредне производње, 

- Записник овлашћеног сертификационог тијела 
о заснованим површинама у систему органске 
биљне и воћарско-виноградарске 
производње. 

Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
6.000 КМ. 
 

5.5. Пчеларство 
 
У циљу унапређења пчеларске производње на 
подручју града Зворник пољопривредним 
произвођачима-пчеларима додијелиће се премија у 
износу 10,00 КМ по једном друштву (кошници). Ова  
средства ће се користити на основу претходно 
достављених захтјева регистрованих пчелара који 
посједују  минимално 10 а максимално 39 друштава  
пчела (кошница).  
Корисник уз захтјев,  поред општих ( фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар за правна лица ) прилаже и 
посебне доказе: 

- Увјерење надлежног Министарства о упису у 
регистар пчелара и пчелињака Републике 
Српске. 

Планирана средства за подстицај пчеларству износе 
50.000 КМ. 
 
6. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ 
 
У посредне подстицаје развоју пољопривредне 
производње планирају се провести активности: 
додјеле награда за најуспјешније пољопривреднике 
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по областима производње са подручја Града, те  
штампање потребних материјала и финансирање 
стручних предавања и посјете сајмовима за 
пољопривредне произвођаче са подручја Града.  
   

6.1 Награде најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима 

 
У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних 
произвођача који у текућој години остваре највећу 
производњу и приносе, планирају се уручити  
признања и новчане награде у појединачном 
распону  од 150-300 КМ. (прва награда  300,00 КМ,  
друга награда 200,00 КМ и трећа награда 150,00 
КМ). 
Награде ће се додијелити на основу приједлога 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
сачињеног на основу стручног мишљења  
надлежних за послове пољопривреде о 
карактеристикама и  обиму реализоване 
пољопривредне производње изабраних кандидата. 
Средства за награде најуспјешнијим 
пољопривредницима за 2022. годину планирана су у 
износу 6.5000 КМ.  
  

6.2 Остале активности 
Стручна предавања за пољопривредне произвођаче 
у 2023.години ће се  организовати  ангажовањем  
квалификованих лица  из области пољопривредне 
производње у сарадњи са Савјетодавном службом 
министарства пољопривреде,шумарства и 
водопривреде РС, факултетима, институтима и 
другим научним установама из области 
пољопривреде и производње хране. 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ће 
организовати посјете пољопривредника сајмовима 
пољопривреде и сајму пчеларства, и то по обиму 
према заинтересованом броју пољопривредника. 
Пољопривредни произвођачи са подручја града 
Зворник ће у редовној процедури бити упознати са 
одредбама Правилника о подстицајима за 
пољопривредну производњу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске у 2023. години, у смислу права и 
обавеза који предметни правилник утврђује 
Трошкови сајмова, стручних предавања и стручне 
литературе одређују се у износу од 6.500 КМ.  

 
6.3 Помоћи за штете у пољопривредној 

производњи 
Пољопривредним газдинствима  са подручја града 
Зворника која у току године претрпе штете у 
пољопривредној производњи може се одобрити 
новчана помоћ. 
Процјену штете утврђује надлежни ветеринар 
(уколико је штета настала на сточном фонду), 
односно самостални стручни сарадници увидом на 
лицу мјеста настале штете за остале видове штете у 
пољопривреди. 
Помоћ се може одобрити на основу захтјева 
пољопривредника уз који се прилаже извјештај о 
насталој штети са процијењеним износом штете. 

Максимални годишњи износ помоћи по једном 
пољопривредном газдинству може износити 500,00 
КМ. 
Укупна средства за помоћи због штета у 
пољопривредној производњи утврђују се у износу од 
31.000 КМ. 
 

6.4. Рефундирање трошкова газдинствима за 
анализу плодности земљишта 

Како би се унаприједила продуктивност 
пољопривредне производње на подручју Града, 
пољопривредним газдинствима омогућено је да без 
накнаде у 2023. години изврше узорковање и 
хемијску анализу земљишта. Број узорака за које се 
може извршити рефундирање средстава је 
ограничен на два, ако су у питању ратарски или 
један, ако је у питању воћарски узорак земљишта 
(јер се он састоји из два узорка свакако).  
Град Зворник ће у посебном поступку изабрати 
овлаштену институцију за послове хемијске анализе 
земљишта. 
Износ планираних средстава за ове намјене је 6.000 
КМ. 

 
7. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 
7.1  Капитална улагања 

 
Право на подстицајна средства за побољшање 
конкурентности пољопривредне производње имају  
пољопривредни произвођачи која у 2023. години 
уложе средства у изградњу капиталних објеката за 
организовање - проширење пољопривредне 
производње.  
Максималан износ подстицаја је 5.000 КМ по 
кориснику али не више од 20% вриједности улагања, 
а односи се на покриће дијела трошкова око 
изградње објекта. 
Корисник уз захтјев,  поред општих (фотокопија 
личне карте, текућег рачуна односно рјешења о 
упису у судски регистар за правна лица) прилаже и 
посебне доказе: 

- копију грађевинске или употребне  дозволе 
- копије уплата, такси и других насталих 

трошкова којима се доказује улагање у 
инвестицију. 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
15.000 КМ. 

 
7.2.   Набавка пластеника 

За набавку пластеника (конструкција, целофан, 
систем за наводњавање и противградна мрежа) 
пољопривредном газдинству се може одобрити 
субвенција до износа 50% набавне цијене, а 
максимално 1000,00 КМ. 
За ову врсту подстицаја корисник уз захтјев, поред 
основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказе о инвестицији за куповину и изградњу 
пластеник (пореска фактура са фискалним 
рачуном) 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 
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7.3. Додјела пластеника и стручна обука 
Град Зворник ће редовно вршити додјелу 
пластеника, опреме и/или садног материјала за 
пластеничку производњу (једном годишње у 
сарадњи са партнерским организацијама). Поред 
тога организоваће стручна предавања у складу са 
календаром радова у пластеничкој производњи и то 
најмање два пута годишње. 
 

7.4. Учешће Града за пројекте у руралном развоју 
На територији Босне и Херцеговине и Републике 
Српске одређени донатори ће и у 2022. години 
дјеловати финансијском подршком улагањем у 
развој пољопривреде и села. Потенцијални 
партнери у пројекту по правилу захтјевају и учешће 
локалне заједнице које износи од 10-50% у 
одређеном пројекту. Најчешће се пласирају 
средства у пројекте кроз који се остварују 
вишегодишњи приходи (воћарство, сточарство, 
производња у заштићеним просторима, пчеларство 
и слично).  
Одлуку о суфинансирању пројеката донатора, 
односно о финансирању пројекта од стране Града  у 
области пољопривреде  доноси Градоначелник.  
Износ планираних средстава за ове намјене је 
13.000 КМ. 

 
9. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА – РЕАЛОКАЦИЈА 
 

По искориштењу планираних средстава за 
различите врсте подстицаја до висине утврђене 
овим програмом на годишњем нивоу, може се 
вршити преусмјеравање средстава, са позиција које 
нису искориштене, на позиције на којима се укаже 
потреба а које су утврђене у табеларном прегледу 
овог програма. До усвајања новог Програма за 
наредну годину важе одредбе Програма који је на 
снази односно сви подстицаји који нису обрађени у 
текућој години могу се исплатити из буџета наредне 
године до усвајања и ступања на снагу новог 
Програма. 
 

10. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА 
 
У циљу транспарентности и информисања 
потенцијалних корисника права на подстицај овај 
програм ће се  објавити огласној табли Градске 
управе града Зворника  током периода његове 
примјене. Програм ће се доставити локалном радију, 
а  биће доступан и на сајту Градске управе. 
 
Примјена одредаба овог Програма у смислу 
подношења захтјева за остваривање подстицаја 
почиње осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику града Зворник'', а пријем 
захтјева за остваривање права на новчани 
подстицаја  трајаће до 30. новембра 2023. (четвртак) 
године или до комплетног утрошка буџетом 
предвиђених средстава. 

 
10 . ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 

Табеларни преглед Плана коришћења буџетских средстава 
 за унапређење пољопривредне производње у 2023. години 

(по категорији производње, износима по јединици мјере и укупном износу 
подстицаја за одређењу врсту пољопривредне производње) 

 рб Врста подстицаја 
Мин. 

количина 

Премија (КМ) Планирани 
обим јединица 

Планирана 
средства 

(КМ) ј.м. по ј.м. 

                А. Непосредни подстицаји 
         СТОЧАРСТВО      

5.1.1 Тов јунади 5 ком. 120 800 96.000 

5.1.2 Музне грла (краве) 3 ком. 200 535 107.000 
5.1.3 Узгој приплодних  јуница  2 ком. 200 125 25.000 
5.1.4 Тов свиња 10 ком. 20 3600 72.000 

 А.1 Укупно сточарство     300.000 

               ВОЋАРСТВО      

5.2.1 Нови засади јабучастог и 
коштичавог  воћа 

100 (орах и 
љешник 50) 

садница 4 (8,10) 10.500 42.000 

5.2.2 Нови засади јагодичастог воћа 0,1ха 0,1ха 300 20 6.000 
5.2.3 Нови засад винове лозе 0,1ха 0,1ха 500 8 4.000 
 А.2 Укупно воћарство     52.000 
5.3. РАТАРСТВО,ОРГАНСКА 

ПРОИЗВОДЊА И ПЧЕЛАРСТВО 
     

5.3.1 Усјев соје 1ха 1ха 200 20 4.000 
 

5.4 Органска производња 1 ха 1ха 1000 6 6.000 
5.5 Развој пчеларства 10-39 кошница 10  5000 50.000 
 А.3 Повртларство, органска 

производња и пчеларство 
    60.000 

  Укупно А  (А.1+А.2+А.3)           412.000 
            Б. Посредни подстицаји и активности  
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6.1 
Награде за најуспјешније 
пољопривредне произвођаче 

        6.500 

6.2 Сајмови и стручна предавања     6.500 

6.3 
Помоћ за штете у 
пољопривредној производњи 

    31.000 

6.4 Анализа плодности земљишта     6.000 
 Укупно Б     50.000 

            В. Подршка руралном развоју 

  7.1 
Новчана подршка за капиталне 
инвестиције 

 ком. 5.000 3 15.000 

7.2 
Новчана подршка за набавку 
пластеника 

    10.000 

7.4 
Учешће Града за пројекте у 
руралном  развоју 

   учешће 30-50% 13.000 

       
 Укупно В     38.000 

                                                                    Укупно Б+В                                88.000 
 СВЕ УКУПНО    А+ Б+ В     500.000  

 
                                                                                                 Број: 01-022-34/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                 16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Годишњи план рада Градоначелника и 
Градске управе Зворник за 2023. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-30/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Информација о стању безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворник за 2022. 
годину 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-32/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ ГРАДА ЗВОРНИК У 2022. 
ГОДИНИ 

 
1. Усваја се Извјештај о стању у пољопривреди 
града Зворник у 2022. години 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-33/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
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ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

СПОРТУ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 
2022. ГОДИНУ 

 

1. Усваја се Информација о стању у спорту на 
подручју Града Зворник за 2022. годину. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 

Број: 01-022-35/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОВРАТАК, РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈУ ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за повратак, 
развој и интеграцију за 2022. годину.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 

Број: 01-022-36/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), а у складу са чланом 13. став 1. Закона о 
територијалној организацији Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске број: 69/09, 
70/12, 83/14, 106/15, 26/19, 15/21 и 37/22), након 
разматрања Приједлога Елабората о оправданости 
територијалне промјене подручја града Зворник, 
број:01-022-55/22, од 8. марта 2023. године, 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној дана 16. марта 2023. године, донијела је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ЕЛАБОРАТ О 

ОПРАВДАНОСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  ПРОМЈЕНЕ 
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИК 

 

1. Даје се позитивно мишљење о Елаборату о 
оправданости територијалне промјене подручја 
града Зворник, број: 01-022-55/22, од 8. марта 2023. 
године. 
 

2. Елаборат из тачке 1, чини саставни дио овог 
закључка и исти ће бити достављен Влади 
Републике Српске на даље поступање у складу са 
чл. 14. и 15. Закона о територијалној организацији 
Републике Српске. 

3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику  града 
Зворник“. 

 
Број: 01-022-37/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ AКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ 
РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК (2018-2027) ЗА 

ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Aкциони план за спровођење 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворник 
(2018-2027) за период 2023-2025. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-38/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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 18. редовној сједници, 
одржаној  16. марта  2023. године,  донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И 
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 
31.12.2022. ГОДИНЕ. 

 
1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју града Зворник  за период од 01.01. до 
31.12.2022. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 

Број: 01-022-39/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
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пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) и чл. 35. и 51. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта 2023. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА 

МЛАДИХ 
 

1. Александар Крсмановић, разрјешава се 
дужности члана Комисије за питања младих, због 
престанка мандата одборника у Скупштини града 
Зворник. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-111-12/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник” 
број: 5/17) и чл. 35. и 53. Пословника Скупштине 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 18. редовној сједници одржаној 16. 
марта 2023. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ ГРАДСКОГ РАЗВОЈА 
 

1. У Комисији за планирање градског развоја, 
разрјешавају се чланови којима је престао мандат 
одборника у Скупштини града Зворник: 

1)  Синиша Мијатовић и 
2) Александар Крсмановић   

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'' 

 

Број: 01-111-13/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 

 

На основу члана 2.12 став (6) Изборног закона 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22 и 67/22), члана 
11. став (1) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини - Пречишћени текст (“Службени 
гласник БиХ“, број 1/22 и 13/22) и чл. 39. и 50. 
Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(“Службени гласник града Зворник“ број 5/17), 
Скупштина града Зворник је на 18. редовној 
сједници одржаној  16. марта 2023. године, донијела 
је 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА ГРАДСКЕ  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Госпава Јеремић, професор филизофије и 
социологије из Зворника, разрјешава се  дужности 
члана Градске изборне комисије Зворник, због 
истека мандата на који је иманована. 
 
2. Сагласност на разрјешење из тачке 1. овог 
рјешења даје Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник'', а примјењиваће се од дана давања 
сагласности из тачке 2. овог рјешења. 
 
Број: 01-111-14/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. члана. 56. став 
1. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 4. и 27. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 
98/13), чл. 27. 43. и 50. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) и члана 101. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта 2023. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЗАМЈЕНИКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА  ЗВОРНИКА 

 
1. Бојан Ивановић из Зворника, разрјешава се 
дужности Замјеника Градоначелника Зворника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-15/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 
о службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта 2023. године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се дужности начелника 
Службе за јавне набавке у  Градској управи Града 
Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-16/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р  
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. Закона 
о службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта 2023. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер за 
предузетнички менаџмент, из Зворника, разрјешава 
се дужности начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности  у  Градској управи Града 
Зворник. 
  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-17/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) и чл. 35. и 51. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 18. редовној сједници 
одржаној 16. марта 2023. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА 

МЛАДИХ 
 

1. Дејан Мишић, одборник у Скупштини града 
Зворник, именује се за  члана Комисије за питања 
младих. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-111-18/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 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), чл. 27. и 50.  Статута града Зворник – 
пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник” 
број: 5/17) и чл. 35. и 53. Пословника Скупштине 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 18. редовној сједници одржаној 16. 
марта 2023. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ ГРАДСКОГ РАЗВОЈА 
 

1. У Комисију за планирање градског развоја из 
реда одборника Скупштине града Зворник, именују 
се чланови: 

1) Радивоје Аћимовић  и 
2) Дејан Мишић.   

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-111-19/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
 

На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22 и 67/22), члана 
11. став (1) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини - Пречишћени текст (“Службени 
гласник БиХ“, број 1/22 и 13/22) и чл. 39. и 50. 
Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(“Службени гласник града Зворник“ број 5/17), 
Скупштина града Зворник је на 18. редовној 
сједници одржаној  16. марта 2023. године, донијела 
је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА ГРАДСКЕ  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Госпава Јеремић, професор филозофије и 
социологије из Зворника, именује се за члана 
Градске изборне комисије Зворник, на мандатни 
период од седам година, који тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије БиХ. 
 
2. Сагласност на именовање из тачке 1. овог 
рјешења даје Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник'', а примјењиваће се од дана давања 
сагласности из тачке 2. овог рјешења. 
 

Број: 01-111-20/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. члана. 56. став 
1. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 2. став 1. тачка 3. Закона о 
статусу функционера јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 
98/13), чл. 27. 42. и 50. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) и члана 101. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник Скупштина града Зворник'', број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 18. редовној 
сједници одржаној 16. марта 2023. године,  донијела 
је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

ЗВОРНИКА 
 

1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за Замјеника Градоначелника 
Зворника, на вријеме трајања мандата Скупштине 
града која га је изабрала. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-111-21/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 54. и 55. ст. 
4. и 5. Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 18. редовној сједници одржаној 16. 
марта 2023. године, донијела је 
 

 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Сандра Еркић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за в.д. начелника Службе за 
јавне набавке у  Градској управи Града Зворник,  до 
окончања поступка јавне конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-111-22/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 54. и 55. ст. 
4. и 5. Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 18. редовној сједници одржаној 16. 
марта 2023. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА  ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. Љиљана Тохољ, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за в.д. начелника Одјељења за  
привреду  и друштвене дјелатности  у  Градској 
управи Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-111-23/2023                     ПРЕДСЈЕДНИК 
16. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р 
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Светог Саве 124, 75400 Зворник  
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