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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

12. фебруар 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 1/2019  

 

 

На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17) Скупштина града Зворник на 22. редовној 
сједници одржаној 11. фебруара 2019. године, 
донијела  је 

                                 
OДЛУКУ 

о  куповини некретнина означених као  
кп.бр. 1317/4 КО Глумина 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 1317/4 Трзањ, њива 5. класе, 
површине 403 м2 уписана у пл.бр. 822 КО Глумина  
на име посједника Видовић Радована Жељко са 1/1.  
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе изградње приступног пута за гробље у 
Ораовцу. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 4.030,00 КМ (словима: 
четирихиљадеитридесетконвертибилнихмарака). 
 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-6/2019                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16) и члана 27. Статута града Зворник -
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17) Скупштина града Зворник на 22. редовној 
сједници одржаној 11. фебруара 2019. године, 
доноси  
                                  

OДЛУКУ 
 о  прихватању  поклона некретнина означених 

као кп.бр. 1307/2 КО Глумина 
 
I 

Град Зворник ће од Видовић Пере Новице примити 
на поклон непокретности означене као кп.бр. 1307/2, 
За шумом, њива 5. класе, површине 74 м2 уписане у 
пл.бр. 1476 КО Глумина, посјед Видовић Пере 
Новице са 1/1.    
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке Видовић Новица 
поклања граду Зворник за потребе изградње 
приступног пута за гробље у Ораовцу, а чијa 
тржишна вриједност износи 740,00 КМ. 
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III 
Овлашћује се Градоначелник града Зворника да 
може закључити уговор о поклону земљишта из 
тачке I ове одлуке.                
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града   
Зворник''.   
 
Број: 01-022-7/2019                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16) и члана 27. Статута града Зворник -
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17) Скупштина града Зворник на 22. редовној 
сједници одржаној 11. фебруара 2019. године, 
доноси                                   

 
OДЛУКУ 

 о  прихватању  поклона некретнина означених 
као кп.бр. 1306/2 КО Глумина 

 
I 

Град Зворник ће од Видовић Јована Михајла 
примити на поклон непокретности означене као 
кп.бр. 1306/2, Бријег, њива 5. класе, површине 66 м2 
уписане у пл.бр. 500 КО Глумина, посјед Видовић 
Јована Михајло са 1/1.    
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке Видовић Михајло 
поклања граду Зворник за потребе изградње 
приступног пута за гробље у Ораовцу, а чија 
тржишна вриједност износи 660,00 КМ. 
 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-8/2019                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана  6. Закона о гробљима и погребној 
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 31/13 и 6/14) и члана 27. Статута града Зворник 
- пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''  број: 5/17) Скупштина града Зворник на 
22. редовној сједници одржаној 11. фебруара  2019. 
године   доноси 
  

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о гробљима и погребној 

дјелатности 
на подручју града Зворник 

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

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-9/2019                    ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 145. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и чл. 27., 50. и 93. ст. 1. и 2. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној дана 11. фебруара 2019. године донијела  
је: 
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Споразум о сарадњи 
између Града Кољчугино (Руска Федерација) и 

Града Зворник (Република Српска, БиХ)  
 

I 
Овом oдлуком даје се сагласност на Споразум о 
сарадњи између Града Кољчугино (Руска 
Федерација) и Града Зворник (Република Српска, 
БиХ). 
 

II 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-10/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 18. став 1. тачка 1. и члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Локалног акционог плана за 

ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по 
основу споразума о реадмисији на подручје 
града Зворник за период 2019-2022. година 

 
I 

Усваја се Локални акциони план за ре/интеграцију 
БХ држављана који се враћају по основу споразума 
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о реадмисији (потписан на 99 сједници Савјета 
министара одржаној 24. септембра 2009. године) на 
подручје града Зворник за период 2019-2022. година 
(у даљем тексту: ЛАП) који је саставни дио ове 
одлуке. 
 

II 
ЛАП је израђен у складу са међународно 
прихваћеним обавезама БиХ о прихвату и 
ре/интеграцији особа који се враћају у БиХ по основу 
споразума о реадмисији. 
 

III 
ЛАП је израдио Локални реадмисиони тим (у даљем 
тексту ЛРТ) уз помоћ радних група за спровођење 
реадмисије. 
 

IV 
За иницирање и координацију израде,  реализацију и 
извјештавање о реализацији и праћење 
имплементације ЛАП-а задужује се ЛРТ.  
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-11/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 71/12) и чл. 27. и 50. Статута Града 
Зворник - пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 22. редовној сједници одржаној дана 11. 
фебруара  2019. 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 2019 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 81. Закона о заштити 
од пожара  („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 71/12) 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 81. Закона о 
заштити од пожара, 

2. укупно планирана средства буџетом Града 
Зворник  185.000,00 КМ. 

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

1. набавка опреме: (интервенцијске чизме 30 
ком, интервенцијски шљемови 30 ком, 
напртњаче за шумске пожаре 30 ком, маске 
за шумске пожаре 30 ком, ватрогасна цријева 
50 ком, сува интервенцијска одјела за воду 4 
ком, млазнице 8 ком, интервенцијска одјела 
за прилазак отвореном пламену до 700°, 
љестве ватрогасне 4 ком, пумпе за извлачење 
воде 3 ком, одјела за заштиту од отровних 
гасова и агресивних материја 4 ком, 
противпадни опасачи 30 ком, заштитна ужад 
10 ком, ускочни јастук 1 ком, комплетирање 
хидрауличне опреме за спашавање из 
саобраћајних незгода),                     

2. сервис и поправка ватрогасних пумпи и 
уређаја на возилима,     

3. набавка техничког ватрогасног возила са 
припадајућом потребном опремом.   

                                                                                                                             
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: 01-022-12/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске број: 97/16), 
члана 89. Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 75/08 и 60/13),  чл. 27. и 50. 
Статута Града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, брoj: 5/17) и 
члана 109. Пословника Скупштине града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, брoj: 5/17), Скупштина града Зворник на 
22. редовној сједници одржаној дана 7. фебруара 
2019. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана кориштења прихода 

остварених по основу накнада за експлоатацију 
шума за 2019. годину 

 
I 

Усваја се План кориштења прихода остварених по 
основу накнада за експлоатацију шума у власништву 
Републике Српске, које се налазе на подручју Града 
Зворник, за 2019. годину. 
 

II 
Саставни дио ове одлуке је План кориштења 
прихода остварених по основу накнада за 
експлоатацију шума за 2019. годину. 
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III 
За реализацију ове oдлуке задужује се Градска 
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије. 
 

IV 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-14/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ПЛАН 
кориштења прихода остварених по основу 

накнаде за експлоатацију шума за 2019. годину 
 

1. УВОД 
На основу члана 89. Закона о шумама („Службени 
гласник РС“, број: 75/08 и 60/13), корисник шума и 
шумског земљишта у својини Републике дужан је да 
плаћа надокнаду за развој неразвијених дијелова 
општине са које потичу продати сортименти у износу 
од 10 % финансијских средстава остварених 
продајом шумских дрвних сортимената, утврђених 
по цјеновнику, по цијенама франко камионски пут. У 
ставу 7. и 8. овог члана надокнада из става 6. се 
уплаћује на рачун јавних прихода општине или 
града, а користи се за изградњу, реконструкцију и 
одржавање инфраструктуре и других објеката на 
руралним подручјима јединице локалне самоуправе 
са које потичу продати сортименти, а на основу 
годишњег плана о утрошку намјенских средстава 
који доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 

2. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
Извори финансирања су средства која ће бити 
уплаћена на рачун јавних прихода Града Зворник у 
2019. години од стране Шумског газдинства „Бирач “ 
Власеница, у износу од 10% од продатих шумских 
сортимената у  2019. години. 
 

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
Средства за ове намјене су планирана буџетом 
Града за 2019. годину, у износу од 90.000,00 КМ. 
Средства која се не утроше у текућој години биће 
намјенски утрошена у наредној години. 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
Програмом ће бити обухваћени они дијелови Града 
Зворник на којима је у претходном периоду 
(2017/2019 година) вршена експлоатација и сјеча 
дрвета, као и они на којима ће се експлоатација 
вршити у 2019. години. 
На основу обавјештења ЈПШ „ Шуме Републике 
Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „ Бирач“ 
Власеница, локације на којима је вршена 
експлоатација и сјеча дрвета у 2017 и 2018. години 
су следеће: 

- Г.Снагово - С.Снагово 
- Камени мост – Крушке  – Лијешањ 
- Дрињача – Мијатовићи 
- Магистрали пут - Ђевање 

За 2019. годину Шумско газдинство Бирач није још 
увјек утврдило подручја за експлоатацију шуме. 
Превозом веће количине дрвних сортимената, на 
локалним и некатегорисани путевима долази до 
мањих или већих оштећења коловоза у зависности 
од врсте возила и претходног стања пута. Да би се 
омогућило безбједно одвијање саобраћаја, 
неопходно је у току извођења радова наведене 
путеве одржавати у исправном стању, а по 
завршеном послу урадити детаљну санацију на 
дијеловима трасе гдје је вршен превоз. 
На основу увида на лицу мјеста, процјеном 
тренутног стања путева, сачињен је предмјер и 
предрачун радова које је потребно обавити након 
завршетка експлоатације. 
Средства у планираном износу за 2019. годину, 
намијењена развоју наведених насеља била би 
утрошена за: 

- набавку, разастирање и ваљање 
сепаратисаног шута преко ударних рупа на 
макадамској дионици пута; 

- набавку, машинско разастирање и ваљање 
сепарисаног шута преко већих улегнућа на 
коловозу на асфслтираној дионици пута; 

- крпљење ударних рупа на асфалтном 
коловозу; 

- прочишћавање одводног канала поред пута, 
замјена оштећених пропуста од бетонских 
цијеви; 

- санација оштећења на локалној водоводној 
мрежи у путном земљишту; 

- насипање банкина сепарисаним шљунком. 
У Програму је дефинисан приједлог трошења 
средстава остварених по основу накнада за 
експлоатацију шума за 2019. годину на неразвијене 
дијелове Града Зворник са којег потиче 
експлоатација дрвних сортимената  
 
РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. Санација пута: Г.Снагово - С.Снагово 
(Јасиковц).........40.000 КМ (цијена са ПДВ-ом); 

2. Санација пута:  Крушке – Лијешањ ........ 
........................8.000.00 КМ (цијена са ПДВ-ом); 

3. Санација пута: Магистрални пут М 19 – 
Г.Ђевање ......... 6.000 КМ  (цијена са ПДВ-ом); 

4. Санација пута: Дрињача-Мијатовићи 
....................28.000.00 КМ  (цијена са ПДВ- ом):  

5. Санација пута: Камени мост - Глоди 
.............................8.000 КМ  (цијена са ПДВ-ом)      

    
5. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Сагласност на план кориштења средстава издаје 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, а надзор и координацију над спрово-
ђењем Плана и намјенским утрошком средстава 
вршиће Одјељење за стамбено - комуналне послове 
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије а 
релизација програма почела би у 2019. години и 
трајала би током цијеле године у зависности од 
динамике пристизања средстава у Буџету.  
План кориштења прихода остварених по основу 
накнаде за експлоатацију шума за 2019. годину 
достављен је Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде на сагласност.  
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6. ЗАКЉУЧАК 
Програм утрошка средстава прикупљених на рачун 
јавних прихода Града Зворник, а насталих од 
продаје дрвних сортимената у шумама ШГ „Бирач“ 
Власеница које су наслоњене на напријед наведена 
насеља, има за циљ да се истима помогне у 
одржавању/побољшању инфраструктуре, те да се 
санирају штете настале експлоатацијом шуме у 
непосредној близини. Све активности на овом 
Програму координираће надлежна градска 
одјељења.___________________________________ 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
и члана 27. Статута града Зворник - пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 
5/2017), Скупштина града Зворник на 22. редовној 
сједници одржаној 11. фебруара 2019. године, 
доноси  

 
ОДЛУКУ 

o давању сагласности градоначелнику  
 
I 

Даје се сагласност представнику државног капитала 
Стевановић Зорану, да као члан Скупштине 
акционара АД  „Водовод и комуналије“ испред Града 
Зворник, гласа на сједници Скупштине акционара за 
Одлуку о замјени некретнина број:01-022-57/2018 
коју је донијела Скупштина Града Зворник на 16. 
редовној сједници одржаној 14. маја 2018. године.    

 
II 

За реализацију ове одлуке задужује се представник 
државног капитала града Зворник у Скупштини 
акционара АД „Водовод и комуналије“. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник 
 
Број: 01-022-19/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 22. редовној 
сједници  одржаној  11. фебруара 2019. године, 
донијела је  

 
OДЛУКУ 

о  замјени стана уписаног у књигу уложених 
уговора - лист број 1598 КО Зворник - град  

за стан уписан у књигу уложених  
уговора - лист број 7267 КО Зворник - град 

 
I 

Град Зворник ће извршити замјену стана који се 
налази у Улици Болничка бр. 28 А, у згради 

изграђеној на кп.бр. 1090 КО Зворник - град, стан 
број 33 на 4. спрату, површине 43,34 м2 уписан у 
књигу уложених уговора - лист број 7267 КО Зворник 
на име посједника Град Зворник за  стан који се 
налази у Улици Симе Перића бр.4, у згради 
изграђеној  на кп.бр.776/12 КО Зворник - град, стан 
бр. 3 у пот. површине 38,24 м2 уписан у књигу 
уложених уговора - лист бр.1598 КО Зворник - град  
на име посједника Прхић (Љубе) Нада са 1/1.  
 

II 
Станови из тачке I ове одлуке се мијењају ради 
рјешавања имовинско - правних односа за изградњу 
болнице у Зворнику. 
 

III 
Вриједност стана  у власништву града Зворник је 
43.340,00 КМ, а вриједност стана у власништву 
Прхић Наде је 43.364,00 КМ. Пошто су вриједности 
станова  приближне, то се замјена врши без икакве 
доплате. 
 

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о замјени стана из тачке I ове 
одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.    
 
Број: 01-022-20/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
22. редовној сједници одржаној 11. фебруара  2019. 
године,  д о н и ј е л а   ј е   
                                 

OДЛУКУ 
о  куповини стана уписаног у књигу уложених 
уговора-лист број 6030 КО Зворник - град 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину стана који се 
налази у Улици Симе Перића бр. 4, у згради 
изграђеној на кп.бр. 776/12 КО Зворник - град, стан 
бр. 1 у пр. трособан површине 56,08 м2 уписан у 
књигу уложених уговора - лист бр. 6030 КО Зворник - 
град  на име посједника Софтић (Ћамил) Фахрудин 
са 1/1.  
 

II 
Стан из тачке I ове одлуке се купује ради рјешавања 
имовинско-правних односа за изградњу болнице у 
Зворнику. 
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III 
Стан из тачке I ове одлуке се купује за купопродајну 
цијену од 50.472,00 КМ (словима: 
педесетхиљадачетиристотинеседамдесетдвијеконве
ртибилнемарке). 
 

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји стана из тачке I ове 
одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-21/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
22. редовној сједници одржаној 11. фебруара  2019. 
године,  д о н и ј е л а   ј е   

 
OДЛУКУ 

о  куповини стана уписаног у књигу уложених 
уговора - лист број 1391 КО Зворник-град 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину стана који се 
налази у Улици Симе Перића бр. 4,  у згради 
изграђеној на кп.бр. 776/12 КО Зворник - град, стан 
број 1. у пр. двособан, површине 55,96 м2,  уписан у 
књигу уложених уговора - лист бр. 1391 КО Зворник - 
град  на име посједника  Латифовић (Хасан) 
Абдулферхат са 1/1.  
 

II 
Стан из тачке I ове одлуке се купује ради рјешавања 
имовинско - правних односа за изградњу болнице у 
Зворнику. 
 

III 
Стан из тачке I ове одлуке се купује за купопродајну 
цијену од 44.768,00 КМ (словима: 
четрдесетчетирихиљадеседамстотинашездесетоса
мконвертибилнихмарака). 
 

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји стана из тачке I ове 
одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-22/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу  члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16) и 
члана 27. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године,  донијела је 
                               

OДЛУКУ 
о  давању саласности за закључивање уговора 

за замјену стана уписаног  
у књигу уложених уговора - лист број 4224  КО 

Зворник - град 
 
I 

Овлашћује се Градоначелник града Зворник да у 
циљу закључивања уговора са Вуковић Милком  из 
Зворника о замјени стана уписаног у књигу уложених 
уговора - лист број 4224 КО Зворник - град покрене 
поступак набавке стана одговарајуће величине, 
положаја и вриједности (вриједност станова ће се 
утврдити вјештачењем вјештака грађевинске 
струке), који би био предмет замјене, да потпише 
уговор о куповини предметног стана, да потпише 
предуговор о замјени стана са Вукотић Милком, а 
када се стекну услови и да потпише уговор о замјени 
стана. 
 

II 
Вукотић Милки ће се до усељења у стан који ће бити 
предмет замјене, омогућити бесплатно коришћење 
стана у власништву града Зворник, односно 
плаћање одговарајуће закупнине за други стан. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-23/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 32. Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 59/13 и 16/18), чл. 27. и 50. 
Статута Града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, брoj: 5/17) и 
члана 109. Пословника Скупштине града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, брoj: 5/17), Скупштина Града Зворник на 
22. редовној сједници одржаној дана 11. фебруара 
2019. године,  доноси 

 
ПЛАН 

утрошка средстава од концесионих накнада за 
2019. годину 

 
I 

Усваја се План утрошка средстава од концесионих 
накнада за 2019. годину (у даљем тексту: план). 
 

II 
Овим планом распоређивања и усмјеравања 
средстава од концесионих накнада за 2019. годину, 
утврђују се намјене у које ће се средства ових 
накнада у 2019. години усмјеравати и трошити. 
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III 
Буџетом Града Зворник за 2018. годину планирани 
износ средстава од концесионих накнада од 
100.000,00 КМ, утрошиће се за намјене утврђене 
Законом и то : 

1. Реконструкција инфраструктуре у Мјесним 
заједницама - у износу од 70.000,00 КМ, 

2. Расходи за одржавање локалне депоније и 
уклањање дивљих депонија – Заштита 
животне средине - у износу од 30.000,00 КМ. 

 
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: 01-022-13/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 194. и 195. Закона о водама 
(''Службени гласник РС'', број: 50/06 и 92/09) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
Скупштина Града Зворник, на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, усвојила је 
 

ПРОГРАМ 
утрошка намјенских средстава посебних 

 намјена од водних накнада у 2019. години 
 

Тачка 1. 
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 2019. години)     у 
укупном износу  90.000 КМ, утрошиће се у складу са 
чланом 195. поменутог Закона и овим Програмом.  
 

Тачка 2. 
Средства из тачке 1. овог Програма утрошиће се 
намјенски за финансирање пројеката изградње водо 
снадбијевања – ФИШ пројекти властито учешће и 
санацију и одржавање водопривредних објеката на 
територији града Зворник. 
  
Трошковне буџетске позиције у 2019. години су 
утврђене код: 
 

 а) Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, 
- економски код: 412500 „Расходи за 

санацију и одржавање водопривредних 
објеката'' у износу 30.000 КМ; 

 
б)   Службе Цивилне заштите   

- економски код: 412500 ''Средства за 
санацију и одржавање водопривредних 
објеката'' у износу 60.000 КМ. 
 

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. 
 

Тачка 3.  
Овај Програм ће се доставити на сагласност ЈП 
''Воде Српске'' и Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  Владе Републике 
Српске. 

 
Тачка 4. 

Након доставе и прихватања овог  Програма 
утрошка средстава посебних намјена од водних 
накнада, од стране Министарства, стручне службе 
Града Зворник приступиће реализацији Програма, а 
у складу са Законом, за конкретне пројекте за које 
ће се  прописана документација и пројекти  
доставити ЈП ''Воде Српске'' и надлежном 
Министарству, на сагласност. 
 

Тачка 5. 
Финансирање из тачке 2. овог Програма по 
приоритету утврђује Градоначелник, на основу 
процјењене динамике релизације наведених 
пројеката у складу  са Законом и овим Програмом.    
 

Тачка 6. 
Овај Програм ће се објавити у ''Службеном гласнику 
града Зворник'' 
 
Број: 01-022-18/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 21. Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/11 и 100/17), чл. 18. и 39. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16) и члана  27. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник број: 5/17), Скупштина града Зворник, 
на 22. редовној сједници одржаној дана 7. фебруара 
2019. године  доноси  
  

ПРОГРАМ 
заједничке комуналне потрошње 

за 2019. годину 
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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 2019. годину, за 
реализацију Програма заједничке комуналне 
потрошње планирано је  939.027,45  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 прикупља-
ње 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 саобраћај-
нице,  уз ријеке, потоке, у стамбеним насељи-
ма, 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 2019.години, 
планирана су средства у износу од 368.131,89 КМ. 
Послови се односе на чишћење јавних површина-
улица, тротоара, зелених и рекреационих површина, 
одвођење атмосферски падавина са јавних 
површина, као и чишћење решетки и сливника за 
одводњу вода. 
Програм одржавања јавне хигијене у граду и 
приградским насељима за  2019. годину,  предвиђа  
следеће активности: 

 
Чишћење градских улица и тротоара 

Ред. 
број Опис     

Јед. 
мјере Количина Цијена 

јед.мј. 
Укупно  
КМ 

1. Чишћење Улице Светог Саве од моста на реци Дрини 
до градске капије свих 12 мјесеци сваки дан   
(асфалт/бехатон) 

m² 
13975 2,15 30.046,25 

2. Чишћење улица око стамбених зграда ''Змајевац'' и 
''Дрина'' свих 12 мјесеци, 5 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт). 

m² 
5445 2,02 10.998,90 

3. Чишћење Улице Карађорђеве свих 12 месеци  сваки 
дан у току прве смене (асфалт/бехатон) m² 2380 2,02 4.807,60 

4. Чишћење Улице око ''Z'' објеката, поред Основне 
школе ''Свети Сава'' свих 12 месеци,  5 дана у 
седмици у току прве смене (асфалт) 

m² 
7285 2,02 14.715,70 
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5. Чишћење Улице око Зелене пијаце, од фонтане до 
Медицинског центра свих 12 мјесеци, сваки дан у току 
прве смјене (асфалт/бехатон) 

m² 
3200 2,02 6.464,00 

6. Чишћење Улице око Спортске хале и паркиралишта 
свих 12 мјесеци,сваки дан  у току прве смјене 
(асфалт) 

m² 
3500 2,02 7.070,00 

7. Чишћење површине испод жељезног моста свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве смене (асфалт) m² 3250 1,69 5.492,50 

8. Чишћење Улице Патријарха Павла  свих 12 мјесеци, 
сваки дан у току прве смјене (асфалт) m² 3740 2,02 7.554,80 

9. Чишћење насеља Српских добровољаца (''Б'' 
блокови)  свих 12 мјесеци, сваки дан у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
9430 1,68 15.842,40 

10. Чишћење Улице Вука Караџића од раскрснице са 
приобалним путем до Трга Побједе свих 12 мјесеци, 5 
дана у седмици у току прве смене (асфалт/бехатон) 

m² 
8820 1,47 12.965,40 

11. Чишћење Улице Браће Обрадовић свих 12 мјесеци, 3 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1610 1,96 3.155,60 

12. Чишћење Улице Симе Перића од Трга Побједе  до 
зграде ''Велепромета'' свих 12 мјесеци, 3 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
6240 1,62 10.108,80 

13. Чишћење Улице Мајевичке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1050 1,73 1.816,50 

14. Чишћење Улице 9 Априла свих 12 мјесеци, 3 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 7681 1,30 9.985,30 

15. Чишћење Улице Радничке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1710 1,84 3.146,40 

16. Чишћење Улице Гаврила Принципа свих 12 мјесеци, 2 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1710 1,84 3.146,40 

17. Чишћење Улице Омладинске свих 12 мјесеци, 2 дана 
у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 300 2,51 753,00 

18. Чишћење Улице Поп Петра Лазаревића, од моста на 
ријеци Златици до Старе болнице, свих 12 мјесеци, 2 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
1300 1,91 2.483,00 

19. Чишћење Болничке улице  свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1850 1,86 3.441,00 

20. Чишћење Улице Српских Јунака, од раскршћа  до 
улице Светог Саве, свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици 
у току прве смјене (асфалт) 

m² 
1500 1,88 2.820,00 

21. Чишћење Улице Ослобођења, свих 12 мјесеци, 2 
дана у седмици у току прве смјене (коцка) m² 1120 1,74 1.948,80 

1.22
. 

Чишћење Улице Марка Марковића свих 12 мјесеци, 2 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 210 2,44 512,40 

23. Чишћење Улице Каменичке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 350 2,44 854,00 

24. Чишћење Улице Снаговачке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (коцка) m²  300 2,44 732,00 

25. Чишћење Улице Горанске свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 300 2,44 732,00 

26. Чишћење степеништа поред Андрашеве виле, старе 
болнице и Медицинског центра свих 12 мјесеци, 2 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
1120 2,19 2.452,80 

27. Чишћење пјешачких стаза у парковима  свих 12 
мјесеци, сваки дан у току прве смјене 
(асфалт/бехатон коцка) 

m² 
1500 2,10 3.150,00 

28. Чишћење насеља "Бирач" свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 3500 1,52 5.320,00 

29. Чишћење обале поред Дрине, плаже и шетачке стазе 
од Гранд осигурања до бензинске свих 12 мјесеци, 5 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт/земља). 

m² 
 
        

6668 1,65 11.002,20 
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30. Чишћење риголе са обе стране магистралног пута од 
семафора код пумпе ''Кесо промет'' до пумпе 
''Нешковић'' 4 пута годишње. 

m²       
       1600 2,25 3.600,00 

 УКУПНО са ПДВ-ом    187.117,75 
 

Кошење траве и одржавање зелених површина у граду 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Број 

мјесеци 
Цијена 
КМ 

УКУПНО 
КМ 

1 Кошење траве и чишћење косина од Градске капије до 
бензинске пумпе и од мотела Лагуна до сервиса Галић на 
Метеризама од 01.04. до 31.09.Три радника у току прве смјене.  6 4.583,0 27.498,00 

2 Кошење траве, чишћење од корова и ситног растиња на Ђурђев 
граду у периоду од 15.04. до 15.10. 6 650,0 3.900,00 

3 Кошење траве, чишћење косина од корова и ситног растиња 
дуж пјешачке стазе према Ђурђев граду у дужини од 1335,0 м 
од 15.04. до 15.10. 6 900,0 5.400,00 

4 Одржавање зелених површина у граду (кошење траве, 
окопавање ружа и одржавање истих, садња нових садница и 
обрезивање старих) у периоду од 01.04. до 30.11.Обрачун по 
мјесецима рада. 8 880,00 7.040,00 

   УКУПНО са ПДВ-ом: 43.838,00 
Одвоз прикупљеног смећа 

Ред. 
број ВРСТА ПОСЛА     Контејнер  Цијена 

/конт. 
УКУПНО 
КМ 

1 Одвоз смећа из контејнера које сакупе чистачи са улица, сваки 
радни дан у мјесецу по 1 контејнер.Обрачун по броју 
испражњених контејнера. 26 32,99 857,74 

2 Утовар и одвоз кабастог смећа и шута камионом сандучаром. 
Мини депоније које се не могу планирати и предвидјети у току 
године. Обрачун по броју превезених тура. 60 165,00 9.900,00 

   УКУПНО са ПДВ-ом: 10.757,74 

Прање градских улица и испирање сливника 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина 

/комада 

Цијена 
по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Прање градских улица са асфалтним коловозом у периоду  од 
01.04. до 30.10. године, 2 пута мјесечно: Светог Саве, 
Карађорђева, око Зелене пијаце, Браће Југовића, Вука 
Караџића Симе Перића, Мајевичка, Гробнице, Браће 
Обрадовића,  насеље Српских добровољаца и  око "Z''-објеката.  

m2  
44.889 0,64 28.728,96 

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

ком 
80 154,00 12.320,00 

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

ком 
15 165,00 2.475,00 

УКУПНО са ПДВ-ом: 43.523,96 
 

Чишћење и одвоз смећа у приградском насељу Каракај 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина 

контејнер 

Цијена 
по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Чишћење путева (улица) у Каракају, стазе према Шперплочи и 
ТШЦ-у, тротоара од моста на ријеци Хочи до пруге свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици (асфалт)   

m2  
3.000 1,50 4.500,00 

2 Одвоз смећа из контејнерима свих 12 мјесеци, једном седмично 
(смеће које скупе чистачи).Обрачун по броју испражњених 
контејнера.  

контејне
ра        
52   32,99 1.715,48 

УКУПНО Са ПДВ-ом: 6.215,48 
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Чишћење и одвоз смећа у приградском насељу Дивич 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина/

контејнер 

Цијена 
по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Чишћење улица у Дивичу (од улаза у Дивич до излаза према 
Видиковцу) свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

   m2   
2.800 1,33 3.724,00 

2 Одвоз смећа контејнерима свих 12 мјесеци. Обрачун по броју 
испражњених контејнера.  

контејнера        
52   32,99 1.715,48 

УКУПНО са ПДВ-ом: 5.439,48 
Чишћење и одвоз смећа у насељу Козлук и Кисељак 

Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина/

контејнер 

Цијена 
по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Чишћење главне улице (од улаза до излаза из Козлука) свих 12 
мјесеци, 4 дана у седмици у току прве смјене (асфалт) 

m2  
10.000 0,46 4.600,00 

2 Чишћење улица према Малешћу свих 12 мјесеци, 4 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 

m2    
4.000 0,42 1.680,00 

3 Чишћење улице према изворишту киселе воде свих 12 мјесеци, 
4 дана у седмици у току прве смјене (асфалт) 

m2     
900 0,47 423,00 

4 Чишћење улица према амбуланти свих 12 мјесеци, 4 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 

m2 
900 0,47 423,00 

5 Чишћење улица и платоа око изворишта минералне воде и 
кошење зелених површина у Кисељаку свих 12 мјесеци 1 дан у 
седмици у току прве смјене. (асфалт) 

m2 
3.000 2,40 7.200,00 

6 Одвоз смећа контејнерима једном седмично свих 12 мјесеци 
(смеће које сакупе чистачи).Обрачун по броју одвезених 
контејнера. 

контејнера        
52   

32,99 1.715,48 

УКУПНО са ПДВ-ом: 16.041,48 
 

Утовар и одвоз смећа на путним правцима Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат 

Ред. 
број ВРСТА ПОСЛА     Број 

тура 

Цијена 
по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Пилица-Каракај, једном седмично свих 12 
мјесеци.(Пилица, Брањево, Роћевић, Козлук, Тршић, Челопек и 
Економија).Обрачун према броју одвезених тура. 52 286,00 14.872,00 

2 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Сапна-Каракај, једном седмично свих 12 
мјесеци.Обрачун према броју одвезених тура. 52 253,00 13.156,00 

3 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Црни Врх-Каракај , једном седмично свих 12 
мјесеци.Обрачун према броју одвезених тура. 52 242,00 12.584,00 

4 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном 
правцу Кушлат-Каракај, једном седмично свих 12 
мјесеци.Обрачун према броју одвезених тура. 52 280,50 14.586,00 

УКУПНО са ПДВ-ом: 55.198,00 
  Уклањање дивљих депонија 

 
Како је са радом почела Регионална депонија, 
активности и финансијска средства у овој и 
наредним годинама биће усмјерене на уклањању 
дивљих депонија и на санацију постојеће локалне 
депоније на обали ријеке Дрине. 
За послове уклањања дивљих депонија буџетом за 
2019.годину је планирано 30.000,00 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 сигнали-
зације у 2019. години, уградњу лежећих избочина и 
поставка знакова планирано је 20.000,00 КМ. 
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За одржавање свјетлосне саобраћајне сигнали-
зације у 2019. години, планирано је 20.000,00 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 
2019.години,планирана су средства у износу од 
135.895,56 КМ. 

 
Зимско одржавање градских улица, тротоара,паркинг простора и приградских насеља (Дивич, 

Шћемлија, Кула Град, Каракај, Улице, Економија, Челопек) 
Ред. 
бр 

Опис Јед. 
мјере 

Количина Једин.  
цијена 

укупно 

1 Чишћење – разгртање снијега са саобраћајница km 585 25,64 14.999,40 
2 Посипање соли по саобраћајницама km 752 29,31  22.041,12 
3 Утовар у камион снијега и леда по потреби са  

градских саобраћајница и тротоара и одвоз на 
депонију на СТД 3 km (камион од 10 – 15 m3) 

 
m3 

 
30 

 
155,13 

 
4.653,90 

4 Набавка соли за зимско одржавање тротоара, паркинг 
простора, паркова и степеништа (со се предаје АД 
„Водовод и комуналије“) 

тона 10 347,85 3.478,50 

 УКУПНО    45.172,92 
                           ПДВ:     7.679,40 
                  УКУПНО са ПДВ-ом:    52.852,32 

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

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. 
Количина    Цијена  

КМ 
Износ        
КМ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи   m³  20 24,00 480,00 

2 Дрињача – Луке   m³  10 21,00 210,00 

3 Дрињача – Костјерево   m³  20 23,00 460,00 

4 М.пут –Ђевање   m³  20 21,00 420,00 

5 К.мост – Г.Каменица  m³  60 25,00 1.500,00 

6 К.Ријека – Лијешањ  m³  30 24,00 720,00 

7 Бакрачи – Глођанско брдо   m³  10 24,00 240,00 

8 М. Пут (Каменолом) – Липље  m³  40 22,50 900,00 

9 Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – 
Гај – гробље  m³  20 21,20 424,00 

10 Липље – Самари – Јошаница   m³  20 23,00 460,00 

11 Липље – Султановићи – Маричићи   m³  20 23,00 460,00 

12 Асфалтна база - Ново Село  m³  20 21,30 426,00 

13 Магистрални пут - Ново Село  m³  10 21,00 210,00 

14 Шћемлија – Хоча – М.пут   m³  10 22,20 222,00 

15 Зворник – Шћемлија  m³  20 22,20 444,00 

16 Златне воде (Зворник) – Кула град   m³  30 22,20 666,00 

17 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина  m³  60 23,00 1.380,00 

18 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх   m³  20 23,00 460,00 
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19 Ораовац – Глумина – Махмутовићи   m³  20 22,20 444,00 

20 Ораховац – Крижеићи – Парлог  m³  50 24,00 1.200,00 

21 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  m³  40 24,50 980,00 

22 Парлог – Баљковица – Пандурица  m³  40 24,50 980,00 

23 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  m³  30 23,00 690,00 

24 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци   m³  40 22,20 888,00 

25 Б.Поток – Калудрани – Клиса  m³  30 24,00 720,00 

26 Ђулићи – Дураковићи  m³  10 23,00 230,00 

27 Поље (Мајдан)– Кучић кула и Рег. Пут-Лупе   m³  20 23,00 460,00 

28 Петковци – Клиса   m³  30 24,00 720,00 

29 Д.Шетићи – Г.Шетићи   m³  20 24,00 480,00 

30 Шетићи – Бошковићи   m³  30 24,00 720,00 

31 Шетићи - Брдо - Томићи  m³  20 24,00 480,00 

32 Козлук – Јусићи   m³  50 26,50 1.325,00 

33 Малешић (Шакотићи) – Клиса   m³  40 25,50 1.020,00 

34 М. Пут М 19 (Челопек) – Улице – Зеохем  m³  10 22,20 222,00 

35 Челопек – Цер   m³  10 22,20 222,00 

36 Тршић – Живковина            m³  30 24,00 720,00 

37 Тршић – Гробље - Овчаревац     m³  10 24,00 240,00 

38 Тршић – Крстићи   m³  10 24,00 240,00 

39 Тршић – Соколина  m³  10 24,00 240,00 

40 Тршић – Марковићи  m³  10 24,00 240,00 

41 М.Пут–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи)   m³  30 25,50 765,00 

42 Табанци – Козлук   m³  10 24,00 240,00 

43 М.Пут - Скочић – М.Пут  m³  30 25,50 765,00 

44 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут  m³  10 25,50 255,00 

45 К.Пут – Кисељак   m³  10 25,50 255,00 

46 Доња Трновица – Горња Трновица   m³  20 26,30 526,00 

47 М.Пут – Пађине   m³  10 25,50 255,00 

48 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи    m³  20 25,50 510,00 

49 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа   m³  10 26,00 260,00 

50 С.Шепак – Г.Шепак   m³  20 26,00 520,00 

51 С.Шепак – Вишњик   m³  10 26,50 265,00 

52 Кружни пут кроз Брањево  m³  20 26,00 520,00 

53 Брањево - Локањ (Лазаревићи)  m³  50 28,10 1.405,00 

54 Лок. пут за Локањ - Пантићи  m³  20 28,10 562,00 
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55 Лок. пут за Локањ - Радоњићи  m³  20 28,10 562,00 

56 Лок. пут за Локањ -Савићи  m³  30 28,10 843,00 

57 Манојловићи – Лазаревићи   m³  10 28,10 281,00 

58 Лок. пут за Локањ - Подосоје  m³  20 28,10 562,00 

59 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица         m³  80 28,10 2.248,00 

УКУПНО:    35.142,00 

ПДВ   5.974,10 

УКУПНО са ПДВ-ом:   41.116,10 
 

Чишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима 

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. Дужина    
км¹ 

Цијена  
КМ 

Износ        
КМ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи    кm 19,2 18,70 359,04 

2 Дрињача – Луке  кm 10,8 18,70 201,96 

3 Дрињача – Костјерево и школа кm 15 18,70 280,50 

4 М.пут –Ђевање  кm 12 18,70 224,40 

5 М.пут –Ново Село кm 8,4 18,70 157,08 

6 К.мост – Г.Каменица (Шијаковићи)                                           кm 90 18,70 1.683,00 

7 К.Ријека – Лијешањ  кm 24 18,70 448,80 

8 Бакрачи – Глођанско брдо  кm 10,8 18,70 201,96 

9 М. Пут (Каменолом) – Липље кm 42 18,70 785,40 

10 Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – 
Гај – гробље                             кm 19,2 18,70 359,04 

11 Липље – Самари  1,4 Бећировићи кm 20,4 18,70 381,48 

12 Липље – Султановићи – Маричићи  кm 36 18,70 673,20 

13 Асфалтна база - Ново Село кm 12 18,70 224,40 

14 Шћемлија – Хоча – М.пут кm 9 18,70 168,30 

15 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина кm 78 18,70 1.458,60 

16 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх  кm 27,6 18,70 516,12 

17 Ораовац – Глумина – Махмутовићи кm 34,2 18,70 639,54 

18 Ораховац – Крижеићи – Парлог  кm 34,8 18,70 650,76 

19 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  кm 39 18,70 729,30 

20 Парлог – Баљковица – Пандурица  кm 30 18,70 561,00 

21 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  кm 36 18,70 673,20 

22 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци  кm 24 18,70 448,80 

23 Б.Поток – Калудрани – Клиса кm 34,2 18,70 639,54 

24 Ђулићи – Дураковићи кm 12 18,70 224,40 
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25 Поље (Мајдан)– Кучић кула  кm 10,8 18,70 201,96 

26 Петковци – Клиса                  кm 12 18,70 224,40 

27 Д.Шетићи – Г.Шетићи  кm 13,8 18,70 258,06 

28 Шетићи - Брдо - Томићи кm 9,6 18,70 179,52 

29 Шетићи – Бошковићи кm 15 18,70 280,50 

30 Козлук – Јусићи  кm 42 18,70 785,40 

31 Малешић (Шакотићи) – Клиса  кm 21 18,70 392,70 

32 Челопек – Цер  кm 12 18,70 224,40 

33 Тршић – Живковина - Јанковина кm 24 18,70 448,80 

34 Тршић – Гробље - Овчаревац    кm 13,8 18,70 258,06 

35 Тршић – Крстићи  кm 9 18,70 168,30 

36 Тршић – Соколина  кm 12 18,70 224,40 

37 Тршић – Марковићи  кm 6 18,70 112,20 

38 М.Пут–Горњи–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи) кm 26,4 18,70 493,68 

39 Табанци – Козлук  кm 6,6 18,70 123,42 

40 М.Пут - Скочић – М.Пут кm 22,8 18,70 426,36 

41 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут кm 9 18,70 168,30 

42 К.Пут – Кисељак  кm 37,2 18,70 695,64 

43 Доња Трновица – Горња Трновица  кm 30 18,70 561,00 

44 М.Пут – Пађине  кm 12 18,70 224,40 

45 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи – гробље  кm 18 18,70 336,60 

46 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа  кm 9 18,70 168,30 

47 С.Шепак – Г.Шепак  кm 15,6 18,70 291,72 

48 С.Шепак – Вишњик  кm 6 18,70 112,20 

49 Кружни пут кроз Брањево кm 15 18,70 280,50 

50 Брањево - Локањ (Лазаревићи) кm 66,6 18,70 1.245,42 

51 Лок. пут за Локањ - Подосоје кm 21 18,70 392,70 

52 Лок. пут за Локањ - Пантићи кm 18 18,70 336,60 
53 Лок. пут за Локањ - Радоњићи кm 24 18,70 448,80 

54 Лок. пут за Локањ -Савићи кm 30 18,70 561,00 

55 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица        кm 120 18,70 2.244,00 

56 Непланирано чишћење услед обилнијих падавина кm 140 17,90 2.506,00 

57 Посипање соли и абразивног материјала на 
одабраним локацијама кm 350 22,20 7.770,00 

УКУПНО: 1856,8   35.835,16 

ПДВ:   6.091,98 

УКУПНО са ПДВ-ом:   41.927,14 
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Јавна расвјета у насељеним мјестима 
 

Јавна расвјета у насељеним мјестима којом се 
освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине, 
обухвата послове везане за изградњу јавне 
расвјете, редовно одржавање јавне расвјете и 
утрошак електричне енергије за јавну расвјету. 
 Одржавање јавне расвјете подразумијева замјену 
сијалица, пригушница, грла, осигурача, 
проналажење и отклањање кварова, замјену 
оштећених стубова и свјетиљки, замјену оштећеног 
кабла и др.  
Буџетом за 2019.години планирана су средства у 
износу од 355.000,00 КМ за јавну расвјету. 
За трошкове утрошене електричне енергије 
планирано је 250.000,00 КМ, за трошкове 

одржавања јавних расвјета планирано је 40.000,00 
КМ, а за изградњу нове јавне расвјете планирано је 
60.000,00 КМ. 
За новогодишњу декорацију града планирано је 
5.000,00 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 2019. години планирана су средства у износу од 
10.000,00 КМ за дјелатности зоохигијене. 

 
Преглед потребних финансијских средстава за реализацију Програма заједничке комуналне потрошње: 

 
Опис активности 

 
Износ у КМ 

Одржавање јавне хигијене  368.131,89 
Уклањање дивљих депонија    30.000,00 
Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације   40.000,00 
Зимско одржавање улица, тротоара  и локалних путева 135.895,56 
Јавна расвјета у насељеним мјестима 355.000,00 
Зоохигијена    10.000,00 

УКУПНО КМ: 939.027,45   

 
Број: 01-022-15/2019                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године                                                                                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                                                                                                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16) и 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'', број  5/17),  Скупштина 
Града Зворник на 22. редовној сједници одржаној 7. 
фебруара године, донијела је  

 
ПРОГРАМ 

коришћења буџетских средстава за подстицај 
пољопривредне производње на подручју Града 

Зворник за 2019. годину 

1. УВОД 

Овим Програмом се дефинишу циљеви и утврђују 
права и поступци коришћења буџетских средстава 
намјењених за подстицај и унапређење 
пољопривредне производње на територији града 
Зворник       (у даљем тексту: Град) у 2019.години. 
Програмом се нарочито дефинишу: врсте 
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 

производње и бруто друштвеног производа 
Града, 

- заштита нивоа пољопривредне производње 
због нестабилности цијена,  

- остваривање подстицаја пољопривредни-
цима  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 самозапошљавње. 

 

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,  

- Повртларство, 
- Пчеларство, 
- Подршка руралном развоју. 
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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 (30.000КМ). 
          
Укупна средства за унапређење пољопривредне 
производње планирана су и утврђена Буџетом 
Града за 2019. годину (''Субвенција за развој 
пољопривреде''- економски код 414100), у износу од         
362.000 КМ. 
 
      2.  ОПШТИ   УСЛОВИ 
 
Право на подстицајна средства у складу са овим 
Програмом остварују сва физичка лица - 
пољопривредни произвођачи, који имају 
пребивалиште  и обављају пољопривредну 
производњу на подручју Града Зворника,  уз обавезу 
да поднесу уредан захтјев и приложе тражене 
документе  прописане овим Програмом. 
Поред тражене документације за сваку врсту 
подстицаја утврђених Програмом, сваки  корисник 
подноси и општу документацију, и то: 
 

- образац захтјева за подстицајна средства 
пољопривредној производњи (шалтер градске 
управе), 

- фотокопију личне карте, 
- фотокопија текућег рачуна код пословне 

банке у Републици Српској. 
 

Максималан износ подстицаја који се може 
одобрити подносиоцу захтјева у току године,а  на 
основу свих врста постицаја, утврђује се у износу до 
2.000 КМ. 
У области  производње млијека (искључиво, држање 
музних крава и узгој приплодних јунуца) максималан  
износ подстицаја  је 3.000КМ, 

   
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 Зворника. 
Подносилац подноси захтјев за остваривање права 
на новчани  подстицај пољопривредне производње  
на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру 
пријемне канцеларије Градске управе, у којем је 
наведена потребна  документација неопходна за 
остваривање права на одређену врсту подстицаја. 
Поступајући према захтјеву подносиоца, самостални 
стручни сарадник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности градске управе Зворник  на 
лицу мјеста у присуству подносиоца захтјева 
провјерава наводе захтјева, односно утврђује да ли  
исти испуњава услове за остваривање права на 
новчани подстицај за пријављену пољопривредну 
производњу и о томе сачињава записник. 

Одобравање подстицајних средстава врши Градона-
челник својим рјешењем у чијем прилогу је и запи-
сник о испуњености услова за новчани подстицај. 
У случајевима гдје се записнички констатује да 
подносилац захтјева не испуњава један или више 
прописаних услова предвиђених Програмом, 
начелник ресорног одјељења доноси закључак о 
одбацивању захтјева. 
По закључку ресорног одјељења о одбијању захтје-
ва подносилац има право жалбе Градоначелнику у 
року од 8 дана од преузимања закључка. 
На истакнуту жалбу по закључку ресорног 
одјељења, Градоначелник одлучује у року од 8 дана 
од дана подношења жалбе. 
Појединачни акт (рјешење) којим се одобравају 
средства подстицаја обавезно садржи: име и 
презиме корисника, мјесто становања, ЈМБГ,  врста 
подстицаја, износ по јединици мјере, количина 
производње, укупан износ подстицаја, назив банке, 
текући рачун корисника и датум записника. 
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на 
његов текући рачун код пословне банке у Републици 
Српској. 
                    

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 2019.години се 
оквирно планирају пласирати на следећи начин: 

- Подстицај за сточарство       196.000 
- Подстицај за воћарство        55.000                                 
- Подстицај за повртларство                       6.000 
- За развој пчеларства                     10.000 
- Посредни подстицаји пољопривреди    25.000 
- Подршка руралном развоју                      70.000 

  Укупно (КМ)                    362.000 
              

5.   ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ 
 
У овом одјељку се дефинишу врсте  и  износи 
подстицаја и услови за остваривање права на 
подстицај, као и оквирни износи средстава за 
одређену врсту 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). Ова област је 
посебно интересантна јер непосредно за себе веже 
и производњу сточне хране. 

 
5.1.1. Премија за тов јунади 

 
Право на оставривање новчане премије  за 
производњу-узгој товне јунади имају подносиоци 
захтјева који у току године утове минимум 5 (пет) 
товних јунади у турнусу са најмањом излазном 
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тежином товљеника  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 300 килограма.Висина новчане премије по 
товном грлу износи 120 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна грла  (фотоко-
пију пасоша за свако грло са  бројем ушне 
маркице или образац  А1 издат од стране 
надлежне ветеринарске организације или 
потврда о обавезно спроведеним мјерама )          

Планирана средства за ову врсту премија износе 
66.000 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) музне краве. 
Висина новчане премије  по музном грлу износи  150 
КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- Потврду о  спроведеним обавезним  мјерама 
издату од стране надлежне ветеринарске 
организације  

Планирана средства за ову врсту премија износе 
50.000 КМ.  
 

5.1.3. Премија за узгој приплодних јуница 
 
Право на остваривање новчане премије за узгој 
приплодних јуница имају подносиоци захтјева који 
одгоје најмање двије (2) приплодне  јунице за које је 
потврђена стеоност од стране надлежног 
ветеринара. 
Висина подстицаја  по једном грлу износи  200 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за приплодна грла 
(фотокопија пасоша приплодног грла са 
бројем ушне маркице или  потврда о 
обавезно спроведеним мјерама) 

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

5.1.4.  Премија за узгој  товних свиња 
 
Право на остваривање новчане премије  за 
производњу - узгој товних свиња имају подносиоци 
захтјева  који утове минимално 20 товних свиња 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  25 
КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна  грла (потврда 
надлежне ветеринарске организације о 
извршеној вакцинацији са  бројем ушне 
маркице). 

Планирана средства за ову врсту премије износе 
50.000 КМ. 
 

5.1.5. Премија за узгој прасади 
 
Право на остваривање новчане премије  за узгој 
прасади имају подносиоци захтјева  који у узгоју 
имају минимално 50 прасади која су обиљежена 
ушном маркицом и вакцинисана у току године.  
Висина новчане премије по једном грлу у узгоју 
износи седам (7) КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о вакцинацији грла са бројм ушне 
маркице (потврда надлежне ветеринарске 
организације о извршеној вакцинацији са  
бројем ушне маркице). 

Планирана средства за ову врсту премије износе 
10.000 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. 
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 орјентације, 
а значајна је и што увећава запосленост у руралном 
подручју јер захтјева ангажовање сезонске радне 
снаге. 
У задњих пет година на територији  Града 
пољопривредници су кроз подстицај општине 
остварили нових засада коштичавог воћа у количини  
од 30.000 садница. Обзиром да се ради о „трајним 
засадима“ на којима се остварује дугогодишња 
производња и приходи, воћарству се треба 
поклонити посебна пажња. 
 

5.2.1. Коштичаво и језграсто  воће 
 

Право на новчане подстицаје за подизање нових 
засаде воћа имају подносиоци захтјева који су  
извршили садњу  минимално 100 садница 
(комбиновано); шљиве, јабуке, крушке, вишње, 
трешње, брескве, кајсије и друго. Висина подстицаја 
износи 4,00 КМ по садници. За засаде ораха и 
љешника подстицај по једној садници износи  8,00 
КМ.  
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог дистрибу-
тера 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 основне, прилаже и 
следећу документацију: 

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

- декларацију о квалитету садног материјала. 
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Планирана средства за подизање засада наведеног 
воћа износе 35.000 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). 
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 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

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

- декларацију о квалитету  садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
20.000 КМ. 
Ова врста подстицаја не може се остварити на 
засаде добијене донацијом. 
 

5.3. ПОВРТЛАРСТВО  
 
Земљорадничке задруге су у сарадњи са 
пољопривредницима последњих година приступиле 
организованој производњи краставаца корнишона, 
који се након откупа пласира прерађивачким 
капацитетима на домаћем и ино-тржишту. 

 
5.3.1. Производња краставаца корнишон 

 
Право на новчани подстицај за производњу 
краставаца корнишона имају пољопривредни 
произвођачи са подручја града Зворника, који у 
2019.години остваре производњу већу од 2000 кг и 
исту предају организатору производње односно 
откупљивачу  - земљорадничкој задрузи, преко које 
врше пласман производа. 
Висина новчаног подстицаја по једном 
пољопривредном произвођачу је 200 КМ за највише 
30 најбољих произвођача са подручја града 
Зворника. 
Податке о произведеним и предатим количинама, на 
основу откупних листова, достављају организатори 
производње, односно откупљивачи на крају 
производног циклуса  са следећим подацима: 
презиме и име произвођача, мјесто становања, ЈМБ, 
предатим количинама краставца, као и бројем 
активног  текућег рачуна, са називом пословне 
банке. 
На основу достављених података организатора 
производње односно откупљивача, стручна служба 
за пољопривреду ће утврдити  списак произвођача 
који остварују право на ову врсту подстицаја. 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 
6.000 КМ. 
 

5.3.2. Средства за подстицај развоја 
пчеларства 

 
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 власника пчелињака који 
посједују  минимално 20, а максимално 49 друштава 
(кошница), односно они који због недовољног броја 
друштава не могу остварити премију код 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске.  
Планирана средства за подстицај пчеларству износе 
10.000 КМ. 
 

6. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ 
 
У посредне подстицаје развоју пољопривредне 
производње планирају се провести активности: 
додјеле награда за најуспјешније пољопривреднике 
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 100-250 КМ. (Прва награда - 250 КМ, 
Друга награда-150 КМ и трећа награда 100 КМ). 
Награде ће се додијелити на основу приједлога 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
сачињеног на основу налаза стручне службе за 
пољопривреду о обиму оставрене пољопривредне 
производње. 
Средстава за награде најуспјешнијим 
пољопривредницима за 2019.годину планирана су у 
износу 5.000КМ.  
 

6.2. Остале активности 
 
Стручна предавања за пољопривреднике ове године 
ће се  организовати  ангажовањем најеминентнијих 
стручњака из области пољопривреде у сарадњи са 
стручном савјетодавном службом министарства, 
института и факултета.  
Стручне службе ће организовати посјете 
пољопривредника прољетном и јесењем сајму 
пољопривреде и сајму пчечларства, и то по обиму 
према заинтересованом броју пољопривредника. 
Пољопривредни произвођачи ће на пригодан начин 
бити упознати са одредбама Правилника о 
подстицајима за пољопривредну производњу са 
нивоа Републике Српске (министарства), у  
2017.години, у смислу права пољопривредника и 
логистике коју ће давати стручна служба Града. 
Трошкови сајмова, стручних предавања и 
литератуте одређују се у износу од 5.000КМ.  
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6.3. Помоћи за штете у сточарској 
производњи 

 
Пољопривредним газдинствима  са подручја града 
Зворника која у току године претрпе штете на 
сточном фонду веће од 500КМ, може се одобрити 
новчана помоћ до износа од 25% укупно процјењене 
штете. 
Процјену штете утврђује надлежни ветеринар. 
Помоћ се може одобрити на основу захтјева 
пољопривредника уз који се прилаже извјештај 
ветеринара о штети са процијењеним износом 
штете. 
Максимални годишњи износ помоћи по једном 
пољопривредном газдинству може износити 
максимално 500 КМ. 
Укупна средства за помоћи због штета у сточарској 
производњи утврђују се у износу од 15.000КМ. 
             

7. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 
      7.1.  Капитална улагања  
 
Право на подстицајна средства за побољшање 
конкурентности пољопривредне производње имају 
регистрована пољопривредна газдинства која у 
2019.години уложе средства у изградњу капиталних 
објеката за организовање - проширење 
пољопривредне производње.  
Максималан износ подстицаја је 2.000 КМ по 
кориснику, а односи се на покриће дијела трошкова 
око издавања грађевинске или употребне дозволе 
за објекат, а које је пољопривредник платио на име 
такса и накнада које чине приход Градске управе 
Града. 
 Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

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

трошкова који су приход буџета Града. 
Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000КМ. 
     

7.2.   Набавка пластеника 
 
За набавку пластеника (конструкција, целофан, 
систем за наводњавање и противградна мрежа) 
пољопривредном газдинству се може одобрити 
субвенција до износа 30% набавне цијене а 
максимално 1000 КМ. 
За ову врсту подстицаја корисник уз захтјев, поред 
основне, прилаже и следећу документацију: 

- Доказе о инвестицији у пластеник( пореска 
фактура са фискалним рачуном) 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000КМ. 
 

7.3.  Подстицајна средства за 
самозапошљавање у пољопривреди 

 
Имајући у виду чињеницу да је један број 
пољопривредних газдинстава достигао завидан 
ниво у тржишно орјентисаној производњи, гдје су 
носиоци газдинстава млађе особе или старији 
пољопривредници, а били су радници који су у 

условима транзиције остали без радних мјеста, 
планирано је да се таквим лицима пружи подршка у 
смислу давања новчаног подстицаја за 
самозапошљавање у свом газдинству, а ради 
оставривања пензијског стажа. 
Подстицајна средства за самозапошљавање 
корисници могу остварити под следећим условима: 

- Да су регистровали пољопривредну 
дјелатност као предузетници код надлежног 
органа   Града у 2019.години. 

Подстицајна средства за пољопривредне 
произвођаче који буду регистровани као 
предузетници имају намјену за плаћање 50% 
доприноса пензионог и здравственог осигурања.  

- Износ подстицаја уплаћиваће се на рачун 
корисника - предузетника  квартално за 
наредних 12 мјесеци, почев од првог мјесеца 
по извршеној регистрацији дјелатности. 

Уз захтјев за коришћење подстицаја корисник 
подноси: 

- Копију рјешења о регистрованој дјелатности, 
- Копију личне карте и текућег рачуна, 
- Овјерену изјаву да ће предузетничку 

дјелатност обављати најмање 2 године,  
- Копије уплатница о уплати доприноса за 

претходна три мјесеца (достављати 
квартално). 

Уколико у назначеном року корисник подстицајних 
средстава одјави  регистровану дјелатност Градска 
управа Града  ће обуставити даље квартално 
плаћање. 
Износ подстицаја  по једном кориснику износи 2.000 
КМ.  
Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 
       

7.4. Учешће Града за пројекте у руралном 
развоју 

 
На територији Босне и Херцеговине и Републике 
Српске одређени донатори ће и у 2019.години 
дјеловати финансијском подршком улагањем у 
развој пољопривреде и села. Потенцијални 
партнери у пројекту по правилу захтјевају и учешће 
локалне заједнице које износи од 30-50% у 
одређеном пројекту. Најчешће се пласирају 
средства у пројекте кроз који се остварују 
вишегодишњи приходи (воћарство, сточарство, 
производња у заштићеним просторима 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 
40.000 КМ. 
 

8. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА – РЕАЛОКАЦИЈА 

 
По искориштењу планираних средстава за 
различите врсте подстицаја до висине утврђене 
овим Програмом на годишњем нивоу, 
Градоначелник може својом одлуком вршити 
преусмјеравање средстава, са позиција које нису 
искориштене, на позиције остварене 
пољопривредне производње већ искориштене, 
утврђене у табелом прегледу овог Програма.    
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      9. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА 
 

У циљу транспарентности и информисања 
потенцијалних корисникаправа на подстицај овај 
Програм ће се  доставити свим правним лицима из 
области пољопривредне производње,свим 
задругама и организаторима производње, мјесним 
канцеларијама, а биће доступан и на 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 овог Програма у смислу подношења 
захтјева за остваривање подстицаја почиње осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
града Зворник'', а пријем захтјева за оставривање 
права на новчани подстицаја  трајаће до 
31.10.2019.године, док ја за категорију подстицаја – 
''нови засади воћа''  тај рок важења 
29.11.2019.године. 

 
10 .ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 

 

Табеларни преглед Плана коришћења буџетских средстава 
 за унапређење пољопривредне производње у 2019.години 

(по врсти 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. 120 550 66.000 
5.1.2 Музне грла (краве) 3 ком. 150 330 50.000 
5.1.3 Узгој приплодних  јуница  2 ком. 200 100 20.000 
5.1.4 Тов свиња 20 ком. 25 2500 50.000 
5.1.4 Узгој прасади 50 ком 7 1425 10.000 
 А.1 Укупно сточарство     196.000 
               ВОЋАРСТВО      
5.2.1 Нови засади јабучастог и 

коштичавог  воћа 
100 садница 4 8750 35.000 

5.2.2 Нови засади јагодичастог воћа 0,1ха 0,1ха 500 40 20.000 
 А.2 Укупно воћарство     55.000 
 ПОВРТЛАРСТВО и 

ПЧЕЛАРСТВО 
     

5.3.1 Повртларство, производња 
краставаца корнишон 

30 
највећих  

200 30 6.000 

5.3.2 Развој пчеларства 20-49 кошница 10  1000 10.000 
 А.3 Повртларство и пчеларство     16.000 

  Укупно А  (А.1+А.2+А.3)           267.000 
            Б. Посредни подстицаји и активности  

6.1 Награде за најуспјешније 
пољопривредне произвођаче         5.000 

6.2 Сајмови и стручна предавања     5.000 
6.3 Помоћ за штете на сточном фонду     15.000 

 Укупно Б     25.000 
            В. Подршка руралном развоју 

  7.1 Новчана подршка за капиталне 
инвестиције  ком. 2.000 5 10.000 

7.2 Новчана подршка за набавку 
пластеника     10.000 

7.3 Новчана подршка за самозапо-
шљавање у пољопривреди  предузет 2.000 5 10.000 

7.4 Учешће Града за пројекте у 
руралном  развоју    учешће 30-50% 40.000 

 Укупно В     70.000 
                                                                                                              Укупно Б+В                                 95.000 

 СВЕ УКУПНО    А+ Б+ В     362.000  
 
Број: 01-022-14/2019                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године                                                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник              ____                                                                                                _   Мерсад Мехмедовић с.р.   
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
22. редовној сједници, одржаној  11. фебруара 2019. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о стању у пољопривреди 

на подручју града Зворник у 2018. години 
 

1. Усваја се Извјештај о стању у пољопривреди на 
подручју града Зворник у 2018. години. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-16/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
22. редовној сједници, одржаној  11. фебруара  
2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о раду Комисије за 

повратак, развој и интеграцију за  2018. годину 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за повратак, 
развој и интеграцију за  2018. годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-24/2019                   ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 42. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу члана  Комисије  
за статутарна питања и прописе 

 
1. Вехид Махмутовић, разрјешава се дужности 
члана Комисије за статутарна питања и прописе, 
због смрти. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-4/2019                     ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 42. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу члана  Комисије  
за статутарна питања и прописе 

 
1. Раденко Тешић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за статутарна питања и прописе, 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: 01-111-5/2019                     ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 53. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу члана  Комисије  
за планирање градског развоја 

 
1. Раденко Тешић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за планирање градског развоја, 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: 01-111-6/2019                     ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 42. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  члана  Комисије  
за статутарна питања и прописе 

 
1. Аднан Хаџић, дипломирани правник из Зворника,  
именује се за члана Комисије за статутарна питања 
и прописе из реда стручњака правне струке. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-7/2019                     ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 42. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  члана  Комисије  
за статутарна питања и прописе 

 
1. Тања Продановић, одборник у Скупштини града 
Зворник,  именује се за члана Комисије за 
статутарна питања и прописе из реда одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-8/2019                     ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 53. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 22. редовној сједници 
одржаној 11. фебруара 2019. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  члана  Комисије  
за планирање градског развоја 

 
1. Тања Продановић, одборник у Скупштини града 
Зворник,  именује се за члана Комисије за 
планирање градског развоја из реда одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-9/2019                     ПРЕДСЈЕДНИК 
11. фебруар 2019. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број  2/16), 
Градоначелник града Зворник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Организационог одбора  

 
Члан 1. 

Именује се Организациони одбор за избор 
спортисте године града Зворник за 2018.годину, у 
следећем саставу: 
 

1. Дарко Стефановић, предсједник, 
2. Милан Ђокић, члан 
3. Радивоје Аћимовић, члан, 

 
Члан 2. 

Организациони одбор из члана 1. ове Одлуке 
задужен је за све организационе и техничке 
активности избора спортисте године града Зворник 
за 2018.годину, и то: 

- Прикупљање приједлога од спортских 
организација, 

- Утврђивање врста признања и награда, 
- Именовање стручног жирија за избор 

спортисте године, 
- Обезбјеђивање признања и награда, 
- Организовање свечаности додјеле признања, 
- Утврди план трошкова,  
- Достави извјештај Градоначелнику о избору 

спортисте године. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-2/2019                       
18. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'',  број: 97/16), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник  града Зворник'', број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о коришћењу средстава за трећерођено и 

четврторођено дијете 
  

I 
Овом одлуком дефинише се основ, критерији и 
начин коришћења средстава планираних  Буџетом 
за 2019. годину ''Средства за трећерођено и 
четврторођено дијете'' (ек.код 416100) у укупном 
износу од 60.000 КМ (шездесетхиљадаКМ). 
 

II 
Средства из тачке 1. ове Одлуке додјељују се 
породицама које имају стално мјесто  пребивалишта 
на територији града Зворник, и то у сврху: 

- једнократне исплате породицама  којима се 
роди треће или четврто дијете у 2019. години 
у  износу 500 КМ, 



БРОЈ 1                                Службени гласник Града Зворник                               12. фебруар 2019. 
 

 

24 

- једнократна исплата мајкама које у 2019. 
години роде прво или друго дијете, а нису   
запослене, у износу 200 КМ, 

- једнократне помоћи породицама, изразито 
слабог материјалног стања који имају троје  и  
више школске или  малољетне дјеце, до 
износа који посебним закључком одобри 
Градоначелник,  

- финансирање програма и активности које 
имају за циљ подршку наталитета, заштите 
мајки и  породиља, до износа који посебним 
закључком одобри Градоначелник. 

Право на коришћење новчаних средства из алинеја 
1-3. ове тачке имају породице чије је стално мјесто 
пребивалишта на територији града Зворник у 
трајању од најмање једну годину за оба родитеља. 

 
III 

Коришћење средстава из тачке 2. ове Одлуке 
вршиће се на основу поднијетог захтјева на 
прописаном обрасцу и других докумената: 

- за треће и четврто рођено дијете; извод из 
матичне књиге рођених за свако дијете, 
овјерену изјаву о кућном домаћинству и 
копије личних карата за оба родитеља и 
потврду о пребивалишту за оба родитеља, 

- за прво и друго рођено дијете мајкама које су 
незапослене; родни лист новорођеног 
дјетета, потврду о незапослености Бироа за 
запошљавање, или овјерена изјава да није 
запослена, копије личних карата за оба 
родитеља и потврду о пребивалишту за оба 
родитеља, 

- једнократне помоћи;  на основу захтјева, 
овјерене изјаве о кућном домаћинству и 
копију личне карте подносиоца захтјева,  

- на основу пројекта из области заштите 
породице и мајки; ако добију позитивну оцјену 
предложеног пројекта да је исти од општег 
интереса за град Зворник.  

 
IV 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење 
за финансије. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-3/2019                       
21. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. став (2) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14) члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), а у складу са средствима 
планираним у буџету Градске управе Града Зворник 
за 2019. годину, Градоначелник града Зворник, 
доноси:  

ОДЛУКУ 
о Плану јавних набавки Градске управе Града 

Зворник за 2019. годину 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком усваја се План јавних набавки 
Градске управе Града Зворник за 2019. годину (у 
даљем тексту: „План набавки“) и исти је саставни 
дио ове Одлуке. Планом набавки се утврђује 
обавеза одјељења и служби Градске управе Града 
Зворник да у провођењу поступака јавних набавки 
прописаних Законом о јавним набавкама БиХ, 
поступају у складу са усвојеним Планом набавки.  
 

Члан 2. 
План набавки је сачињен у складу са буџетом 
Градске управе Града Зворник за 2019. годину и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник и њим се утврђује састав и 
обим набавки роба, услуга и радова.  
 

Члан 3. 
План набавки садржи слиједеће податке: предмет 
набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, 
шифру ЈРЈН, врсту поступка, процјењену 
максималну вриједност предмета јавне набавке, 
планирани почетак и вријеме трајања поступка, 
податак да ли се склапа уговор или оквирни 
споразум, извор финансирања, одјељење за које се 
врши набавка и контакт особа за предметну 
набавку.  
 

Члан 4. 
Осим роба, услуга и радова из члана 2. ове Одлуке, 
јавне набавке ће се проводити и у другим 
случајевима када се укаже потреба за набавком 
робе/извршењем услуга/извођењем радова, а чију 
набавку у складу са Законом о јавним набавкама, 
посебном одлуком одобри Градоначелник.  
Сходно донесеној одлуци извршиће се и измјена или 
допуна Плана набавки. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 11-052-1-1818/2018                       
23. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16), чл. 41.  и 51. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17) а у 
вези са чланом 26. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 
91/16), Градоначелник града Зворник , доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Стратешког плана Одјсека за интерну 

ревизију у Граду Зворнику за  
 2019-2021 године  

http://www.gradzvornik.org
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Члан 1. 
Усваја се Стратешки план Одјсјека за интерну 
ревизију  Града Зворник за период 2019-2021. 
године. 
 

Члан 2. 
Стратешки план Одсјека за интерну ревизију  из 
члана 1. саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“ . 
 
Број: 02-022-5/2019                       
30. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16), чл. 41.  и 51. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17) а у 
вези са чланом 26. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 
91/16), Градоначелник града Зворник , доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Годишњег плана  ревизије Одјсека за 

интерну ревизију у Граду Зворнику за  
 2019. годину  

 
Члан 1. 

Усваја се  Годишњи план ревизије Одсјека за 
интерну ревизију у Граду Зворник за 2019.годину. 
 

Члан 2. 
Годишњи план ревизије  из члана 1. саставни је дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Годишњи план ревизије из члана 1. Саставни је дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“ . 
 
Број: 02-022-4/2019                       
30. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 20. Закона о спорту (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08) и члана 51. Статута града Зворник- 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 05/17), Градоначелник града Зворник 
до н о с и :  
 

ПРАВИЛНИК 
о избору и проглашењу најуспјешнијих 

спортиста  и спортских радника града Зворник 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником за избор најуспјешнијег 
спортисте и спортске екипе године,  одређују се 
услови за избор и начин предлагања кандидата за 

најуспјешнијег спортисту и спортску екипу године, 
критеријуми за оцјену резултата, састав и рад 
Жирија за избор најуспјешнијих спортиста, 
колектива и спортских радника, посебна признања и 
друга питања која су од значаја за избор. 
 

Члан 2. 
Награде и признања најуспјешнијих спортиста 
године додјељују  се у следећим категоријама: 

1) Најбољих 10 спортиста рангираних од првог 
до десетог мјеста по резултатима 

2) 10 талентованих спортиста – нема рангирања 
3) Најбољи спортски клуб  
4) Најбољи тренер 
5) Најбољи тренер млађих категорија 
6) Најбољи спортски радник 
7) Специјална признања ( за спортисте, 

спортске раднике, привредна друштва и 
предузетници, спортски новинар године, за 
допринос спорту по разним основама, 
постхумно признање и друга специјална 
признања) 

8) Плакета за животно дјело у спорту 
9) Спортски амбасадор године 

10) Најбољи спортиста, клуб, спортски радник из 
нижег ранга такмичења. 

 
Члан 3. 

(1) Избор и проглашење најуспјешнијих спортиста и 
спортских радника врши се једном годишње. 
(2) То је манифестација на којој се јавно 
саопштавају резултати који су током године 
постигнути у оквиру домаћих и међународних 
такмичења и има циљ да афирмише највише 
вриједности спорта и да истовремено подстиче 
развој спорта и свих његових вриједности. 
 

Члан 4. 
Избор спортиста и спортских радника године је јаван 
и врши се на основу предлога клубова који су 
регистровани код надлежног  органа, спортских 
новинара и Комисије за спорт и културу града 
Зворник. 
 

Члан 5. 
Одјељење за привреду у друштвене дјелатности 
града Зворник расписује Јавни позив за предлагање 
кандидата за избор најуспјешнијих спортиста и 
спортских радника града Зворник. 
 
II  УСЛОВИ ЗА ИЗБОР СПОРТИСТА И СПОРТСКОГ 
КЛУБА 

Члан 6. 
За избор спортисте и спортског колектива године 
може се  предложити спортиста или клуб који је 
учествовао у такмичењима која организују 
национални спортски савези или се налазе у 
календарима такмичења међународних  асоцијација 
матичног спорта. 
 

Члан 7. 
(1) На основу ових правила кандидата за додјелу 
признања спортиста године, предлаже клуб, 
спортски новинари и Комисије за спорт и културу 
града Зворник и могу  предложити само једног 
кандидата по свим категоријама из члана 2. 
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(2) Једном клубу  може се додијелити  више награда 
из члана 2. Овог правилника. 
(3) Предлог кандидата клуб, спортски новинари и 
Комисије за спорт и културу града Зворник 
образлаже са свим резултатима које је спортиста 
или клуб постигао у текућој календарској години са 
овјереним листама резултата (службени записници 
са такмичења) или копија диплома за остварен 
пласман а по потреби и оригинал доставити на увид. 
 

Члан 8. 
(1) Жири кога именује градоначелник града Зворник, 
вреднује све званичне резултате у једној 
календарској години. 
(2) Уколико је први резултат једнак узима се у обзир 
други најбољи резултат, а ако нема другог 
резултата или је други резултат једнак, као бољи 
резултат утврђује се на основу претходних 
резултата или позиције клуба у претходном 
периоду. 
 

Члан 9. 
За спортисту године се предност даје сениорским, 
потом јуниорским и на крају кадетским резултатима. 
Доња старосна граница за избор најбољег 
спортисте је 16 година. 
 

Члан 10. 
(1) Признање за талентованог спортисту додјељује 
се на основу предлога спортских организација, а 
кандидат мора бити спортиста, млађи од 16 година  
а старији од 12 година, који постиже завидне 
резултате у својој спортској каријери и који својим 
односом према спорту и колективу и понашањем 
ван спортских терена заслужује ово признање. 
(2) Талентовани спортиста  не може бити биран 
више од једног пута. 
(3) Жири може прогласити највише 10 талентованих 
спортиста. 

 
Члан 11 

Проглашење најбољег тренера и тренера млађих 
категорија треба везати уз резултате које су 
појединци или екипе које је исти припремао и водио 
током године постигли на такмичењима у земљи и 
иностранству (званични резултати). 
 

Члан 12 
Најбољи спортски радник бира се на предлог  
клубова, спортских новинара и Комисије за спорт и 
културу града Зворник, из реда чланова или 
руководилаца спортских клубова, а на основу 
остварених резултата  у области  организације 
спортских такмичења,  изградње спортских објеката, 
подршке спортистима и сл.  
 

Члан 13 
Спортски амбасадор године бира се из реда 
спортиста који су спортску каријеру започели у 
једном од зворничких клубова и у својој богатој 
спортској каријери  остварили врхунске резултате,  
притом промовишући град Зворник, из ког су 
потекли. 
 

Члан 14 
Под нижим рангом такмичења подразумијева се 
сваки ранг такмичења испод прве лиге Републике 
Српске. Награда се додјељује по оствареним 
резултатима и не подразумијева се као обавезна 
сваке календарске године. 

 
III  ЖИРИ ЗА ИЗБОР СПОРТИСТА, КОЛЕКТИВА И 
СПОРТСКИХ РАДНИКА 
 

Члан 15 
(1) Градоначелник града Зворник у сарадњи са 
Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности 
града Зворник именује Жири за избор спортисте и 
спортских радника града Зворник. 
(2) Жири има 5 или више чланова и то из редова 
спортиста, тренера, спортских радника и новинара. 
(3) Рад жирија је ограничен на само један избор 
најуспјешнијих спортиста и спортских радника. 
(4) Извјештај Жирија за избор најуспјешнијих није 
дозвољено објављивати прије јавног саопштења. 
(5) Жири има дискреционо право одлучивања. 
 

Члан 16 
(1) Жири за избор спортисте и спортских радника 
доставља извјештај о раду и одлуку о избору 
градоначелнику, најкасније седам дана након истека 
рока јавног позива. 
(2) Одлука о спортисти године саопштава се јавно 
на пригодној свечаности коју организује  град 
Зворник. На одлуку Жирија нема право жалбе. 
 
IV  ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА 
 

Члан 17 
(1) Награда за животно дјело у спорту. 

1) Право предлагања кандидата за Награду за 
животно дјело имају појединци, спортски 
клубови, спортски новинари и Комисија за 
спорт и културу града Зворник, 

2) Предлагач не може предложити сам себе. 
3) Предлагач је дужан предлог образложити 

биографијом и подацима о спортским 
активностима предложеног кандидата. 

(2) Награда за животно дјело може бити додијељена 
појединцима који испуњавају следеће услове: 

1) спортистима који су у периоду активног 
такмичења постигли врхунске резултате како 
на међународним, тако и на домаћим 
такмичењима, било појединачно или у оквиру 
екипе за коју су наступали.  

2) друштвено-спортским радницима који су 
најмање у периоду 30 година активно 
дјеловали у организацијама и органима 
спорта града Зворник, и на тај начин значајно 
допринијели развоју, унапређивању и 
омасовљењу спорта, 

(3) За награду за животно дјело града Зворник не 
могу конкурисати лица млађа од 55 година старости. 
(4) Изузетно, награда за животно дјело може се 
додијелити и постхумно. 
(5) Годишње се додјељују највише једна награда за 
животно дјело. 
(6) Награду за животно дјело, једној особи, може се 
додијелити само једанпут. 
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Члан 18. 
(1) Специјална признања.  
(2) Специјална признања као награда за допринос 
развоју спорта додјељује се појединцу укљученом у 
рад са спортистима а не мора бити спортски радник, 
особи која је својим изузетним стручним ангажманом 
учествовала у остварењу врхунских спортских 
резултата и популаризацији спорта у граду Зворник. 
(3) Појединци, клубови, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности града Зворник, спортски 
новинари и Комисија за спорт и културу града 
Зворник , могу да предложе по једног кандидата за 
ову категорију. 
 
V  ВРЕДНОВАЊЕ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА 
 

Члан 19. 
(1) За спортисту године може се прогласити 
спортиста који текуће године оствари најбољи 
резултат у односу на друге спортисте из свог и 
других спортова, на званичном међународном, 
државном и републичком  такмичењу. 
(2) Спортски резултати вреднују се по следећем 
редоследу: 

1) олимпијске игре; 
2) светска првенства; 
3) европска првенства; 
4) светски купови (укупни пласман/финале), 

светски рекорди; 
5) европски купови (укупни пласман/финале), 

европски рекорди; 
6) медитеранске игре; 
7) балканска првенства; 
8) државно првенство; 
9) републичко првенство; 

10) куп републике; 
11) регионална куп-лига. 

 
Члан 20. 

(1) Жири може додатно вредновати спортисту који је 
на напред наведеним нивоима такмичења, изабран 
за најбољег играча, најбољег стрелца или је у 
најбољем саставу турнира-првенства и друго. 
(2) Спортиста из ниже рангираних такмичења, без 
обзира на број освојених бодова, не може бити 
рангиран испред спортисте који је освојио једно од 
прва два места на вишем рангу такмичења. 
(3) Спортиста који је резултате остварио на 
такмичењима која су призната од (МОК-а) има 
предност у односу на спортисте који су резултате 
остварили на неким другим такмичењима. У случају 
да је спортиста, а старији од 16 година, остварио 
резултат на званичном кадетском или јуниорском 
бодовном турниру (признатом од МОК-а) тај 
резултат се узима као вреднији у односу на било 
који сениорски званични резултат остварен на неком 
од стране МОК-а не признатом првенству. 
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 21. 

Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-020-21/2018                       
28. децембар  2018. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, као члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора на извођењу радова у предмету 
„Реконструкција и асфалтирање градских улица, 
асфалтирање и санација локалних путева и путних 
објеката“.  
 
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од 
24.04.2018.године. Обавезују се вршилац надзора 
да након извршења уговорених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-8/2018                       
17. децембар  2018. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. САЊА ЕРИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на вршењу услуга 
„Зимско одржавање градских улица и приградских 
насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, 
Економија, Челопек и Улице“, у периоду трајања 
Оквирног споразума. 
 
2. Услуге из члана I ће вршити „Зворникпутеви“ а.д. 
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број: 
1-03-1862/18 од 25.12.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о вршењу услуга у складу са 
Оквирним споразумом, број:02-360-61-1/18. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених услуга, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-61-1/2018                       
4. јануар  2019. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф ПВЈ 
Зворник, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора  у предмету јавне набавке „Набавка 
ватрогасног возила са надградњом и опремом“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити „Гасоп“ д.о.о 
Београд, према условима из понуде број: 02-360-60-
1/18 од 20.12.2018. године, у року од 70 радних дана 
након потписивања Уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
услуга, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу.    
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-60-1/2018                       
4. јануар  2019. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на вршењу услуга 
„Зимско одржавање локалних и некатегорисаних 
путева на територији града Зворник“, у периоду 
трајања Оквирног споразума. 
 
2. Услуге из члана I ће вршити „ВТ - Компред“ д.о.о 
Горња Пилица бб, Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-61-2/18 од 27.12.2018. године и 
одредбама појединачног Уговора о вршењу услуга у 
складу са Оквирним споразумом, број 02-360-61-
2/18. Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења уговорених услуга, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-61-2/2018                       
16. јануар  2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, као члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора на извођењу радова на крпљењу 
ударних рупа, реконструкцији, асфалтирању и 
санацији некатегорисаних путева у Ораовцу, 
Челопеку, Тршићу, Пађинама и Роћевићу, у предмету 
„Реконструкција и асфалтирање градских улица, 
асфалтирање и санација локалних путева и путних 
објеката“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од 
24.04.2018.године. Обавезују се вршилац надзора 
да након извршења уговорених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-9/2018                       
30. јануар  2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Асфалтирање локалног пута Сјенокос - Баре“ –
отворени поступак, број: 02-360-63/18, у саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Сања Ерић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

4) Раде Савић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

5) Мирослав Аћимовић, члан  - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 
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2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 11.01.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-63/2018                       
10. јануар  2019. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 8. и члана 9. Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких органа 
управе (“Службени гласник Републике Српске“ број: 
1/04), Градоначелник Града Зворник, д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одређивању ознака организационих јединица 
како слиједи 

 
1. Стручна служба Скупштине Града                01                                                                                                                
2. Кабинет Градоначелника                               02                                            
3. Одјељење за финансије                                03 
4. Одјељење за просторно уређење                 04 
5. Одјељење за стамбено-комуналне  

послове и послове саобраћаја                       05 
6. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту  06 
7. Одјељење за општу управу                            07 

Пријемна канцеларија-матичар                07/1 
Мјесна канцеларија Пилица                      07/2 
Мјесна канцеларија Козлук                        07/3 
Мјесна канцеларија Грбавци                     07/4 
Мјесна канцеларија Дрињача                    07/5 
Мјесна канцеларија Петковци                   07/6 
Мјесна канцеларија Каменица                   07/7 

8. Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности                                                       08 

9. Одјељење за инспекцијски надзор                 09 
10. Одјељење комуналне полиције                      10 
11. Служба за јавне набавке, управљање 

развојем и међународну сарадњу                  11 
12. Служба за заједничке послове и  

управљање људским ресурсима                    12 
13. Служба цивилне заштите                                13 
14. Служба професионалне ватрогасне 

 јединице                                                           14 

Образложење 
Чланом 9. Уредбе о канцеларијском пословању 
републичких органа управе (“Службени гласник 
Републике Српске“ број:1/04) прописано је да 
старјешина органа управе бројчане ознаке 
организационих јединица утврђује рјешењем. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-052-19/2019                      
1. фебруар  2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Кабинету 
Предсједника Републике Српске  у износу од 
2.000,00 КМ, на име новчане помоћи за хуманитарну 
акцију „С љубављу храбрим срцима“. 
2. Средства исплатити са позиције 487900-
Трансфери осталим јединицама власти, потрошачка 
јединица 01190140-Одјељење за финансије, из 
буџета за 2018.године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Министарства 
финансија Репиблике Српске, рачун посебних 
намјена – „С љубављу храбрим срцима“, број:571 
010 00002700 15. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-242/2018                       
7. децембар  2018. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 5.000,00 КМ, на име новчане помоћи 
демобилисаном борцу ВРС Станиши Остојићу, која 
му је потребна за санирање стамбеног објекта. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће 
помоћи за финансирање најугрож. породица, 
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту, из буџета за 
2019.годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
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 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-251/2018                       
3. јануар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 15.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за наставак 
првенства  Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Рукометног клуба „Дрина“ број: 562-009-00000606-
79. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-1/2019                       
4. јануар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17),  Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства Српској 
Православној црквеној општини Зворник-Центар 
Зворник, у износу од 2.500,00 КМ на име новчане 
помоћи која је потребна за исплату радова на 
огради око Саборног храма. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Саборног храма број: 555-400-00048058-77. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-400-255/2018                       
4. јануар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Челопек“ из Челопека у износу од 4.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2019/2020 године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалском клубу „Челопек“ број: 562-009-
00002332-42. 

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

 
Број: 02-66-2/2019                       
4. јануар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелника , д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о додјели новчане помоћи 
 

1. Одобрава се исплата новчане помоћи поводом 
Новогодишњих и Божићних празника, за вишечлане 
породице слабог материјалног стања и породице 
које су се нашле у стању социјалне потребе, према 
списку који утврди Центар за социјални рад и 
Одјељење за привреду, развој и друштвене 
дјелатности. Укупна средства за ове намјене 
утврђују се у износу 12.100,00 КМ 
(дванаестхиљадастотину км). Појединични износ 
помоћи за једночлане породице је 50 КМ а за 
вишечлане породице 50-100 КМ. 

 
2. Средства из претходне тачке обезбједиће се са 
буџетске позиције''једнократне помоћи за 
појединце'', економски код 416100.  
 
3. За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“ 

 
Број: 02-400-3/2019                       
4. јануар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Принцип“ из Зворника у износу од 20.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за такмичења у 
Првој лиге Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-3/2019                       
8. јануар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 1.500,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2019/2020 године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број:562-009-00000313-
85. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-4/2019                       
10. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Женском 
фудбалском клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 
4.500,00 КМ, на име финансирања трошкова за 
почетак припрема за текућу сезону 2019/2020 
године. 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жр број: 562-003-
81447629-73. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-5/2019                       
10. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 30.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за почетак припрема 
за текућу сезону 2019/2020 године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-7/2019                       
11. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17),  Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства Српској 
Православној црквеној општини Зворник-Центар 
Зворник, у износу од 500,00 КМ на име новчане 
помоћи за организацију надметања “Пливање за 
часни крст“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
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Зворник. Средства дозначити на жиро рачун број: 
5620098066618703 Развојна банка а.д. Бања Лука 
р.ј. Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-400-6/2019                       
15. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Стојановић 
Велемиру, раднику Градске управе Зворник у износу 
од 150,00 КМ, на име накнаде за полагање стучног 
испита са ССС. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412900-Остали 
непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке послове  и 
управљање људским ресурсима, из буџета за 
2019.годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства исплатити са благајне Градске 
управе. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-430-1892/2018                       
18. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства Jовић Дејану 
(1803998773643), раднику Градске управе Зворник у 
износу од 150,00 КМ, на име накнаде за полагање 
испита за професионалног ватрогасца. 
 
2.  Средства исплатити са позиције 412900-Остали 
непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима, из буџета за 2019. 
годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Ојељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства исплатити са благајне Градске 
управе. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-430-1806/2018                       
18. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17),и Одлуке Стручног жирија за избор 
спортисте године града Зворник за 2018. годину , 
Градоначелник Града Зворник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о додјели новчане награде за Одбојкашки клуб 
''Дрина'' Зворник 

 
1. Одбојкашком клубу ''Дрина'' Зворник као 
најуспјешнијем спортском клубу Града Зворник за 
2018. годину додјељује се новчана награда у износу 
500,00 КМ. Награда се додјељује на основу Одлуке 
стручног жирија за избор спортисте године града 
Зворник, којом је Одбојкашки клуб ''Дрина'' Зворник 
проглашен за најуспешнији спортски клуб у 2018. 
години. 
 
2. Средства из тачке 1. овог закључка уплатиће се 
на жиро рачун клуба, а обезбједиће се са буџетске 
позиције 415200-Грант за финансирање спортских 
организација. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије . 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-66-11/2019                       
22. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 20.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за почетак припрема 
за текућу сезону 2019/2020 године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-14/2019                       
29. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за наставак 
првенства  Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број:562-009-00002333-
39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-15/2019                       
30. јануар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Kлубу 
борилачких спортова  „056“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име суфинансирања одласка на 
такмичење чланова овог клуба на Гранд при Босне и 
Херцеговине. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачких спортова „056“ број:562-009-83368000-
46. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-18/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Зворник-баскет“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансирања трошкова за 
такмичења у Другој лиги Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Зворник-баскет) број: 555-400-
00178135-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-16/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  ЈИУ JИTСУ И 
СAMБO клубу „JUNIOR“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име финансирања одласка на 
такмичење чланова овог клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун ЈИУ 
ЈИТСА  клуба „Јуниор“ број:562-009-00001363-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-10/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Жељку 
Несторовићу у износу од 400,00 КМ, на име 
суфинансирања штампања књиге  „Насљеђе“. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
финансије, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Жељка 
Несторовића: 572-286-00000275-56. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-244/2018                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Станиславу 
Томићу у износу од 300,00 КМ, на име 
суфинансирања штампања књиге афоризама 
„Хватање мисли“. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
финансије, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Станислава Томића: 562-100-80232872-54. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-15/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „З медиа“ из Зворника  у износу од 1.000,00 
КМ, на име финансијске подршке за рад портала 
www.zvornički.ba. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „З медиа“: 161-000-01754400-31 

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

 
Број: 02-400-2/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Трновица“ из Трновице у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019. годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалском клубу „Трновица“ број: 551-310-
11278093-20. 

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

 
Број: 02-66-19/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Tениском клубу 
„АС“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности клуба . 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Тениског 
клуба „АС“ број: 562-009-80727524-98. 

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

 
Број: 02-66-17/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја 

 

На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/07 и 50/10), члана 24. став 2. Закона о 
превозу у друмском саобраћају  („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14), 
члана 13. Правилника о усклађивању и регистрацији 
редова вожње на подручју града Зворника 
(„Службени гласник Града Зворник“, број 2/18) и 
члана 51. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број 2/16), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, 
доноси   
 

РЈЕШЕЊЕ 
о увођењу кооперанта на редове вожње 

 
I 

Овим рјешењем уписује се „Еуро петрол оил“ Д.О.О. 
Зворник као кооперант Холдинг „Дринатранс“ А.Д. 

Зворник на све редове вожње у линијском превозу 
лица на територији града Зворника за период за који 
су редови вожње регистровани. 
  

II 
Рјешење о увођењу кооперанта на редове вожње и 
овјерене редове вожње доставити превозницима.  
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
важи до 02.04.2019. године.  
 

IV 
Ово рјешење ће бити објављено у „Службеном 
гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 05-347-130/2018                          НАЧЕЛНИК 
31. децембар 2018. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
     

                                                  
РЕГИСТАР 

РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 
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СТАРИ РЕГИСТАР РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 

1. 31.12.2018. Зворник – Пилица – 
Локањ 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018. / 

/ 

 

2. 31.12.2018. Зворник – Шетићи – 
Бошковићи 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

3. 31.12.2018. Зворник – Козлук  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

4. 31.12.2018. Зворник – 
Крижевићи – Парлог  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

5. 31.12.2018. Зворник – Роћевић – 
Пилица  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

6. 31.12.2018. 
Зворник – 
Китовнице – Делићи 
– Баљковица  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  
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7. 31.12.2018. Зворник – Козлук – 
Малешић  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

8. 31.12.2018. Зворник – Снагово – 
Бијељевина  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

9. 31.12.2018. Зворник – Козлук – 
Кисељак  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

10. 31.12.2018. Зворник – Горњи 
Грбавци  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

11. 31.12.2018. Зворник – Крушке – 
Саставци  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

12. 31.12.2018. Горњи Шепак – 
Зворник  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

13. 31.12.2018. Зворник – Кула  
Град 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

14. 31.12.2018. Зворник – Липље  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

15. 31.12.2018. Зворник – Дрињача 
– Зелиње  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

16. 31.12.2018. Коса – Кула  школа 
– Пилица –Пећине  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

17. 31.12.2018. Локањ – Пилица – 
Кула школа 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

18. 31.12.2018. Пећине – Пилица – 
Кула школа 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

19. 31.12.2018. Кисељак – Козлук – 
Роћевић  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

20. 31.12.2018. Зворник – Шетићи – 
Бошковићи  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

21. 31.12.2018. Зворник – Шетићи  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

22. 31.12.2018. Лучица – Дрињача  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  



БРОЈ 1                                Службени гласник Града Зворник                               12. фебруар 2019. 
 

 

37 

23. 31.12.2018. Лучица – Зворник  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

24. 31.12.2018. Улице – Зворник  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

25. 31.12.2018. Зворник – Дивич  

Холдинг „Дринатранс“  
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

26. 31.12.2018. Зворник – Бербићи  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

27. 31.12.2018. Зворник – Козлук – 
Малешић  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

28. 31.12.2018. Зворник – Мали 
Челопек 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

29. 31.12.2018. Зворник – Ораовац - 
Китовнички Пут 

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

30. 31.12.2018. Челопек – Улице – 
Зворник  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

31. 31.12.2018. Зворник – 
Шљункара  

Холдинг „Дринатранс“ 
АД Зворник 
Еуро петрол оил 
Д.О.О. Зворник 

31.12.2018. 25.12.2018 / 

/  

 
Одјељење за општу управу 

 
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 13/02, 87/07 и 
50/10), члана 61 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), 
тачке 66. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања у републичким органима управе 
(„Службени гласник РС“ , број: 31/05, 5/06, 10/06, 
10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 и 
25/11) и члана 45 и 48. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број 2/16) 
Начелник одјељења за општу управу д о н о с и:   

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
У одјељењу за општу управу Градске управе града 
Зворник у 2019. години, водиће се попис аката за 
следеће предмете: 

1. Захтјеви за додјелу студентских стипендија, 
2. Конкурси за пријем у радни однос,   
3. Конкурси за пријем у радни однос 

приправника,  
4. Конкурси по основу Закона о јавним 

набавкама - ТЕНДЕРИ, 
5. Конкурс за избор директора и управних 

одбора, 

6. Налози за службена путовања, 
7. Издавање преписа из архиве, 
8. Евиденција о издатим преписима, овјереним 

копијама и предметима за потребе градске 
управе Зворник 

9. Цивилна заштита, 
10. Изборна комисија-дописи, обавјештења, 

рјешења, закључци, 
11. Пошта матичара,   
12. Издавање извода из МКР, 
13. Издавање извода из МКВ, 
14. Издавање извода из МКУ, 
15. Издавање увјерења из КД,  
16. Издавање увјерења, извјештаја, обавјештења 

и увјерења која се воде по службеној 
дужности, 

17. Пријава за упис у МКР, 
18. Пријава за упис у МКВ, 
19. Пријава за упис у МКУ, 
20. Записници о упису националности и 

вјероисповјести, 
21.  Увјерење о приходима чланова домаћинства, 
22. Потврда о издржавању и животу за 

пензионере, 
23. Накнадни уписи у радну књижицу, 
24. Интерна ревизија, 
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25. Евиденција казни, испис из војне евиденције 
лица која су се одрекла држављанства БиХ и 
РС и други захтјеви, 

26. Повјерљива и строго повјерљива пошта из 
војне евиденције,  

27. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
Градске управе града Зворник,  

28. Пријаве у војну евиденцију,  
29. Одјаве из војне евиденције, 
30. Увјерења из војне евиденције-разна, 
31. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ, 
32. Захтјеви за увјерење о околностима 

рањавања, повређивања и смрти, 
33. Захтјеви за издавање медицинске 

документације и налаза оцјене и мишљења 
НВЉК, 

34. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 
признавање рањавања, 

35. Одређивање кућних бројева, 
 

36. Служба професионалне ватрогасне јединице, 
37. Позиви медијима и пријем делегација и 
38. Електронска пошта 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Тачком 66. Упуства о спровођењу канцеларијског 
пословања у републичким органима управе 
(„Службени гласник РС“, број: 31/05, 5/06, 10/06, 
10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 и 
25/11), прописано је да старјешина органа управе 
или старјешина у чијем је саставу писарница на 
почетку календарске године рјешењем одређује 
предмете за које ће се водити попис аката. 
Имајући у виду напријед наведено одлучено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 

Број: 07-052-1/2019                        НАЧЕЛНИК 
3. јануар 2019. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                              Мурадиф Селимовић с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 
Издавач: Скупштина града Зворник 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268 
www.gradzvornik.org 

 
Службени гласник града Зворник излази по потреби 

 

http://www.gradzvornik.org

