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

04.07.2017. године
ЗВОРНИК
година: XXVI
БРОЈ: 10/2017

На основу члана 39. став 2. алинеја 4. Закона
о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број:
97/16), члана 24. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске („Сл. гласник РС“
број: 36/09,52/11 и 94/15), и члана 27 и 50.
Статута Града Зворник-Пречишћени текст
(„Службени гласник Града Зворник" број: 5/17)
Скупштина Града Зворник на сједници
одржаној дана 29.06.2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ
ИЗВЈЕШТАЈУ ГРАДА
ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Годишњи финансијски извјештај буџета Града
Зворник за 2016. годину утврђен је консолидовањем финансијских извјештаја буџетских
корисника Града Зворник, а састоји се из:
1. Укупно остварених прихода

23.976.392,00

2. Укупно остварених расхода 23.784.596,00
3. Разлика између укупно остварених
прихода и расхода
(финансијски резултат)
191.796,00
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је консолидовани
Биланс успјеха, консолидовани Биланс стања,
консолидовани Извјештаји о извршењу буџета,

консолидовани Биланс новчаних токова,
Извјештај о промјенама нето имовине, Посебни
подаци о платама и броју запослених.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивањa у "Службеном гласнику Града
Зворник".
Број: 01-022-65/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 14. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
РС“ број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-Прачишћени текста
(„Службени гласник Града Зворник“ број: 5/17),
Скупштина Града Зворник на сједници
одржаној дана 29.јуна 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се покриће дефицита буџета
исказаног
по
Годишњем
финансијском
извјештају за 2016. годину Буџета Града
Зворник у износу од 552,228,00 КМ.
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Члан 2.
Покриће дефицита извршено је од примитака
од финансијске имовине у износу од 91.195,00
КМ, примитака од задужења 100.534,00 КМ,
неискоришћених средстава из предходне
године 138.774,00 КМ,
а 221.724,00 KM
извршиће се смањењем јавне потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину
у 2017. години, што је планирано у Буџету
Града на позицији Отплата дуга из претходних
година.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“.
Број: 01-022-72/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број:97/16), члана 27. и 50. Статута
града Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник града Зворник'',број:5/17) и члана
10.Пословника Скупштине града Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник града
Зворник'', број:5/17) Скупштина града Зворник
на сједници одржаној
29.6.2017.године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА КОЈЕ
ПРИПАДАЈУ ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК
Члан 1.
У Одлуци о накнадама које припадају
одборницима Скупштине града Зворник број:
01-022-139/16 од 29. децембра 2016.године
(''Службени гласник града Зворник'' број:16/16)
у даљем тексту:Одлука) члан 5. мијења се и
гласи:
''члан 5.''
Одборнику Скупштине града који је именован
за члана радног тијела Скупштине мјесечно
припада накнада у висини од 50,00 КМ,нето.
Накнада из става 1. овог члана припада и
стручном лицу (спољни члан) ако учествује у
раду радног тијела Скупштине у које је
изабран.
Члан 2.
У члану 7. Одлуке иза става 2. додаје се став
3.који гласи:
''Накнада из става 1. Овог члана у износу од
30,00 КМ припада и матичарима који
присуствују вјенчању у нерадне дане без
обзира на број вјенчања тог дана.

04. јул 2017.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-69/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 5. и 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 39. и 82. а
у вези са чланом 18. став 2. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 80., 81.
и 107. Закона о социјалној заштити (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 37/12 и
90/16), и члана 50. а у вези са чланом 11. и 27.
Статута града Зворник –пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17),
Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 29.јуна 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
Одлуке о оснивању Јавне установе „Дом за
стара лица'' Кисељак - Зворник
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе „Дом за
стара лица'' Кисељак -Зворник, број: 01-02216/11 од 17.02.2011. године („Службени
гласник општине Зворник“, број 1/11), и број:
01-022-74/16 од 11.05.2016. године („Службени
гласник града Зворник“, број 6/16), у наслову
Одлуке и у члану 1., текст ''Дом за стара лица''
замијењује се текстом ''Дом за старија лица''.
Члан 2
У члану 2. на почетку текста, текст ''Скупштина
града'' замјењује се текстом ''Град'', а након
текста ''Кисељак -Зворник'' послије зареза,
додаје се текст ''(у даљем тексту: Установа)''
Члан 3.
Члан 3. мијења се и гласи:
''Пуни назив Установе је: Јавна установа ''Дом
за старија лица'' Кисељак –Зворник.
Скраћени назив Установе је: ЈУ ''Дом за старија
лица'' Кисељак –Зворник
Сједиште Установе је у Кисељаку -Зворник.
Адреса Установе је: Кисељак број 17, 75413
Козлук.''
Члан 4.
Члан 4. мијења се и гласи:
''Установа је основана за смјештај и бригу о
старијим лицима са одређеним степеном
здравствене бриге.''
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Члан 5.
У члану 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. и 18. и у
поднасловима -одјељцима VI и VII, текст ''Дом
за стара лица'' замјењује се текстом:
„Установа“

Члан 13.
Задужује се Комисија за статутарна питања и
прописе да сачини пречишћен текст Одлуке у
року од 30 дана и исти објави у ''Службеном
гласнику града Зворник''.

Члан 6.
Члан 7. мијења се и гласи:

Број: 01-022-70/2017
29. јун 2017. године
Зворник

''Основна дјелатност Установе:
87.30 -Дјелатности социјалне заштите у
установама са смјештајем за старија лица и
лица
са
инвалидитетом
без
или
са
минималном здравственом бригом.
Остале дјелатности Установе:
49.39 -Остали копнени превоз путника, д.н.,
49.41 -Друмски превоз робе,
55.20 - Одмаралиште и остали смјештај за
краћи одмор,
55.90 -Остали смјештај,
56.10 -Дјелатност ресторана и услуга доставе
хране,
56.21 -Дјелатност кетеринга,
56.29 -Остале дјелатности припреме и
послуживања (доставе) хране,
79.90 -Остале резервацијске
услуге
и
припадајуће дјелатности.“
Члан 7.
У члану 8. ријеч ''обезбједиће'' замјењује се
ријечима ''обезбједио је''.
Члан 8.
У члану 9. став 2. мијења се и гласи:
''Средства за пословање, Установа троши у
складу са законом и финансијским планом.''
Члан 9.
У члану 10. после става 1. додаје се нови став
2. који гласи:
''Сагласност из алинеја 4. и 6. овог члана даје
градоначелник.''
Члан 10.
У члану 11. у трећем реду текст ''грађана из
области културе и подручја за који је основан''
замјењује се текстом ''корисника''.
Члан 11.
Члан 17. мијења се и гласи:
„Установа се обавезује да усклади своја општа
акта у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке“.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета
града
Зворник
за
период
01.01.31.12.2016.године.
2. Саставни дио
става 1.

закључка је Извјештај из

3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-66/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета
града
Зворник
за
период
01.01.31.03.2017.године.
2. Саставни дио
става 1.

закључка је Извјештај из

3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-67/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
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(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о ефектима
увођења пореза на непокретности у
2016.години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-71/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

04. јул 2017.

Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о оранизованости,
опремљености и функционисању цивилне
заштите на подручjу града Зворник за
2016.године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-74/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о раду ЈП
„Регионална депонија“ ДОО Зворник за
2016.годину.

1. Усваја
се
Информација
о
стању
малољетничке деликвенције на подручју
града Зворник за 2016.годину.

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

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

Број: 01-022-72/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Шумске
управе „Зворник“ за 2016.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-73/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.

Број: 01-022-75/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се
Извјештај
о
стању
у
пољопривреди града Зворник
са
прегледом
остварених регреса
и
подстицаја у 2016.години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-76/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени

4

БРОЈ 10

Службени гласник Града Зворник

гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
29.06.2017.године, д о н и ј е л а ј е

-

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм буџетских средстава за
подстицај развоја пољопривреде на
подручју града Зворник за 2017.годину.
2. Саставни дио наведеног
Програм из става 1.

закључка

-

је

-

3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-77/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
97/16) и члана 27. и 50. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'', број 5/17),
Скупштина Града Зворник на сједници
одржаној 29.06.2017.године, донијела је
ПРОГРАМ
коришћења буџетских средстава за
подстицај развоја
пољопривреде на подручју Града Зворник
за 2017. 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 2017.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,

-
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повећање нивоа пољопривредне производње и бруто друштвеног производа Града,
заштита нивоа пољопривредне производње због нестабилности цијена,
остваривање подстицаја пољопривредницима који не могу остварити подстицаје
Министарства, 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.
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 2017. годину
(''Субвенција
за
развој
пољопривреде''економски код 414100), у износу од
280.000 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, као и да
испуњавају следеће опште услове:
- да су уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава (РПГ), као комерцијална или
некомерцијална газдинства у складу са
важећим
прописима,
код
подручне
јединице АПИФ-а у Зворнику,
- да поднесу захтјев и документацију
прописану овим Програмом.
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Поред прописане 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),
потврду АПИФ-а о регистрацији пољопривредног газдинства (комерцијалног или
некомерцијалног) не старије од 30 дана,
фотокопију личне карте,
фотокопија текућег рачуна код пословне
банке у Републици Српској.

Максималан износ подстицаја који се може
одобрити носиоцу пољопривредног газдинства
у току године, на основу свих врста постицаја,
утврђује се у висини до 2.000 КМ, а у области
производње млијека (држање музних крава и
узгој приплодних јуница) до 3.000КМ.
3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈ
Утврђивање права на остваривање подстицаја
врши Комисија коју именује градоначелник.
Корисник подноси захтјев за остваривање
подстицаја 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.
У законском року Комисија ће на лицу мјеста у
присуству подносиоца захтјева извршити
провјеру испуњености услове за остваривање
права
на
подстицај
за
пријављену
пољопривредну производњу, гдје сачињавају
записник који потписију чланови Комисије. У
записник се обавезно прилаже најмање једна
фотографија о пријављеној пољопривредној
производњи.
На основу записника Комисије начелник ресорног одјељења доноси закључак о испуњености
услова
за
одобравање
подстицајних
средстава.
Одобравање подстицајних средстава врши се
на основу рјешења које доноси Градоначелник.
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
захтјева подносилац има право жалбе
Градоначелнику у року од 15 дана од
преузимања закључка.
На истакнуту жалбу по закључку ресорног
одјељења, Градоначелник одлучује у року од
15 дана од дана подношења жалбе.
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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 и закључка
одјељења којим је утврђено право на
остваривање подстицаја.
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 2017.години се оквирно
планирају пласирати на следећи начин:
-

Подстицај за сточарство
157.000
Подстицај за воћарство
34.000
Подстицај за повртларство
6.000
За развој пчеларства
5.000
Посредни подстицаји пољопривреди 18.000
Подршка руралном развоју
60.000
Укупно (КМ)
280.000

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 6 (шест) товних јунади у турнусу са
најмањом излазном тежином товљеника од

6

БРОЈ 10

Службени гласник Града Зворник

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 400 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
(фотокопију пасоша за свако грло са бројем
ушне маркице или образац А1 издат од стране
надлежне ветеринарске организације)
Планирана средства за ову врсту премија
износе 42.000 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 5 (пет) музних крава.
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 са бројем ушне
маркице.
Планирана средства за ову врсту премија
износе 45.000 КМ.
Ова врста премије не може се остварити на
музна грла добијена донацијом у последње
двије године.
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)
- Копије потврда о В.О. и утврђеној стеоности
јунице.
Планирана средства за ову врсту премија
износе 10.000 КМ.
Ова врста премије не може се остварити на
грла добијена донацијом у последњој
календарској години.
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5.1.4 Премија за узгој товних свиња
Право на остваривање новчане премије за
производњу - узгој товних свиња имају
подносиоци захтјева који утове минимално 30
товних свиња у једном производном циклусу
(турнусу)
са најмањом излазном тежином
товљеника од 100 кг, уз обавезу да су сва грла
у тову приближно исте узрасне категорије.
Товне свиње у моменту сачињавања записника
морају имати најмању тјелесну масу од 60 кг,
Висина новчане премије по товном грлу износи
20 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 60.000 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 3,00 КМ по садници.
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За засаде ораха и љешника подстицај по једној
садници износи 8,00 КМ.
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог
дистрибутера и имати декларацију о квалитету
издату од произвођача а садња мора бити
обављена
у
складу
са
стандардном
агротехником за дату врсту воћа.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и
следећу документацију:
- доказ о инвестицији (рачун о набавци
садног материјала),
- декларацију о квалитету садног материјала.
Планирана средства за подизање засада
наведеног воћа износе 24.000 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 10.000 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.
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Висина новчаног подстицаја по једном
пољопривредном произвођачу је 200 КМ.
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, Комисија
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
пчеларства

за

подстицај

развоја

У циљу унапређења пчеларске производње на
подручју града Зворник пољопривредним
произвођачима-пчеларима
додијелиће
се
премија у износу 7,00 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 5.000 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.

5.3.1 Производња краставаца корнишон

6.1 Награде најуспјешнијим пољопривредним произвођачима

Право на новчани подстицај за производњу
краставаца корнишона имају пољопривредни
произвођачи који у 2017.години остваре
производњу већу од 2,5 тона и исту предају
организатору
производње
односно
откупљивачу - земљорадничкој задрузи, преко
које врше пласман производње.

У
циљу
промоције
најуспјешнијих
пољопривредних произвођача који у текућој
години остваре највећу производњу и приносе,
планирају се уручити признања и новчане
награде
(за
20
пољопривредника)
у
појединачном распону од 100-250 КМ. (Прва
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награда - 250 КМ; Друга награда-200 КМ и
трећа награда 100 КМ).
Награде ће се додјелити на манифестацији
избора
најуспјешнијих
пољопривредних
произвођача Града, која ће се организовати у
току
календарске године, а на основу
приједлога Одјељења за привреду, развој,
пољопривреду и друштвене дјелатности,
сачињеног на основу налаза стручне службе за
пољопривреду
о
обиму
оставрене
пољопривредне производње.
Средстава
за
награде
најуспјешнијим
пољопривредницима за 2017.годину планирана
су у износу 6.000КМ.
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.
6.3 Помоћи
производњи

за

штете

у

сточарској

Регистрованим пољопривредним газдинствима која у току године претрпе штете у области
сточарства 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 налаз
ветеринара.
Максимални годишњи износ помоћи по једном
пољопривредном газдинству може износити
максимално 500КМ.
Укупна средства за помоћи због штета у
сточарској производњи утврђују се у износу од
7.000КМ.
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7. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
7.1 Капитална улагања
Право на подстицајна средства за побољшање
конкурентности пољопривредне производње
имају регистрована пољопривредна газдинства
која у 2017.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 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 2017.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,
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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.

пољопривредне производње већ искориштене,
утврђене у табелом прегледу овог Програма.

7.3. Учешће Града за пројекте у руралном
развоју

Примјена овог Програма у смислу подношења
захтјева за остваривање подстицаја почиње
осмог дана од објављивања у ''Службеном
гласнику града Зворник'', а пријем захтјева за
оставривање подстицаја трајаће закључно са
31.10.2017.године, а за нове засаде воћа до
30.11.2017.године.

-

На територији Босне и Херцеговине и
Републике Српске одређени донатори ће и у
2017.години дјеловати финансијском подршком
улагањем у развој пољопривреде и села.
Потенцијални донатори по правилу захтјевају и
партнерско учешће локалне заједнице које
износи од 10-30% у одређеном пројекту.
Потенцијални донатори пласирају средства у
пројекте кроз који се остварују вишегодишњи
приходи (воћарство, сточарство, производња у
заштићеним просторима и слично).
Одлуку о суфинансирању пројеката донатора 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
рб

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.2.1
5.2.2

Врста подстицаја

Мин.
количина

А. Непосредни подстицаји
СТОЧАРСТВО
Тов јунади
6
Музне грла (краве)
5
Узгој приплодних јуница
2
Тов свиња
30
А.1 Укупно сточарство
ВОЋАРСТВО
Нови засади јабучастог и
100
коштичавог воћа
Нови засади јагодичастог
0,1ха
воћа
А.2 Укупно воћарство

9. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА
У циљу транспарентности и информисања
потенцијалних корисника, овај Програм ће се
доставити свим земљорадничким задругама на
подручју Града, мјесним канцеларијама, а биће
доступан и на огласној табли Градске управе
Града за цио период његове примјене. Програм
ће се доставити локалном радију а биће
доступан и на сајту Градске управе.

Захтјеви који се заприме а не буду ријешени у
току 2017.године, ријешиће се у 2018.години,
према условима утређеним овим програмом.
У случају да се у периоду примјене овог
Програма, ступе на снагу републички прописи о
подстицајима
развоја
пољопривреде,
извршиће се измјене и допуне овог Програма.
10 .ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
Табеларни преглед Плана коришћења
буџетских средстава
за унапређење пољопривредне
производње у 2017.години
(по врсти производње, износима по јединици
мјере и укупном износу
подстицаја за одређењу врсту пољопривредне
производње)
Премија (КМ)
ј.м.

ком.
ком.
ком.
ком.

садница
0,1ха

по ј.м.

Планирани
обим
јединица

Планирана
средства
(КМ)

120
150
200
20

350
300
50
3000

42.000
45.000
10.000
60.000
157.000

3

8000

24.000

500

20

10.000
34.000
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5.3.1

5.3.2

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2

7.3
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ПОВРТЛАРСТВО и
ПЧЕЛАРСТВО
Повртларство,
производња
краставаца корнишон
Развој пчеларства
А.3 Повртларство и
пчеларство

30
највећих
20-49

кошница

Б. Посредни подстицаји и активности
Награде за најуспјешније
пољопривредне
произвођаче
Помоћ за штете у
сточарству
Сајмови и стручна
предавања
Укупно Б
В. Подршка руралном развоју
Новчана подршка за
ком.
капиталне инвестиције
Новчана подршка за
самозапо-шљавање у
предузет
пољопривреди
Учешће Града за пројекте
донатора за рурални
развој
Укупно В
СВЕ УКУПНО
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200

30

6.000

7

715

5.000
11.000

Укупно А (А.1+А.2+А.3)

202.000

30

7.000
5.000
18.000
2.000

5

10.000

2.000

5

10.000

учешће 1025%

40.000

Укупно Б+В

60.000
78.000
280.000

А+ Б+ В

11. ОБЈАВА ПРОГРАМА
Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Овај Програм усвојен је на 7.редовној сједници
одржаној дана 29. јуна 2017.године
____________________________________________________________________________________________________

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗВОРНИК

6.000

I
Јован Томић, разрјешава се дужности члана
Школског одбора
у ЈУ Средњошколском
центру ''Петар Кочић'' у Зворнику, ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-20/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 95. Закона о
средњем образовању и васпитању (''Службени
гласник РС'',број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14),
члана 4. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09,
12/09, 37/09 и 69/13), члана 27. и 50. Статута
града Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник града Зворник'',број:5/17) и члана 101.
Пословника Скупштине града Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник
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29.јуна 2017.године,

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЈУ „ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ
ЦЕНТАР“ ЗВОРНИК
I
Милан Благојевић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ “Техничком
школском центру“ у Зворнику, ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-21/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ
САВА“ У ЗВОРНИКУ
I
Жељко Радовић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи
''Свети Сава''
у Зворнику, ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-22/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

04. јул 2017.

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници одржаној
29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“ У ЧЕЛОПЕКУ
I
Предраг Милошевић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи
''Десанка Максимовић'' у Зворнику ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-23/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТАР
КОЧИЋ“ У КОЗЛУКУ
I
Кемал Бањановић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи
''Петар Кочић'' у Козлуку, ради истека мандата.
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-24/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК
КАРАЏИЋ“ У РОЋЕВИЋУ
I
Драган Стевановић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи ''
Вук Караџић''
у Роћевићу, ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-25/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници одржаној 29.06.2017.
године, доноси

04. јул 2017.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА
ТЕСЛА“ У ПИЛИЦИ
I
Славко Цвијетиновић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи ''
Никола Тесла''
у Пилици, ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-26/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници одржаној 29.06.2017.
године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН
ЦВИЈИЋ“ У ДРИЊАЧИ
I
Саша Марковић, разрјешава се дужности члана Школског одбора у ЈУ Основној школи
''Јован Цвијић''
у Дрињачи, ради истека
мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-27/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 4. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
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гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
„ВОЈИН КОМАДИНА“ У ЗВОРНИКУ
I
Љиљана Тохољ, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у ЈУ Основној музичкој
школи '' Војин Комадина'' у Зворнику, ради
истека мандата.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-28/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 95. Закона о
средњем образовању и васпитању (''Службени
гласник РС'',број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14),
члана 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09,
12/09, 37/09 и 69/13), члана 27. и 50. Статута
града Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник града Зворник'',број:5/17) и члана 101.
Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'',
број: 5/17), Скупштина града Зворник на
сједници одржаној 29.јуна 2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЈУ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР
КОЧИЋ“ ЗВОРНИК
I
Милан Цвијетиновић, дипл инг изабран је за
члана Школског одбора у ЈУ Средњошколском
центру „Петар Кочић“ у Зворнику, на период од
4 године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-29/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

04. јул 2017.

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 95. Закона о
средњем образовању и васпитању (''Службени
гласник РС'',број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14),
члана 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09,
12/09, 37/09 и 69/13), члана 27. и 50. Статута
града Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник града Зворник'',број:5/17) и члана 101.
Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'',
број: 5/17), Скупштина града Зворник на
сједници одржаној 29.јуна 2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЈУ
ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК
I
Александар Крсмановић, дипл економиста
изабран је за члана Школског одбора у ЈУ
„Техничком школском центру“ у Зворнику, на
период од 4 године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-30/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ У
ЗВОРНИКУ
I
Фахир Ферхатбеговић, дипл инг изабран је за
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи
''Свети Сава'' у Зворнику, на период од 4
године.
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-31/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници одржаној
29.јуна
2017.године, доноси

04. јул 2017.

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТАР КОЧИЋ“ У
КОЗЛУКУ
I
Здравко Илић, ВШС-Педагошки смјер, изабран
је за члана Школског одбора у ЈУ Основној
школи ''Петар Кочић'' у Козлуку, на период од 4
године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-33/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

I
Милош Батић, аутомеханичар-специјалиста IV
степен, изабран је за члана Школског одбора
у ЈУ Основној школи ''Десанка Максимовић'' у
Челопеку, на период од 4 године.

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЏИЋ“ У
РОЋЕВИЋУ

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“ У ЧЕЛОПЕКУ

Број: 01-111-32/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси

I
Ђоко Јанковић, дипл инг изабран је за члана
Школског одбора у ЈУ Основној школи '' Вук
Караџић'' у Роћевићу, на период од 4 године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-34/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
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гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник
на
сједници
одржаној
29.06.2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У
ПИЛИЦИ
I
Дарко Перић, Хемиски техничар, изабран је за
члана Школског одбора ЈУ Основној школи ''
Никола Тесла'' у Пилици, на период од 4
године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-35/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник
на
сједници
одржаној
29.06.2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У
ДРИЊАЧИ
I
Милош Томић, дипл економиста, изабран је за
члана Школског одбора у ЈУ Основној школи ''
Јован Цвијић'' у Дрињачи, на период од 4
године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

04. јул 2017.

Број: 01-111-36/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом
22. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број:97/16), члана 134. Закона о
основном васпитању и образовању (''Службени
гласник РС'',број:44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора (''Службени
гласник РС'',број:7/09 и 37/09), члана 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17) и
члана 101. Пословника Скупштине града
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на сједници
одржаној 29.јуна
2017.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ВОЈИН
КОМАДИНА“ У ЗВОРНИКУ
I
Срђан Деспић, дипл економиста изабран је за
члана Школског одбора у ЈУ Основној музичкој
школи '' Војин Комадина''
у Зворнику, на
период од 4 године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-37/2017
29. јун 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 93. став 5. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ 97/16) и члана 51.
Статута Града Зворник-пречишћен текст
(Службени Гласник Града Зворник бр: 5/17)
Градоначелник Града Зворник, доноси:
ПЛАН
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА
2017. ГОДИНУ
ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Планом о стручном усавршавању и
оспособљавању службеника у градској управи
Града Зворник
(у даљем тексту:“ План “)
регулишу се начин и поступак израде,
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доношења и оспособљавања службеника у
градској управи, поступак остваривања права
на стручно усавршавање и оспособљавање по
основу Плана стручног усавршавања и
оспособљавања, права и обавезе службеника
и радника Градске управе за вријеме и послије
стручног усавршавања и оспособљавања,
вођење евиденције о стручном усавршавању и
оспособљавању.
Члан 2.
(1) Сврха стручног усавршавања и едукације је
обезбјеђивање континуираног обнављања,
употпуњавања и проширивања стручних знања
запослених, те стицање нових знања и
вјештина које су потребне за свакодневно
обављање радних задатака у складу са
постављеним циљевима и стандардима
Градске управе.
(2)
Циљ
стручног
усавршавања
и
оспособљавања је, омогућити функционисање
организационих јединица Градске управе у
складу са постављеним стандардима и
развијати
Градску
управу,
да
буде
ефективнија, дјелотворнија, одговорнија, и по
укупном капацитету способнија у пружању
услуга грађанима.
ГЛАВА II
ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Члан 3.
Стручно усавршавање и оспособљавање
представљају организован и уређен начин
преношења знања и вјештина, јачање
способности потребних за успјешно обављање
послова из одређене струке, односно радног
мјеста, као и активности које се предузимају с
циљем континуираног унапређења стручности
службеника и радника у току рада.
Члан 4.
(1) Стручно усавршавање и оспособљавање
службеника може се организовати и проводити
интерно, односно у оквиру Градске управе
Града Зворник и екстерно.
(2)
Под
едукацијом
и
усавршавањем
службеника и радника које се проводи интерно
подразумјева се:
1) едукација и упознавања новозапослених
службеника и радника са прописима из
дјелокруга локалне самоуправе, а посебно са
одредбам
Закона
о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима
локалне
самоуправе, начелима управног поступка,
канцеларијског пословања, интерним актима
Градске управе, те другим областима из
дјелокруга појединих организационих јединица,

04. јул 2017.

а у циљу оспособљавања за самостално
тумачење и примјену истих;
2) индивидуално праћење и проучавање
прописа, стручних публикација и других
материјала из дјелокруга и надлежности
конкретног радног мјеста, као и примјена нових
метода и средстава рада;
3) стручни састанци и консултације, те
тематске расправе о појединим стручним
питањима који се организују у овиру Градске
управе;
4) курсеви и предавања организована у оквиру
Градске управе.
(3) Стручно усавршавање и оспособљавање
службеника и радника које се организује и
проводи екстерно подразумјева похађање
семинара,
курсева,
радионица,
студија,
округлих столова, конференција, стручне
праксе, савјетовања, те других одговарајућих
облика едукације и стручног усавршавања у
земљи и иностранству путем којих се најбоље
могу постићи постављени циљеви стручног
усавршавања и едукације.
Члан 5.
(1) Службеници и радници дужни су да се
стручно усавршавају за послове које обављају,
те да похађају програме едукације и стручног
усавршавања ради потреба Градске управе, на
које их упуте начелници Одјељења и Служби у
које су распоређени, као и шеф кабинета или
Градоначелник.
(2) Трошкове стручног усавршавања и
едукације из става 1. овог члана сноси Градске
управa.
ГЛАВА III
ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И
ОСПОСОБЉАВАЊА
Члан 6.
(1) Планирање стручног усавршавања заснива
се на потребама које се изражавају у
годишњем Плану стручног усавршавања и
едукације запослених у Градској управи.
(2) План из става 1. овог члана доноси
Градоначелник
на
основу
изражених
приједлога и потреба организационих јединица
Градске управе, а зависно од висине
расположивих буџетских средстава.
Члан 7.
Када је то од интереса за Градску управу,
Градоначелник може одобрити упућивање
службеника и радника на различите програме
стручног усавршавања и едукације и уколико
исти нису предвиђени Планом стручног
усавршавања.
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ГЛАВА IV
СЕМИНАРИ,
САЈМОВИ,
СИНПОЗИЈУМИ,
КУРСЕВИ ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, РАДИОНИЦЕ
У ДРУГО
Члан 8.
(1) Министарство управе и локалне самоуправе
именовало је Комисију за обуку као
координационо тијело и усвојило „Програма
рада система обуке за запослене у јединицама
локалне самоуправе за 2017. годину“ којим су
обухваћене теме обука чија је реализација
планирана у 2017. години.
(2) Комисија за обуку је у Програм рада
уврстила следеће теме:
1) Израда и усвајање планова интегритета –
овом темом биће обухваћена сва одјељења и
службе.
2) Примјена Закона о заштити личних података
– овом темом биће обухваћени запослени који
раде у Одјељењу за општу управу.
3) Унапређење безбједности саобраћаја у
области израде планске документације - овом
темом биће обухваћени запослени у Одјељењу
за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја.
4) Унапређење безбједности саобраћаја кроз
фазе: модела финансирања ЈЛС и приједлог
пројекта
за
унапређење
безбједности
саобраћаја запослени у Одјељењу за
стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја.
5) Дигитализација војне евиденције и вођења
централног регистра– запослени радници
Одјељења за борачко-инвалидсаку заштиту.
6) Увођење домова здравља у систем
трезорског пословања ЈЛС – овом темом биће
обухваћени радници Одјељења за финасије.
ОБУКА
р/б
1.

2.

Обука матичара:вођење матичних књига,
унос података из изворника у електронску
базу(други примјерак књига) и електронске
провјере за биометријске пасоше и личне
карте; - Закон о заштити личних података;
- минимални безбједоносни стандарди
„е“-управа

3.

Канцеларијско и архивско пословање

4.

Правна помоћ

04. јул 2017.

7) Примјена правила за израду закона и других
прописа Републике Српске – по овој теми
одговорни су сви запослени
8) Промјена у приступу у раду са
инвеститорима као предуслов за економски
напредак – по овој теми биће ангажовани
запослени у Одјељењима за просторно
уређење, одјељење за привреду, развој,
пољопривреду и друштвене дјелатности и
служба за јавне набавке.
(3) Такође службеницима јединице локалне
самоуправе биће доступни и електронски
програм обуке из следећих области:
1) Увод у локалну самоуправу
2) Пословна комуникација
3) Управни поступак
4) Канцеларијско пословање
ГЛАВА V
ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 9.
(1) Служба за заједничке послове и управљање
људским ресурсима води евиденцију о
облицима стручног усавршавања укључујући
семинаре, радионице, округле столове и друге
сличне видове стручног усавршавања.
(2) Циљ евиденције из претходног става овог
члана је да обједини податке о стручном
усавршавању свих службеника и радника
Градске
управе,
програмима
стручног
усавршавања које је сваки поједини службеник
завршио.
Члан 10.
По завршетку било ког вида стручног
усавршавања, службеник дужан је да достави
Служби цертификат, односно диплому о
завршеној
едукацији
или
стручном
усавршавању, ако су за исти добили.
Носилац
Министарство
управе и локалне
самоуправе и
Одјељење за
општу управу
Министарство
управе и локалне
самоуправе
Министарство
управе и локалне
самоуправе и
Архив РС
Савез општина и
градова

Временски
Учесници
рок
01.10.2017. Радници
Одјељење за
општу управу

31.12.2017. Радници
Одјељење за
општу управу
01.06.2017. Радници
15.11.2017. Одјељење за
општу управу
30.11.2017. Правна помоћ
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5.

Закон о држављанству и Закон о
матичним књигама

6.

Бесплатно финансијско пословање

7.

Тренинзи у области управљања
пројектним циклусом

8.

Едукације и састанци у оквиру УСАИД
Пројекта подршке
маргинализованим групама жена

9.

Едукације и састанци у оквиру социјалне
компоненте Пројекта развоја и сарадње у
регији Бирач II

10.

Едукације и састанци у оквиру Програма
постинвестиционе подршке

11.

Едукације и састанци у оквиру пројекта
ПРО-Будућност

12.

Састанци и едукације у оквиру пројекта
Затварање колективног центра и
алтернативног смјештаја путем осигурања
јавних стамбених рјешења (ЦЕБ II)

13.

Обуке на тему енергетске ефикасности и
одрживих извира
енергије
Конференције и енергетски дани у БиХ
промоција Града Зворник,
и примјера добре праксе
Едукација, састанци у оквиру пројекта
„Смањење фактора ризика по здравље“

14.

15.

16.

17.

Размјена искустава и примјера добре праксе као и припреме пројектних приједлога
са општинама: Сежана (Словенија),
Оравица (Румунија) и Сремска Митровица
(Србија)
Систем јавних набавки, примјена новог
Закона о ЈН, припрема
подзаконских Аката планирање

Министарство
управе и локалне
самоуправе
Свјетска банка
ИФЦ

04. јул 2017.
31.12.2017. Грађанска
стања

30.06.2017. ССС за
31.12.2017. грађанска
стања
УНИЦЕФ, УНДП,
У складу са СССза
светска банка
јавним
међународну
СИДА
позивом
сарадњу
У складу са Самостални
УСАИД
акционим
стручни
планом
сарадници за
пројекта
међународну
сарадњу
У складу са Међународна
сарадња
УНИЦЕФ
акционим
планом
пројекта
Минис. за
У складу са Самостални
економске односе акционим
стручни
и регионалну
планом
сарадници за
сарадњу РС,
међународну
пројекта
Светска банка
сарадњу
У складу са Самостални
ЦРС
акционим
стручни
сарадници за
планом
међународну
сарадњу
ЦРС,
У складу са ССС за
Министарство за акционим
међународну
избјеглице и
сарадњу,
планом
расељена лица
Одјељење за
пројекта
РС
борачкоинвалидску
заштиту
У складу са ССС за
ГИЗ, УНДП
међународну
јавним
сарадњу
позивом
Према
ССС за
ГИЗ
потреби
међународну
сарадњу
Минис. здравља и У складу са Самостални
акционим
стручни
социјалне
заштите, Светска планом
сарадници за
банка
пројекта
међународну
Џендер
сарадњу
центра
Градске управе
У складу са Самостални
Сежана, Оравица јавним
стручни
у Сремска
позивима, сарадници за
Митровица
пројектима међународну
сарадњу
Према
Самостални
Агенција за јавне потреби и
стручни
набавке БиХ
јавним
сарадници за
позивима
међународну
сарадњу
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Припреме јавних набавки
са„ПРАГ“ правилима и „FIDIC“
процедурама

у

складу

19.

Годишњи финансијски извјештаји

20.

Континуирана професионална едукација

21.

Семинар за буџетске кориснике

22.

Полугодишњи финансијски извјештаји

23.

Конгрес савеза рачуновођа и ревизора РС

24.

Континуирана професионална едукација

25.

Семинар за буџетске кориснике

26.

Семинар из области грађевинарства
пројектовање саобраћајница,
денивелисаних и
површинских, раскрсница, паркиралишта

27.

Едукација о безбједности саобраћаја

28.

Стручни регионални семинар из области
нискоградње и саобраћаја у Београду

29.

Сајам грађевинарства у Београду

Агенција за јавне
набавке БиХ и
Светска банка
Савез рачуновођа
и ревизора,
министарство
финансија
Савез рачуновођа
и ревизора

04. јул 2017.
Према
потреби и
јавним
позивима
Фебруар
2017.

ССС за
међународну
сарадњу

Интерна
ревизија,
одјељење за
финасије
Април
Интерна
2017.
ревизија,
одјељење за
финасије
Савез рачуновођа Мај 2017.
Интерна
и ревизора,
ревизија,
министарство
одјељење за
финансија
финасије
Савез рачуновођа Јул 2017.
Интерна
и ревизора,
ревизија,
министарство
одјељење за
финансија
финасије
Савез рачуновођа Септембар Интерна
и ревизора,
2017.
ревизија,
министарство
одјељење за
финансија
финасије
Савез рачуновођа Октобар
Интерна
и ревизора
2017.
ревизија,
одјељење за
финасије
Савез рачуновођа Новембар Интерна
и ревизора,
2017.
ревизија,
министарство
одјељење за
финансија
финасије
Саобраћајни
Јун/јул
ССС за послове
факултет Добој
2017.
надзора, за
уређење
градског грађев.
земљишта и
ренту
Агенција за
Март,
ССС за
безбједност
април, мај, послове
саобраћаја и
јун и
саобраћаја и
октобар
Министарство
паркинга
саобраћаја и веза 2017.
Буилд плус
Јуни 2017. ССС у
одјељењу за
стамбенокомуналне
послове и
послове
саобраћаја
Београдски сајам Април
ССС за послове
2017.
надзора, за
уређење
градског грађев.
земљишта и
ренту
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04. јул 2017.

30.

Међународни сајам заштите животне
средине у Београду

ЕЦОФАИР

Октобар
2017.

31.

Обука службеника локалне управе о
примјени прописа из области занатскопредузетничке дјелатнoсти

Министарство
управе и локалне
самоуправе

01.06.2017.
30.09.2017.

32.

Обука службеника локалне управе о
примјени прописа из области
пољопривреде

Минист.пољоприв 01.07.2017.
реде шумарства и 01.10.2017.
водопривреде

33.

Легализација бесправно изграђених
објеката

34.

Израда нове и измјена постојеће
просторно- планске документације

35.

Енергетски преглед зграде

36.

Уређење јединственог информационог
система као и програм обуке на истом
Обуке о примјени нових прописа

Минис. за
просторно
уређење,
грађевин. и
екологију
Министарство за
просторно
уређење,
грађевинарство и
екологију
Министарство за
просторно
уређење,
грађевинарство и
екологију
Инспекторат

37.
38.

39.

40.

41.

Обука из општих начела добре
инспекцијске праксе за све инспекторе
(комуникације, разумјевање различитих
профила личности, као и специјализоване
обуке за подручје надлежности сваке
инспекције
Обука о основама пословања, како би се
разумјели шта значи за пословање
економски статус, ако се некоме забрани
обављање
дјелатности(затварање
радњи), одузимање роба, хипотека на
пословни простор за порески дуг који је
несразмјерно мањи
од вриједности
непокретности
Обука у ПВЈ одвијаће се у три дијела
теоретски, практични дио обуке, те
физичко усавршавање припадника ПВЈ
Остале едукације за којима се покаже
потреба у складу са јавним
позивом
донатора
и
одобреним
пројектима

Инспекторат
ССС за односе са
јавношћу,
инспекторат

01.01.2017.
31.12.2017.

ССС за
заштиту
животне
средине
Службеници
одјељења
ангажовани
на примјени
прописа
Службеници
одјељења
ангажовани
на примјени
прописа
Запослени у
одјељењу за
просторно
уређење

01.01.2017. Запослени у
31.12.2017. одјељењу за
просторно
уређење
01.01.2017 Запослени у
31.12.2017. одјељењу за
просторно
уређење
континуира
но
континуира
но
континуира
но

Сви
инспектори
Сви
инспектори
Сви
инспектори

континуира Сви
Стручна лица из
инспектори
области економије но

Стручна лица ПВЈ Јануардецембар
2017.
У складу са
јавним
позивима

Запослени у
ПВЈ
Запослени у
градској
управи
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ГЛАВА VI
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Овај План ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Зворник“ и огласној табли Града Зворник.
Број: 02-020-3/2017
22. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Уређење корита ријеке Хоче код школе у
Крижевићима“ – отворени поступак, број: 02360-98/17, у саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник - Горан
Писић, замјеник предсједника,
2. Ружа Остојић, члан - Сања Ерић, замјеник
члана,
3. Сања Перић, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана,
4. Раде Савић, члан - Небојша Бошковић,
замјеник члана,
5. Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић,
замјеник члана.
II
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 19.06.2017.године у 12.00 часова
у малој сали Градске управе града Зворник.

04. јул 2017.

III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-98/2017
16. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Системска
дезинсекција
–
третман
уништавања комараца на подручју града
Зворник за 2017. годину“ – конкурентски
захтјев, број: 02-360-102/17, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник - Милош Томић,
замјеник предсједника,
2. Сања Перић, члан - Ружа Остојић,
замјеник члана,
3. Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана.
II
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
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записник и исти са препоруком о избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се
обавити дана 23.06.2017.године у 12.00 часова
у малој сали Градске управе града Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-102/2017
16. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Постављање дрвореда поред улице Светог
Саве у Зворнику“ – конкурентски захтјев, број:
02-360-103/17, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник - Милош Томић,
замјеник предсједника,
2. Сања Перић, члан - Ружа Остојић,
замјеник члана,
3. Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана.
II

04. јул 2017.

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 23.06.2017.године у 13.00 часова
у малој сали Градске управе града Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-103/2017
19. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), и члана 41. и 51. Статута
града Зворник-Пречишћени текст („Службени
гласник
града
Зворник“,
број:
5/17),
Градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за једнакост и
равноправност полова
1) У Комисију за једнакост и равноправност полова у граду Зворник именују се:
1. Драгана
Милошевић,
Комисије;
2. Биљана Милић, члан,
3. Биљана Писић, члан,
4. Слађана Тијанић, члан,
5. Јованка Глишић, члан.

предсједник

2) Комисија за једнакост и равноправност
полова именује се на период од 4 (четири)
године.

Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са
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3) Комисија за једнакост и равноправност
полова из тачке 1) овог рјешења обављаће
следеће послове и задатке:
-

-

-

-

-

прати положај жена у граду Зворник и
имплементацију
њихових
законом
признатих права,
залаже се и промoвише једнака права и
могућности за мушкарце и жене,
сарађује са локалним и међународним
невладиним организацијама и свим
осталим који се баве питањима једнакости
и равноправности полова,
сарађује са Гендер центром Републике
Српске,
учествује у реализацији пројеката Гендер
центра Републике Српске који се односе
на подручје града Зворник,
прати доношење битних одлука у граду
Зворник ради евиденције остварења
једнаког утицаја жена и мушкараца у
развојном процесу,
Градоначелнику и Гендер центру Републике Српске активности које доприносе
подршци стратешких потреба промовисања једнакости и равноправности.

4) За рад и провођење испуњење обавеза
из тачке 3) овог рјешења одговоран је
предсједник
Комисије
за
једнакост
и
равноправност полова.
5) Извјештај о свом раду Комисија за
једнакост и равноправност полова подноси
Градоначелнику града Зворник и Гендер центру Републике Српске, и то два пута годишње,
а на основу Закона о једнакости и равноправности полова и Међународне конвенције о
елиминацији свих облика дискриминације међу
женама (CEDAW).
6) Комисија за једнакост и равноправност
полова је обавезна , у року од 30 дана од дана
доношења овог рјешења, израдити приједлог
Пословника о раду и Програма рада.
7) Сагласност на Пословник о раду и
Програм рада Комисије за једнакост и
равноправност полова града Зворник даје
Градоначелник града Зворник.
8) Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласник
града Зворник.

04. јул 2017.

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: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Набавка радних униформи за ПВЈ Зворник“ –
конкурентски захтјев, број: 02-360-106/17, у
саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Горан Писић,
замјеник предсједника,
2. Ружа Остојић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
3. Хариз Мехидић, члан- Александар Јевтић,
замјеник члана.
II
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 30.06.2017.године у 13.00 часова
у малој сали Градске управе града Зворник.
III
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.

9) Ступањем на снагу овог рјешења престаје
да важи рјешење, број: 02-111-35/14 од
14.05.2014. године.

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

Број: 02-111-19/2017
22. јун 2017. године
Зворник

Број: 02-360-106/2017
26. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Услуге
ангажовања извођача за манифестацију
Зворничко љето 2017“ – конкурентски захтјев,
број: 02-360-105/17, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Горан Писић,
замјеник предсједника,
2. Ружа Остојић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
3. Хариз Мехидић, члан - Александар Јевтић,
замјеник члана.
II
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 30.06.2017.године у 12:00 часова
у малој сали Градске управе града Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-105/2017
26. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

04. јул 2017.

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
I
Милојко Мијић, инспектор за здравље у
Градској управи Зворник, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету
јавне набавке: „Систематска дезинсекција –
третман уништавања комараца на подручју
града Зворник за 2017. годину“.
II
Услуге ће извршавати „Санитација“ д.о.о.
Зворник, према условима из понуде, број: 02360-102-1/17, од 23.06.2017. године, по
потписивању уговора о извршењу услуга, у
року од: 7 дана - третирање ларвицидом и 7
дана - третирање одраслих форми комараца,
рачунајући од дана увођења у посао од стране
Надзорног органа. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених услуга,
достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу
за јавне набавке и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-102-1/2017
26. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Грујић Сретенки
ЈМБГ:
1602987188743 Зворник –Економија ул.9 бр.13
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете(мајка незапослена).

25

БРОЈ 10

Службени гласник Града Зворник

II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-96/2017
13. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворник –пречишћен текст("Службени гласник
града Зворник"- број: 5/17), Градоначелник
града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Центру за подршку дјеци са
сметњама у развоју и њиховим родитељима
Зворник, исплата новчаних средстава за
покривање трошкова превоза чланова стручног
тима до испоставе Центра у ПОШ Брањево за
мјесец јун 2017.године, у износу од 108,00 км.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције 412900Расходи за финансирање рада Центра за дјецу
са посебним потребама.
Средтсва ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 02-400-112/2017
15. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута Града
Зворник –пречишћен текст("Службени гласник
града Зворник"- број: 5/17), Градоначелник
града Зворник доноси

04. јул 2017.
ЗАКЉУЧАК

I
Одобравају се новчана средства Дејану
Спасојевићу из Зворника у износу од 400,00
КМ, на име суфинансирања одласка Дејанове
кћерке Ане Спасојевић на музички фестивал
''Славјански базар''у Бјелорусију.
II
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање буџета за младе потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе.
Средства исплатити на благајни Градске
управе.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 02-400-66/2017
15. јун 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута Града
Зворник –пречишћен текст("Службени гласник
града Зворник"- број: 5/17), Градоначелник
града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Стевановић
Жељку,раднику Градске управе Зворник, на
име накнаде трошкова полагања стручног
испита за матичара у износу од 200,00 КМ.
II
Новчана средства у износу 200,00 КМ
исплатити
са
позиције
412900-Остали
непоменути расходи (стручно усавршавање,
бруто накнаде ван радног времена судска
рјешења,
репрезентација,
прекњижавање
пореза).
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе.
Средства исплатити на благајни Градске
управе.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 02-430-796/2017
14. јул 2017. Године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Уз дато мишљење по сваком захтјеву
комисија ће дати приједлог о висини
одобрене једнократне новчане помоћи за
подносиоца захтјева, а на основу свих
релевантних доказа о материјалном и
социјалном стању подносиоца захтјева и
његових чланова породице водећи
рачуна да ''мах износ'' одобрене новчане
помоћи буде у складу са чланом 16.
наведене Одлуке.

-

На основу члана 29. Одлуке о допунским
правима породица погинулих бораца и војних
инвалида (''Службени гласник града Зворник'',
број: 8/17) Начелник одјељења за борачкоинвалидску заштиту, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије у одјељењу за
додјелу једнократних новчаних помоћи
I
У Комисију за додјелу једнократних новчаних
помоћи у Одјељењу именују се:
1. Илић Радивоје, предсједник
2. Гелић Велка, члан
3. Стевић Лидија, члан.

04. јул 2017.

III
Комисија ће у раду приликом давања
мишљења и утврђивања износа одобрене
новчане помоћи, одлучивати већином гласова
из састава.
IV
Овим рјешењем замјењује се рјешење
Начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту
број:
06-111-19/10
од
19.03.2010.године

II
Задатак Комисије састоји се у следећем:
- Пристигле захтјеве за једнократну
новчану помоћ рјешавати једном или два
V
пута мјесечно у зависности од броја
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
поднесених захтјева у току мјесеца
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
- Комисија ће давати мишљење по сваком
Зворник''.
захтјеву у погледу испуњавања услова
по члану 15.Одлуке о допунским
Број: 06-111-18/2017
В.Д. НАЧЕЛНИК
правима, број: 01-022-61/17 од 11.маја
13. јун 2017. године
ОДЈЕЉЕЊА
2017.године,
Зворник
Жељко Смиљанић с.р.
_____________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА
1. Одлука о годишњем
финансијском
извјештају
града
Зворник
за
2016.годину
2. Одлука о покрићу дефицита по
годишњем финансијском извјештају
буџета града Зворник за 2016.годину
3. Одлука о измјени одлуке о накнадама
које припадају одборницима Скупштине
града Зворник
4. Одлука о измјенама и допунама одлуке
о оснивању Јавне установе „Дом за
стара лица „ Кисељак Зворник
5. Закључак о о усвајању Извјештаја о
извршењу буџета града Зворник за
период 01.01.-31.12.2016.године
6. Закључак о о усвајању Извјештаја о
извршењу буџета града Зворник за
период 01.01.-31-03.2017. године
7. Закључак о о усвајању Информације о
ефектима
увођења
пореза
на
непокретности у 2016.години

8. Закључак о о усвајању Информације о
раду ЈП''Регионална Депонија'' ДОО
Зворник за 2016.годину
9. Закључак о о усвајању Извјештаја о
раду Шумске управе Зворник за
2016.годину
10. Закључак о о усвајању Информације о
организованости,опремљености
и
функционисању цивилне заштите на
подручју града Зворник
11. Закључак о усвајању Информације о
стању малољетничке деликвенције на
подручју града Зворник за 2016.годину
12. Закључак о усвајању
Извјештаја о
стању у пољопривреди са прегледом
остварених регреса и подстицаја у
2016.години
13. Закључак о усвајању
Програма
кориштења буџетских средстава за
подстицај развоја пољопривреде на
подручју града Зворник за 2017.годину
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14. Разрјешење о разрјешењу члана
школског одбора у ЈУ Средњошколски
центар „Петар Кочић“ Зворник
15. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора у ЈУ „Техничко
школски центар“ Зворник
16. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Свети Сава“ Зворник
17. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Десанка Максимовић“ Челопек
18. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Петар Кочић“ Козлук
19. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Вук Караџић“ Роћевић
20. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Никола Тесла“ Пилица
21. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Јован Цвијић“ Дрињача
22. Разрјешење о разрјешењу
члана
школског одбора ЈУ Основна музичка
школа „Војин Комадина“ Зворник
23. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора у ЈУ Средњошколски
центар „Петар Кочић“ Зворник
24. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора у ЈУ „Техничко
школски центар“ Зворник
25. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Свети Сава“ Зворник
26. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Десанка Максимовић“ Челопек
27. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Петар Кочић“ Козлук
28. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Вук Караџић“ Роћевић
29. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Никола Тесла“ Пилица
30. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна школа
„Јован Цвијић“ Дрињача

04. јул 2017.

31. Разрјешење о именовању
члана
школског одбора ЈУ Основна музичка
школа „Војин Комадина“ Зворник
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. План стручног оспособљавања и
усавршавања службеника у Градској
управи града Зворник за 2017.годину
2. Рјешење о именовању Комисије за
јавну набавку
3. Рјешење о именовању Комисије за
јавну набавку Системска дезинсекција
третман уништавања комараца на
подручју града Зворник за 2017.годину
4. Рјешење о именовању Комисије за
јавну набавку постављање дрвореда
поред улице Светог Саве у Зворнику
5. Рјешење о именовању комисије за
једнакост и равноправност полова
6. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку Набавка радних униформи за
ПВЈ Зворник
7. Рјешење о именовању Комисије за
јавну набавку Услуге ангажовања
извођача за манифестацију Зворничко
љето 2017.године
8. Рјешење о именовању Милојка Мијића
за вршиоца сталног стручног надзора
Систематска
дезинсекција третман
уништавања комараца на подручју
града Зворник за 2017.годину
9. Закључак о одобравању новчаних
средстава Грујић Сретенки
10. Закључак о одобравању новчаних
средстава Центру за подршку дјеци са
сметњама у развоју и њиховим
родитељима
11. Закључак о одобравању новчаних
средстава Дејану Спасојевићу
12. Закључак о одобравању новчаних
средстава Стевановић Жељку
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
1. Рјешење о именовању Комисије у
одјељењу за додјелу једнократних
новчаних помоћи
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