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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

25. октобар 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 11/2019  

 

 

На основу чл. 5. 31. и 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник РС" 
број: 121/12, 52/14,103/15 и 15/16), члана 39. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број: 
97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
29. редовној сједници одржаној 24. октобра 2019. 
године   доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
Скупштина града Зворник усваја Нацрт ребаланса  
буџета града Зворник за 2019. годину у износу од  
25.761.000,00 КМ. 

 
II 

Задужује се Градоначелник  и Одјељење за 
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту 
ребаланса  буџета и да Приједлог ребаланса  
буџета упути Скупштини града на усвајање. 
 

III 
Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса  
буџета града Зворник за 2019. годину. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 01-022-113/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), члана 22. Породичног закона РС 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 54/02 
41/08 и 63/14), чл. 27.и 50.  Статута града Зворник-
пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник” 
број: 5/17) и члана 7. став 2. Одлуке о накнадама 
које припадају одборницима Скупштине града 
Зворник (“Службени гласник града Зворник” број: 
16/16 и 10/17), Скупштина града Зворник на 29. 
редовној сједници одржаној  24. октобра 2019. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  О ОДРЕЂИВАЊУ 

ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА УЧЕШЋЕ У ВЈЕНЧАЊИМА 
ПРИ МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ У ЗВОРНИКУ И У 

МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА 
 
I 

У Одлуци о одређивању јединствене листе 
одборника Скупштине града Зворник за учешће у 
вјенчањима при матичној служби у Зворнику и у 
мјесним канцеларијама („Службени гласник града 
Зворник“, број: 14/16 и 2/19), мијења се листа 
одборника за закључивање бракова по матичним 
службама, на следећи начин: 
 
- тачка 31 мијења се и гласи „31. Салих 
Хрустановић“ 
 

http://www.gradzvornik.org
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II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-114/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број:  97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града 
Зворник –пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 29. 
редовној  сједници одржаној  24. октобра 2019. 
године, д о н и ј е л а   ј е   

                                 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА 
 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр.8673/2 Пут кроз Тилчаде остало 
неплодно земљиште површине 84 м2 уписано у 
пл.бр.4694 Ко Зворник на име посједника град 
Зворник са 1/1, коме по старом операту одговара 
кч.бр.3161/2 Пут у Тилчаду пут површине 84 м2 
уписано у зк.ул.бр.188 КО Зворник на име власника 
град Зворник са 1/1, за непокретности означене као  
кп.бр.7423/2 Тилчада остало неплодно земљиште 
површине 212 м2 уписане у посједовни лист 4650 КО 
Зворник  на име посједника Пајкић Јовице Бранко са 
1/2 и Пајкић Спасоја Марица са 1/2, коме по старом 
операту одговара кч.бр.3195/19 Тичада Неплодно 
земљиште површине 212 м2 уписано у зк.ул.бр.1136 
КО Зворник на име власника Пајкић (Јовица) Бранко 
са 1/2 и Пајкић (Спасоја) Марица са 1/2. 
 

II 
Вриједности непокретности које је у власништву 
града Зворник износи 840,00 КМ, а вриједност 
непокретности у власништву Пајкић Бранка и Пајкић 
Марице износи 2.120,00 КМ, тако да је на име 
разлике вриједности непокретности Град Зворник  
дужан  Пајкић Бранку и Пајкић Марици извршити 
уплату 1.280,00 КМ. 
   

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-115/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' , број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
29. редовној  сједници одржаној  24. октобра 2019. 
године, доноси                                   

 
OДЛУКУ 

 О  ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
ГРАДСКОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОЗНАЧЕНОГ КАО КП.БР.264/14 И 776/43 КО 

ЗВОРНИК-ГРАД 
  

I 
Град Зворник ће Спасојевић (Станка) Драгану 
продати непосредном погодбом  грађевинско 
земљиште означено као кп.бр.264/14 Двориште 
зграде Видакова њива двориште површине 8 м2 и 
кп.бр.776/43 Ново насеље Пашњак 3.кл. површине 8 
м2 КО Зворник-град уписано у лист непокретности 
бр.177 власништво Град Зворник са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
легализације изграђених комуналних објеката-
трафостаница  за цијену од 1.440,00 КМ (словима: 
хиљадучетирисотинечетрдесет конвертибилних 
марака). 
  

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-116/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник 
на  29. редовној сједници одржаној 24. октобра 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ 
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
У  Програму кориштења буџетских средстава за 
подстицај развоја пољопривреде  на подручју града 
Зворник за 2019. годину („Службени гласник града 
Зворник“, број 1/19), иза подтачке 7.4. Учешће града 
за пројекте у руралном развоју, додаје се нова 
подтачка 7.5. Редовне мјере Града, која гласи:  
 

(1) Град Зворник ће редовно вршити додјелу: 
пластеника, опреме и/или садног материјала  
(једном годишње, у сарадњи са партнерским 
организацијама), 
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(2) Град Зворник ће редовно организовати 
стручна предавања у складу са календаром 
радова у пластенику ( три пута годишње). 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник'' 
 
Број: 01-022-117/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 5. тачка 3. Закона о енергетској 
ефикасности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 59/13), члана 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник на 29. 
редовној сједници одржаној дана 24. октобра 2019. 
године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ЗА КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ И ИЗРАДИ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ОДРЖИВУ ЕНЕРГИЈУ И БОРБУ 

ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 
(engl: Sustainable energy and climate action plan 

(SECAP)) 
 
I 

Град Зворник приступа Споразуму градоначелника 
за климу и енергију, чиме се обавезује да ће 
смањити емисију ЦО2 за најмање 40% до 2030. 
године у односу на базну годину и повећати 
отпорност на климатске промјене на својој 
територији. 

 
II 

Град Зворник прихвата начела и обавезе из 
Споразума градоначелника за климу и енергију. 
 

III 
Овом одлуком Скупштина града Зворник даје 
овлаштење Градоначелнику за приступање и 
потписивање Споразума градоначелника за климу и 
енергију. 

 
IV 

Овом одлуком Скупштина града Зворник покреће 
процес израде Акционог плана за одрживу енергију 
и борбу против климатских промјена (SECAP) до 
2030. године. 

 
V 

 Акциони план за одрживу енергију и борбу против 
климатских промјена (SECAP) има за циљ: 

- да смањи емисије ЦО2 (и, према могућности, 
других стакленичких плинова) на подручју 
Града Зворник за најмање 40 % до 2030. 
године у односу на базну годину  ефикаснијом 
употребом енергије и већом употребом 
обновљивих извора енергије, 

- да повећа отпорност Града Зворник на 
посљедице климатских промјена, 

- да подијели визију, резултате, искуство и 
знање из процеса израде и имплементације 
SECAP-а с другим локалним и регионалним 
тијелима у оквру  Еуропске Уније и изван ње 
путем директне сарадње и размјене, посебно 
у контексту Споразума градоначелника. 

 
VI 

Процес израде Акционог плана за одрживу енергију 
и борбу против климатских промјена Града Зворник 
ће бити заснован на принципима одрживог развоја. 
 

VII 
Градоначелник  ће именовати координатора тима за 
израду Акционог плана за одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена. 

 
VIII 

Градоначелник  ће именовати чланове тима за 
израду Акционог плана за одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена као оперативно, 
извршно и координационо тијело задужено за 
вођење процеса израде SECAP-а. 

 
IX 

Градоначелник ће именовати савјетодавну групу за 
одрживу енергију и борбу против климатских 
промјена, која ће активно учестовати у изради 
SECAP-а. 

 
X 

По завршетку израде Плана, исти ће се доставити 
скупштини града Зворник на усвајање. 

 
XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-118/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 50. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), чл. 59. 62. и 66. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 71/12, 
52/14 и 114/17),  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 39/19) и чл. 27. и 46. Статута града 
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 29. редовној сједници одржаној дана  24. октобра 
2019. године,  д о н о с и     

                                                           
ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ 
ЗВОРНИК НА ОСНОВУ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА У 

СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 



БРОЈ 11                                Службени гласник града Зворник                             25. октобар 2019. 
 

 

4 

I 
У Одлуци о задужењу општине Зворник по основу 
емисије обвезница у сврху реализације развојних  
инфраструктурних пројеката на подручју Општине 
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ 4/11, 
6/12, 14/12, 7/15 и 12/17), у тачки II, подтачка 1, 
алинеја 4, мијења се и гласи:  
 
„Kуповина  плаца и изградња паркинг  гараже у 
износу од 9,969 КМ",  
 
и додају се алинеје 10 и 11 које  гласе: 
  

- „Одржавање инфраструктурних објеката у 
мјесним заједницама у износу од 150.000 КМ",  

- "Изградња инфраструктурних објеката у 
мјесним заједницама  у  износу од 240.031 
КМ".  

 
II 

У осталом дијелу Одлука остаје непромијењена. 
  

III 
Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „ Службеном гласнику града 
Зворник“. 
  
Број: 01-022-119/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града 
Зворник –пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 29. редовној сједници одржаној  24. октобра 2019. 
године, д о н и ј е л а   ј е   
                                 

OДЛУКУ 
О  ЗАМЈЕНИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр.444/2 Улица Рибарска 
некатегорисани пут површине 63 м2 уписано у лист 
непокретности.бр.177 Ко Зворник-град на име 
власника град Зворник са 1/1, за непокретности 
означене као  кп.бр.441/2 Кућиште двориште 
површине 25 м2  и кп.бр.443/2 Кућиште двориште 
површине 13 м2 уписане у лист непокретности број 
803  КО Зворник-град  на име власника Доо''Дуо 
Лујић'' Зворник са 1/1. 
 

II 
Вриједности непокретности које су у власништву 
града Зворник износи 17.640,00 КМ, а вриједност 
непокретности у власништву Доо''Лујић''Зворник 
износи 10.640,00 КМ, тако да је на име разлике 
вриједности непокретности Доо ''Дуо Лујић'' Зворник   
дужан  извршити уплату Граду Зворник   у износу од 
7.000,00 КМ. 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-120/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 29. редовној сједници 
одржаној  24. октобра  2019. године,  донијела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКОГ 

ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ТРОТОАРА, 
ПАРКОВА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА И ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
 

1. Усваја се  Програм  рада зимског одржавања 
градских улица, тротоара, паркова приградских 
насеља и локалних путева на подручју града 
Зворник за 2020. годину. 
 
2. Саставни дио наведеног  закључка је Програм из 
тачке 1.  
 
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-121/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ПРОГРАМ 
рада зимског одржавања градских улица 
тротоара, паркова, приградских насеља и 

локалних путева на територији града Зворника 
за 2020. годину 

 
На основу  Закона о безбједности  саобраћаја на 
путевима Републике Српске (''Сл.гласник Републике  
Српске'', број: 63/11 ) , Закона  о  јавним   путевима   
Републике   Српске  (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 89/13), Правилника о одржавању, 
рехабилитацији и заштити јавних путева и путних 
објеката(''Службени гласник Републике Српске'', 
број:6/15)  и Одлуке о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у насељима на подручју града 
Зворник (''Службени гласник Града Зворник'', 
број:4/17) 
 
Надлежни орган Градске управе града Зворника  
који управља путевима, дужан је организовати  
чишћење и одржавање проходности путева и улица 
у зимском периоду како је доле наведено.  
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Комплетна организација радова на остваривању 
задатака из области зимског одржавања, градских 
улица, тротоара, јавних површина улица у 
приградским насељима, као и локалних путева на 
територији града Зворника обухваћени су овим 
програмом рада. 
 
Све активности око уклањања снијежних наноса, 
ледене коре, са тротоара, испред пословних 
простора (предузећа, трговинских радњи, 
угоститељских објеката и других јавних установа), 
као и бацање соли, вршиће власници или корисници 
тих објеката.  
  
Контролу и надзор на извршењу датих послова 
врши комунална полиција . 
 
Рад зимског одржавања зависи од: врсте, обима, 
количине падавина и исто ће бити прилагођено 
временским условима и то: 
 

− ледена киша 
− лаке снијежне падавине до 5 цм 
− снијежне падавине преко 5 цм 

 
Програм рада зимског одржавања обухвата 
следеће радње: 
 

A. Разгртање снијега  на градским улицама, 
локалним и некатегорисаним  путевима 

Б.  Чишћење и одвоз снијега са градских улица и 
тротоара 

B. Посипање соли по: граским улицама, 
тротоарима, степеништима и осталим јавним 
површинама (гдје је неопходно). 

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

 
Зимско одржавање обухвата период од 01.01.2020. 
до 15.04.2020. године и од 15.11.2020. до 
31.12.2020. године, у зависности од временских 
услова. Уколико дође до падавина  или потребе за 
интервенцијом због појаве поледице и сличних 
временских неприлика интервенише се и прије и 
после овог термина прописаног трајања зимске 
службе. 
 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ 
 

У складу са Програмом рада зимског одржавања, 
Извођач радова врши одржавање градских улица и 
приградских насеља по налогу и у координацији са 
овлаштеним представником Града Зворник. 
Након склапања уговора са одабраним Извођачем 
радова, исти је дужан одмах  овлаштеним 
представницима доставити писано Рјешење о 
именовању одговорне особе Извођача радова – 
руководиоца зимске службе, као и списак потребне 
механизације за зимско одрежавање. 
 

2. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКИХ УЛИЦА 
И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА (КАРАКАЈ, 
УЛИЦЕ, ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, 
ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД И ДИВИЧ) 

Обухвата: 
 

− Разгртање снијега са путева (улица), 
посипање индустријске соли и по потреби 
фракције ''двојке'' у приградским насељима. 

- Чишћење снијега са саобраћајница са 
посипањем индустријске соли по истим, 
утовар у камион снијега и леда са градских 
саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију 
до СТД 3 КМ (по потреби). 

 
Ручно бацање (посипање) соли по тротоарима, 
паркинг просторима, парковима и степеништима, 
врши АД ''Водовод и комуналије'', Индустијску со 
преузима од извођача радова задуженог за зимско  
одржавање  градских улица и приградских насеља,  
у чијој надлежности је и прочишћавање запушених 
сливника и сливних решетки. 
Приликом уклањања снијега са коловоза обратити 
пажњу на ''лежеће полицајце'' и ивичњаке на 
градским улицама, како не би били оштећени.  
 
Чишћење градских улица се врши по следећим  
приоритетима и то улице: 
 

    Светог Саве, 
            Браће Југовића, 
            Патријарха Павла,  
            Карађорђева,  
            Краља Петра I Карађорђевића, 
            Трг побједе,  
            Вука Караџића,  
            9. Април,  
            Радничка и Омладинска (Ново насеље),  
            Браће Стефановића (поред цркве) ,  

Браће Обрадовића, Симе Перића и    
Мајевичка,  

            Болничка и Каменичка (Звоник), 
            Улица Српских јунака, 
            Ослобођења, 
            Горњи пут  
            Ђурђевданска улица. 

 

Након чишћења градских улица приступиће се 
чишћењу путева у приградским насељима: Каракај, 
Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и 
Дивич.  
Чишћење снијега и посипање индустријске соли 
обављат ће се и у свим улицама у којим је могућ 
приступ механизације.  
Зимско одржавање чишћење градских улица се 
врши свакодневно (ако је то неопходно). 
 
НАПОМЕНА: 

− За зимско одржавање у граду не користити 
фракцију, само посипати индустриску со (због 
зачепљења канализационих одвода, решетки, 
сливника и сл.) 

 
3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 

 

Обухвата: 
 

- Чишћење и разгртање снијега са локалних и 
некатегорисаних путева.  
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- Посипање индустријске соли и фракције на 
локалним и некатегорисаним путевима по 
потреби (на узбрдицама) 

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

− Jaвни пут првог и другог приоритета се 
сматра проходним у зимским условима 
уколико висина утабаног снијега на коловозу 
не прелази 10 цм , а кретање је могуће уз 
кориштење зимске опреме, а на путевима 
трећег приоритета и осталим путевима, 
висина снијега не прелази 15 цм и могућ је 
саобраћај возилима која имају зимску опрему. 

 
ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА 
 
Када се остваре претпоставке за чишћење од 
снијега, извођач је дужан да приступи чишћењу 
снијега са локалних путева у МЗ-а по следећим 
приоритетима: 
 
ПРВИ ДАН :                                                         
Златне воде – Снагово – Бијељевина               
Рашидов  хан, - Црни врх                                    
Кисељачки пут – Кисељак                                               
К.мост-Д.Каменица-Г.Каменица-Шијаковићи     
Кружни пут кроз МЗ Пилица                                
Козлук – Јусићи – Оџачина                                 
Брањево – Локањ                                                        
МЗ Кучић Кула                                                     
Малешић – Клиса – Петковци                                   
Цер – Горњи Грбавци                                             
Доњи Скочић – Горњи Скочић                           
Регионални пут – Бошковићи                              
Тршић – Живковина                                              
Тршић – Соколина                                               
Молитвиште Тршић-Овчаревац                                  
Д. Шепак – Горњи Шепак                                    
Кружни пут ’’Брањево’’                                        
Јардан–Д.Грбавци- Китовнице–Д.Дио                     
Пут за насеље ''Вишњик''                                    
Ђулићи –Радава (асфалтирани дио)                  
Ораховац – Глумина – Махмутовићи                 
Каменолом–Јошаница-Липље                                  
МЗ Роћевић                                                          
Ораовац-Крижевићи-Парлог-Баљковица          
Крижевићи – Г. Крижевићи                                                                               
 
ДРУГИ ДАН : 
Каменичка.ријека (Крушке) – Лијешањ 
Бакрачи - Глођанско брдо 
МЗ Петковци 
Пилица - Симићи – Кула                                 
Табанци – Сјенокос 
Магистрални пут – Бријесница                       
МЗ Ристићи 
МЗ Цер 
Липље – Самари 
Пут за Павловиће, Зекиће и Божиће 
Ђулићи – Дураковићи   
Клиса – Калудрани 
МЗ Султановићи 
МЗ Јошаница 
МЗ Ново Село 

МЗ Зелиње 
МЗ Ђевање 
МЗ Дрињача 
МЗ Гуштери 
МЗ Доњи Шепак 
МЗ Пађине                                                        
МЗ Трновица                                                    
МЗ Горњи Шетићи 
МЗ Шетићи 
 
Други путни правци и мјесне заједнице се чисте по 
захтјеву надзорног органа у договору са 
представником савјета МЗ-це. 
 

НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ ''ДВОЈКЕ'' 
вршиће се на  следећим путним правцима: 

 
Р.Б. РЕЛАЦИЈА ДУЖИНА КОЛИЧИНА 
1. Магистрални пут– 

Паљевићи 
3,2 км 20 м³   

2. Дрињача – Луке 1,8 км 10 м³ 
3. Дрињача – 

Костјерево и школа 
2,5 км 20 м³ 

4. Магистрални пут– 
Ђевање 

2 км 20 м³ 

5. Камени мост – 
Горња Каменица 
(Шијаковићи) 

15 км 60 м³ 

6. Каменичка ријека – 
Лијешањ 

4 км 30 м³ 

7. Бакрачи - Глођанско 
брдо 

1,8 км 10 м³ 

8. М.Пут (Каменолом) – 
Липље 

7 км 40 м³ 

9. Нови мост 
(Јошаница)– 
Папратница-
Јошаница-Гај 

3,2 км 20 м³ 

10. Липље – Самари – 
Јошаница 

3,4 км 20 м³ 

11. Липље – 
Султановићи – 
Маричићи 

6 км 20 м³   

12. Асфалтна База – 
Ново Село 

2 км 20 м³ 

13. Магистрални пут – 
Ново Село 

1 км 10 м³ 

14. Шћемлија – Хоча – 
Магистрални пут 

1,5 км 10 м³   

15. Зворник – Шћемлија 1,5 км 20 м³   
16. Златне воде 

(Зворник) - Кула град 
5 км 30 м³ 

17. Куљански пут – 
Г.Снагово- 
Бијељевина 

13 км 60 м³ 

18. Г.Снагово (Р.Хан) – 
Црни врх 

4,6 км 20 м³ 

19. Ораовац-Глумина – 
Махмутовићи 

5,7 км 20 м³ 

20. Ораовац – 
Крижевићи – Парлог 

5,8 км 60 м³ 

21. Крижевићи – 
Китовнице – Дуги 
дио 

6,5 км 40 м³ 
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22. Парлог – Баљковица 
– Пандурица 

5 км 40 м³ 

23. Јардан (надвожњак) 
– Д.Грбавци 

6 км 30 м³ 

24. Цер (Дардагани) – 
Горњи Грбавци 

4 км 40 м³ 

25. Бијели Поток – 
Калудрани – Клиса 

5,7 км 30 м³ 

26. Ђулићи – 
Дураковићи 

2 км 10 м³ 

27. Поље (Мајдан) – Кучић 
кула и Регионални пут 
– Лупе 

3 км 20 м³ 

28. Петковци – Клиса 2 км 30 м³ 
29. Доњи Шетићи – 

Горњи Шетићи 
2,3 км 20 м³ 

30. Шетићи – Бошковићи 2,5 км 30 м³   
31. Шетићи – Брдо и 

Томићи 
1,6 км 20 м³   

32. Козлук – Јусићи – 
Оџачина 

7 км 50 м³ 

33. Малешић (Шакотићи) 
– Клиса 

3,5 км 40 м³ 

34. Магистрални пут М 
19 (Челопек) – Улице 
- Зеохем 

3,8 км 20 м³ 

35. Челопек – Цер 2 км 10 м³ 
36. Тршић – Живковина 4 км 30 м³ 
37. Тршић – гробље 

Овчаревац 
2,3 км 10 м³ 

38. Тршић – Крстићи 1,5 км 10 м³ 
39. Тршић – Соколина 2 км 10 м³ 
40. Тршић – Марковићи 1 км 10 м³   
41. Маг. пут – Горњи 

Табанци – Сјенокос 
(насеље Радићи) 

4,4 км 30 м³ 

42. Маг.пут - Скочић – 
Маг.пут 

3,8 км 30 м³ 

43. Кисељ. пут – Школа 
Буложани - Кисељ. 
пут 

1,5 км 8 м³ 

44. Кисељ. пут – 
Кисељак 

6,2 км 10 м³ 

45. Доња Трновица – 
Горња Трновица 

5 км 20 м³ 

46. Маг. пут – Пађине 2 км 10 м³ 
47. МЗ Роћевић - Пецка, 

Врела, Писићи и 
Гробље 

3 км 20 м³ 

48. Маг. пут – Д. Шепак – 
Дебела међа 

1,5 км 10 м³ 

49. С. Шепак – Г. Шепак 2,6 км 20 м³   
50. С. Шепак – Вишњик 1 км 10 м³ 
51. Кружни пут кроз 

Брањево 
2,5 км 20 м³ 

52. Брањево – Локањ 
(Лазаревићи) 

11,1 км 50 м³ 

53. Лок. пут за Локањ -  
Пантићи 

3 км 20 м³ 

54. Лок. пут за Локањ -  
Радоњићи 

4 км 20 м³ 

55. Лок. пут за Локањ -  
Савићи 

5 км 30 м³ 

56. Манојловићи – 
Лазаревићи 

1 км 10 м³ 

57. Лок. пут за Локањ – 
Подосоје 

3,5 км 20 м³ 

58. Д.Пилица – Кула –
Баре – Пећина – 
Д.Пилица 

20 км 80 м³ 

 
Извоз фракције ''двојке'' вршиће се и на другим 
путним правцима по потреби (ако процијени 
надзорни орган у договору са представником савјета 
МЗ-це.) 
 

4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Руководилац зимске службе је дужан водити 
дневник рада и радне налоге за машине ангажоване 
на пословима зимског одржавања. Дневник рада и 
радни налози морају бити овјерени од стране 
инвеститора најкасније у року од 48 сати од 
извршене интервенције.  
У дневник рада се осим уобичајених података уноси 
следеће: 

- температура ваздуха према подацима 
Хидрометеоролошког завода 

- висина снијежног покривача на дионици која 
се чисти 

- врста радова са подацима о количинама и 
утрошеном времену 

- евентуални непредвиђени радови са 
потврдом одобрења надзорног органа 

Дневник рада је документ који служи за обрачун 
извршених радова. Предсједници савјета мјесних 
заједница својим потписом и печатом у дневнику 
потврђују тачност уписаних података који се односе 
на дату мјесну заједницу. 
 
НАПОМЕНА: 
 
Одабрани Извођач радова је дужан доставити 
списак механизације којом располаже и то: 

1) За градске улице и приградска насеља, 
минимално 3 возила са опремом за чишћење 
и разгртање снијега и камион кипер за утовар 
и одвоз снијега са градских улица у случају 
већих падавина. 

2) За локалне путеве, минимално 4 возила са 
опремом за чишћење и разгртање снијега. 

По налогу Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), а 
у сарадњи са мјесним заједницама  зимска служба 
ће обављати послове и мимо овог програма (веће 
снијежне падавине, невријеме и сл.), и за то ће се у 
тендеру предвидјети ставка непредвиђени радови. 
У ситуацији повећане опасности од снијежних 
падавина, укључиће се и Служба цивилне заштите 
са којом ће се координирати рад на терену, ради 
отклањања последица невремена. 
Предсједници савјета мјесне заједнице нису 
овлаштени да издају налоге за послове зимског 
одржавања, већ само врше контролу извршених 
послова  у координацији са Инвеститором. 
Извођач радова зимског одржавања је дужан да се 
одазове позиву Наручиоца радова, најкасније до 30 
минута по позиву и започне са обављањем 
наложеног посла. 
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Изабрани извођач радова је дужан благовремено 
обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со и 
фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код 
сваког изласка на терен обавезно јави предсједнику 
МЗ.________________________________________ 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 29. редовној сједници, 
одржаној  24. октобра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ЗВОРНИКА КАО И ПРУЖАЊУ ДРУГИХ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

1. Усваја се  Информација о стању 
водоснабдијевања на подручју града Зворника као и 
пружању других комуналних услуга  
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-122/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 29. редовној сједници, 
одржаној  24. октобра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ УЛИЦА, 
ТРОТОАРА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У 

ГРАДУ СА ПРЕДЛОГОМ МЈЕРА  
 

1. Усваја се  Информација о стању улица, тротоара 
и саобраћајне сигнализације у граду са предлогом 
мјера 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-123/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
24. окторбар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник Републике Српске'', број:2/16) и 
члана 4.Одлуке о допунским правима породица 
погинулих и војних инвалида број:01-022-61/17 од 
11.05.2006.године), Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

Члан 1. 
Одобрава се исплата средства у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за реализацију пројекта ''подршка 
набавке лијекова за породице погинулих бораца и 
РВИ'' у чијој реализацији учествују Град Зворник, 
Градска борачка организација Зворник, Градска 
организација породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих лица и Градска организација 
ратних –војних инвалида Зворник. 

 
Члан 2. 

Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији ратних –војних инвалида. 
 

Члан 3. 
Удружење има обавезу: 

1. Да се средства распоређују на основу јасних 
и договорених правила и  

2. Да извјештај о утрошку средстава поднесу 
Одјељењу за за борачко –инвалидску 
заштиту у припремљеној форми са свим 
неопходним прилозима 

 
Члан 4. 

Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100-текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 

 
Члан 5. 

Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 
 

Члан 6. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-111/2019                       
19. септембар   2019. године   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу захтјева за одобрење привременог 
аутобуског стајалишта упућеног од стране 
превозника „Еуро петрол оил“ Зворник, члана 190. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и 
50/10), члана 45. став 1) Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 47/17), Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја Градске 
управе Града Зворник, доноси   

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
Одобрава се регистрација привременог аутобуског 
стајалишта на паркиралишту намијењеном за 
возила граничне полиције у Каракају, као и на 
магистралом путу М-19 под следећим условима: 
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1. Као прво привремено аутобуско стајалиште 
користи паркиралиште намијењено за возила 
граничне полиције, односно саобраћајно 
острво на првом улазу у паркиралиште са 
десне стране. 
• За окретницу аутобуса користити 

манипулативни простор паркиралишта у 
продужетку. 

• Путнике обавијестити да користе 
саобраћајно острво док чекају возила 
ЈМПП ради измјене. 

2. Као друго привремено аутобуско стајалиште 
користити постојеће, односно уређено 
аутобуско стајалиште на магистралном путу 
М-19 у правцу Зворника, стационажа 
0+250,00, а непосредно испред аутосервиса 
„BOX“ (стајалиште које се некада користило 
за потребе радника предузећа „Везионица“). 

3. Регистрација привремених аутобуских 
стајалишта ступа на снагу даном доношења 
овог рјешења, а важи док траје 
реконструкција моста, односно док се мост 
краља Александра Првог Карађорђевића не 
пусти у употребу за пјешаке. 

4. Ово рјешење ће бити објављено у 
„Службеном гласнику Града Зворник“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Дана 05.09.2019. године Друштво са ограниченом 
одговорношћу „Еуро петрол оил“ Зворник, Каракај 
бб, подњело је захтјев овом органу за издавање 
одобрења за регистрацију привременог аутобуског 
стајалишта ради превоза путника из Србије будући 
да је мост краља Александра Првог Карађорђевића 
у фази реконструкције, те да је цјелокупан пјешачки 
саобраћај преусмјерен на гранични прелаз у 
Каракају. 
 
Разматрањем захтјева Комисија за усклађивање и 
регистрацију редова вожње и привременог 
аутобуског стајалишта именована од стране 
Градоначелника Града Зворник, рјешење број: 02-
345-132/2019 од 10.09.2019. године, изашла је на 
лице мјеста са представником превозника - г-ђицом 
Иваном Танацковић и представником граничне 
полиције - г-дином Сретеном Ерићем те записнички 
констатовала и утврдила да се захтјеву може 
удовољити под условом да се превозник и путници 
придржавају одредаба наведених у диспозитиву 
овог рјешења, као и других законских и подзаконских 
аката са циљем повећања безбједности свих 
учесника у саобраћају. 
 
Против овог рјешења може се изјавити жалба 
Градоначелнику Града Зворник у року од 15 дана од 
дана достављања. Жалба се подноси путем овог 
органа писмено или усмено на записник и таксира са 
7,00 КМ по тарифном броју 2. Тарифе градских 
административних такси. 
 
Број: 02-345-132/2019                       
26. септембар   2019. године   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу захтјева за одобрење привременог 
аутобуског стајалишта упућеног од стране 
превозника „Еуро петрол оил“ Зворник, члана 190. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и 
50/10), члана 45. став 1) Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 47/17), Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја Градске 
управе Града Зворник, доноси   
 

РЈЕШЕЊЕ 
 
Мијења се тачка 1. Рјешења, број: 05-345-132/2019 
од 26.09.2019. године и гласи: 

1. Као прво привремено аутобуско стајалиште 
користити постојеће, односно уређено 
аутобуско стајалиште на магистралном путу 
М-19 из правца Зворника, стационажа 
0+400,00, а непосредно испред салона 
намјештаја „Глобал“ у Каракају (стајалиште 
које се некада користило за потребе радника 
предузећа „Везионица“). 

 
У свему осталом Рјешење, број: 05-345-132/2019 од 
26.09.2019. године остаје на снази. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Накнадном анализом, као и на основу нових 
сазнања, овај орган је утврдио да је аутобуско 
стајалиште из тачке 1. Рјешења 05-345-132/2019 од 
26.09.2019. године неадекватно за коришћење, те на 
основу тога донио измјену Рјешења, број: 05-345-
132/2019 од 26.09.2019. године у којој се тачка 1. 
мијења и гласи као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Против овог рјешења може се изјавити жалба 
Градоначелнику Града Зворник у року од 15 дана од 
дана достављања. Жалба се подноси путем овог 
органа писмено или усмено на записник и таксира са 
7,00 КМ по тарифном броју 2. Тарифе градских 
административних такси. 
 
Број: 02-345-132/2019                       
1. октобар   2019. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 03/19) Градоначелник 
Града Зворник доноси:                                             

 
РЈЕШЕЊЕ 

О   СУФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 
(1) Одобравају се средства за пројекте који 
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за 
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суфинансирање омладинских програма и пројеката, 
који се финансира са буџетске позиције – Грант за 
финансирање буџета за младе „Јачање улоге 
Мјесних заједница“, делегиран од стране Удружења 
студената Зворник, у износу од 2.000,00 
конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање буџета за младе, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
студената Зворник  број: 562-009-8110-6685-37 НЛБ 
Банка филијала Зворник. 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења  
дозвољена је  жалба Градоначелнику  у року од 8 
дана од пријема истог, поштом или путем пријемне 
канцеларије Градске управе Града Зворник.  
 
Број: 02-400-87/2019                       
2. октобар   2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 24, 26. и 35. Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14), члана 5, 
15. и 16. Одлуке о јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју града Зворника 
(„Службени гласник Града Зворник“, број: 15/17), 
члана 3. Правилника о усклађивању и регистрацији 
редова вожње на подручју града Зворника, 
(„Службени гласник Града Зворник“, број: 2/18) и 
члана 51. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број 5/17), 
Градоначелник Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ И 

РЕГИСТРАЦИЈУ РЕДОВА ВОЖЊЕ И 
ПРИВРЕМЕНОГ АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА 

 
Члан 1. 

У комисију за усклађивање и регистрацију редова 
вожње, као и одређивање и регистрацију 
привременог аутобуског стајалишта у мјесту Каракај,  
град Зворник, именују се: 

1. Миле Јовић – предсједник, 
2. Саво Михајловић – члан, 
3. Бојан Стевановић – члан, 
4. Небојша Бошковић – члан, 
5. Ненад Станковић – члан.  

      
Члан 2. 

Задатак комисије је да поступи по Захтјеву за 
одбрење привременог аутобуског стајалишта у 
Каракају, број: 05-345-132/2019 од 05.09.2019. 
године, поднесеном од стране Друштва са 

ограниченом одговорношћу „Еuro petrol oil“, те да 
проведе поступак усклађивања и регистрације 
редова вожње и регистрације привременог 
аутобуског стајалишта у Каракају, а у складу са 
закон и другим важећим подзаконским актима, те да 
доносе одлуку надполовичном већином. О 
проведеном поступку регистрације привременог 
аутобуског стајалишта у Каракају води се записник. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-345-132/2019                       
10. септембар   2019. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске 
бр.97/16,36/19),члана), члана 41. Статута града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17)  Градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ 

СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА И ПОПИС 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ИНВЕНТАРА У МЈЕСНОЈ 

КАНЦЕЛАРИЈИ ПЕТКОВЦИ 
                                                                                         
I 

Именује се комисија за отварње службених 
просторија и попис канцеларијског инвентара у 
Мјесној канцеларији Петковци, коју чине: 

1. Мурадиф Селимовић, начелник Одјељења за 
општу управу 

2. Мирјана Јовић, шеф Одсјека за послове 
пријемне канцеларије и мјесне канцеларије, 

3. Адиса Чикарић, стручни сарадник за послове 
матичара и опште послове у мјесној 
канцеларији Каменица и  

4. Зарија Мићић, самостални стручни сарадник 
за послове евиденције о лицима која су 
регулисала војну обавезу 

    
II 

Задатак комисије је да отвори канцеларију мјесне 
канцеларије у Петковцима и сачини записник о 
затеченом канцеларијском инвентару. 

 
III 

Послове из тачке II овог рјешења комисија ће 
извршити до 15.10.2019.године, те ће о извршеним 
радњама Градоначелнику доставити извјештај 
заједно са запсиником. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-49/2019                       
23. септембар   2019. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 98. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске 
бр.97/16),члана), члана 41. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и члана 6. Правилника о 
пријему у радни однос и стручном оспособљавању 
приправника у Градској управи града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 3/18),  
Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА 
ЗВОРНИК 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем приправника у Градску управу 
града Зворник, објављен у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'', број 79/19 и у дневном листу 
''Глас Српске'', од 21.9.2019.године, у саставу: 
 

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Зоран Ђукановић, члан 
3) Милка Павловић,члан    

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-123-6/2019                       
1. октобар   2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82.став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Сужбени гласник Републике 
Српске'',бр.97/16) , члан 33. став 2. Правилника о 
условима за пружање услуга у апартманима, собама 
за изнајмљивање и кућама за одмор (''Службени 
гласник Републике Српске'', бр.85/10), и члана 38. и 
44. Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',бр:2/2016), Градоначелник града Зворник,  
д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ПРИВАТНОГ 
СМЈЕШТАЈА 

 
1. Именује се Комисија за категоризацију објеката 
приватног смјештаја: 
 

1. Мирјана Иваз, предсједник, 
2. Ивана Ђокић - Милановић, члан, 
3. Славица Андрић, члан. 

2. Задатак Комисије је да разматра захтјеве за 
одређивање категорије, провјерава и утврђује 
испуњеност услова прописаних Правилником о 
условима за пружање услуга у апартманима, собама 
за изнајмљивање и кућама за одмор и даје 
приједлог за одређивање категорије објеката 
приватног смјештаја. 
 
3. Поступак подношења захтјева за одређивање 
категорије је бесплатан а подносилац захтјева 
прилаже потребну документацију којом доказује 
испуњавање услова за категоризацију објеката 
приватног смјештаја. Захтјев са неопходном 
документацијом предаје се на пријемном шалтеру 
градске управе града Зворник. 
 
4. Начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, на приједлог Комисије доноси рјешење 
о разврставању објеката приватног смјештаја у 
одређену категорију. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-111-50/2019                       
15. октобар   2019. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                         

1. Бошко Којић из Локања, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету: 
„Техничке услуге аналитичке и графичке припреме и 
обраде података за потребе експропријације 
земљишта“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити Г.О. „Гео - Окука“ 
с.п Бијељина, према условима из понуде, број: 
06/19, од 29.05.2019. године у року од 30 дана од 
дана обостраног потписивања уговора. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења Уговора, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-40/2019                       
2. јул   2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
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РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф ПВЈ 
Зворник, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора  у предмету јавне набавке „Поправка пумпе 
на ватрогасном возилу“.  
 
2. Услуге из члана 1. ће извршити „Гасоп“ д.о.о 
Београд, према условима из понуде број: 02-360-49-
1/19 од 29.08.2019. године, у року од 15 дана након 
потписивања Уговора о вршењу услуга. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења услуга, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу.    
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-49-1/2019                       
3. септембар   2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Услуге 
мјерења и лабораторијског испитивања оптерећења 
путева  и грађевински објеката“ - отворени поступак, 
број: 02-360-50/19, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Александар Јевтић, члан  - Мирослав Ерић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 10.09.2019. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 

спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-50/2019                       
9. септембар   2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набака и 
монтажа пластеника“ - преговарачки поступак, број: 
02-360-52/19, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

3) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

  
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 20.09.2019. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-52/2019                       
19. септембар   2019. године   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу  чл. 36. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), Градоначелник  Града Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Благојевић Марку, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
који је извршио процјену; 
 

1. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење код 10 власника и 5 
нових власника у КО Зворник по налазу од 
02.08.2019.) одређује се накнада у износу од 
450,00 КМ, 

2. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење код 18 власника у КО 
Челопек и 4 нових власника у КО Челопек по 
налазу од 23.08.2019.) одређује се накнада у 
износу од 510,00 КМ. Укупна накнада износи 
960,00 КМ. 

 
Члан 2. 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворника''. 
 
Број: 02-430-1168/2019                       
6. септембар   2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 36. Статута  града Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник  Града Зворника д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Благојевић Марку, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
који је извршио процјену; 
 

1. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење код 6 власника у КО 
Челопек по налазу од 10.09.2019.) одређује 
се накнада у износу од 90,00 КМ, 

2. промјена катастарске културе и класе на 
земљишту Милоешвић Светиславу одређује 
се накнада у износу 250,00 КМ, 

3. процјене штете на шумским стаблима, 
стаблима воћа код Танић Љубише из 
Табанаца одређује се накнада у износу од 
150,00 КМ . Укупна накнада износи 490,00 КМ. 

 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворника''. 
 
Број: 02-430-1212/2019                       
16. септембар   2019. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

  
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства ПД „Младост“ из 
Зворника у износу од 500,00 КМ, на име новчане 
помоћи за трошкове обиласка сеоских подручја 
града Зворник са планинарским и планинарско-
еколошким друштвима из регије као и из Србије. 
 
2.  Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
развој сеоског туризма, потрошачка јединица 
0119160-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
 
4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику града 
Зворник“. 

 
Број: 02-400-196/2019                       
8. октобар   2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
Одјељење за стамбено – комуналне послове  

и послове саобраћаја 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е 

 
ОГЛАС 

 
Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-5/19 од 14.10.2019. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених  зграда у регистарском листу 
број 186 упис оснивања Заједнице етажних власника 
стамбене зграде ''Б-4''  са  подацима: 
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Заједницу је основало 36 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 80.10, која 
подразумјева помоћне дјелатности управљања 
зградом. 
 

Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења.За 
обавезе у правном промету заједница одговара 
свим новчаним средствима са којима расолаже, а 
оснивачи и чланови заједнице одговарају 
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања 
трошкова одржавања. 
 

Заједницу представља предсједник Скупштине 
Јован Готовац а предсједник Управног одбора 
Јевтић Александар заступа пред органима управе и 
правосудним органима, у правним пословима са 
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење 
зграде, самостално и без ограничења. У односу на 
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се 
придржава одлука надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
 

Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник.   
 

Број: 05-373-5/2019                             НАЧЕЛНИК 
14. октобар 2019. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 

 
Синдикална организација Градске управе 

Зворник 
 

АНЕКС 
Колективног уговора за запослене у Градској 
управи Града Зворник број:02-131-262/18 од 

22.08.2018.године 
 

Закључен: 19.09.2019. године између: 
1. Градоначелник града Зворник као 

Послодавца, са једне стране и  
2. Синдикалне организације Градске управе 

Зворник са друге стране 
 
Уговорне стране су сагласне да текст основног 
Колективног уговора за запослене у Градској управи 
града Зворник измјени и допуни како слиједи: 

 
Члан 1. 

Члан 6. став 2. тачка 5. Колективног уговора за 
запослене у Градској управи Града Зворник пета 
платна група, послови на којима се захтјева 
стручност која се стиче вишим образовањем или 
виским образовањем са оствареним 180 ЕЦТС 
бодова, или еквивалент, руководилац архиве 
градске управе и руководилац возног парка и 
заједничких послова,  додаје се текст и 
''руководилац портирнице'' 

 
Члан 2. 

Све остале одредбе Колективног уговора за 
запослене у Градској управи Града Зворник број:02-
131-262/18 од 22.08.2018.године остају 
непромјењене и даље на снази. 

 
Члан 3. 

Овај анекс уговора сачињен је у 4 (четири) 
истовјетна примјерка, од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примјерка. 
 
Број: 99/2019                            Број: 02-131-262/2018                
23. септембар  2019. год.    23. септембар  2019. год. 
Зворник                                                  Зворник 
 
Синдикална организација               Градска управа 
Градске управе Зворник                        Зворник 
          Предсједник                           Градоначелник 
   Весна Бошковић с.р.           Зоран Стевановић с.р. 
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