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На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом 
18. и 27. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 33. Закона о угоститељству 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
45/17), члана 6. и 9.  Закона о граду Зворник 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/15) и члана 27. и 50. а у вези са чланом 20. 
Статута града Зворник –пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на сједници одр-
жаној 12.септембра 2017. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

Одлуке о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју 

општине Зворник 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 
Зворник, број 01-022-154/11 од 22.09.2011. 
године, (''Службени гласник општине Зворник'', 
број 9/11), у наслову одлуке и у члановима: 1., 
4. и 7., ријеч ''општина'' у одређеном падежу 
замјењује се ријечју ''град''. 
 

Члан 2. 
У члану 3. текст ''(Службени гласник Републике 
Српске“, број 15/11)'', се брише. 
 

Члан 3. 
У члану 6. послије ријечи ''сагласност'' 
преостали текст се замијењује  текстом 
''надлежног Одјељења''. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-87/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом 
18. и 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 50. став 6. Закона о превозу у 
друмском саобраћају Републике Српске  
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
47/17), члана 6. и 9.  Закона о граду Зворник 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/15) и члана 27. и 50. а у вези са чланом 13. 
Статута града Зворник –пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на сједници одр-
жаној 12.септембра 2017. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  
Одлуке о такси превозу 

 
Члан 1. 

У Одлуци о такси превозу, број 01-022-134/09 
од 28.07.2009. године, (''Службени гласник 
општине Зворник'', број 10/09), и број 01-022-
42/14 од 10.04.2014.године (''Службени гласник 
општине Зворник'', број 3/14)  у члановима: 
1.,2., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 23., и 28.  ријеч 
''општина'' у одређеном падежу замијењује се 
ријечју ''град''. 
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Члан 2. 
Члан 8. мијења се и гласи:  
''Такси превознику који у току једне године буде 
кажњен више од 7 (седам) пута по основу ове 
Одлуке или по основу Закона о превозу у 
друмском саобраћају по службеној дужности 
покренуће се процедура за промјену такси 
стајалишта изван граског подручја. 
Такси превознику коме је изречена 
правоснажна казна затвора у трајању дужем од 
6 (шест) мјесеци, по службеној дужности ће се 
покренути поступак престанка рада 
предузетника.''  

 
Члан 3. 

У члану 9. став 2. текст  ''на подручју града'' 
замјењује се текстом '' у градском подрјучју''. 
 

Члан 4. 
У члану 10. став 4. текст ''Начелник општине'' 
замјењује се текстом ''Градоначелник''. 

. 
Члан 5. 

У члану 28. став 1. тачка 2. текст ''друге 
општине'' замјењује се текстом ''других 
општина''. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-88/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом 
18. и 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 3. Закона о превозу у друмском 
саобраћају Републике Српске  (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 47/17), члана 
6. и 9.  Закона о граду Зворник („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/15) и 
члана 27. и 50. а у вези са чланом 13. Статута 
града Зворник –пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), Скупштина 
града Зворник, на сједници одржаној  
12.септембра 2017. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

Одлуке о јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају  

на подручју општине Зворник   
 

Члан 1. 
У Одлуци о  јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју општине 

Зворник  број: 01-022-55/09 од 31.03.2009. 
године, (''Службени гласник општине Зворник'', 
број 4/09), у наслову одлуке и члановима: 1., 4., 
5., 6., 14., 15., 31., 35. (тачка 8. и 14.), ријеч 
''општина'' у одређеном падежу замјењује се 
ријечју ''град''. 
 

Члан 2. 
У члану 4. став 3.,  члану 33. и члану 35. тачка 
15.,  текст  ''на подручју насеља Зворник'' 
замјењује се текстом  ''у градском подручју''. 
 

Члан 3. 
У члану 5. став 3. и 4, и члану 7. став 2.  текст 
''начелник општине'' замјењује се текстом 
''Градоначелник''. 

 
.Члан 4. 

У члану 29.  став 3.   текст ''Станици јавне 
безбједности'' замјењује се текстом 
''Полицијској управи''. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-89/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом 
18. и 27. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 15. став 1. Закона о трговини 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15), члана 13. 
Закона о  занатско-предузетничкој дјелатно-
сти (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), члана 6. 
и 9.  Закона о граду Зворник („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/15) и 
члана 27. и 50. а у вези са чланом 20. 
Статута града Зворник –пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 
5/17), Скупштина града Зворник, на сједници 
одржаној 12.септембра 2017. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

Одлуке о одређивању радног времена 
трговинских и  

занатско-предузетничких радњи на 
подручју општине Зворник 

 
Члан 1. 

У Одлуци о одређивању радног времена 
трговинских и занатско-предузетничких 
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радњи на подручју општине Зворник број 01-
022-13/09 од 24.02.2009. године, (''Службени 
гласник општине Зворник'', број 4/09), у 
наслову Одлуке и у члановима: 1. и 5., ријеч 
''општина'' у одређеном падежу замјењује се 
ријечју ''град''. 
 

Члан 2. 
У члану 9. текст ''Начелник општине'' 
замијењује се текстом ''Градоначелник''. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-90/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. а у вези са чланом 
28. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 25. став 3. Закона 
пољопривредном земљишту (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 93/06, 
86/07, 14/10 и 5/12), члана 6. и 9.  Закона о 
граду Зворник („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/15) и члана 27. 
и 50. а у вези са чланом 20. Статута града 
Зворник –пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на сједници 
одржаној 12.септембара 2017. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

Одлуке о мјерама заштите од пољске штете 
и спаљивања  

органских остатака на пољопривредном 
земљишту 

 
Члан 1. 

У Одлуци о   мјерама заштите од пољске 
штете и спаљивања органских остатака на 
пољопривредном земљишту, број: 01-022-
104/08 од 22.05.2008. године, (''Службени 
гласник општине Зворник'', број 8/08),  
у називу Одлуке на крају текста послије 
ријечи ''земљишту'', и у члану 1. послије 
текста ''Овом одлуком'', додаје се текст:  ''на 
територији града Зворник''. 
 

Члан 2. 
У члану 19. текст ''Административне службе 
општине'' замјeњује се текстом ''Градске 
управе''. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-91/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               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-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број  5/17),  Скупштина Града 
Зворник на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је  
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
П Р О Г Р А М А 

коришћења буџетских средстава за 
подстицај развоја 

пољопривреде на подручју Града Зворник 
за 2017. годину 

  
У Програму коришћења буџетских средстава за 
подстицај развоја пољопривреде на подручју 
Града Зворник за 2017. годину, број 01-022-
77/17 од 29.06.2017.године, (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 7/17), врше се 
следеће Измјене и допуне: 
 

Тачка 1. 
У Одјељку 2. Програма ''ОПШТИ УСЛОВИ'', 
алинеја 1. 
'' - 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'',  се брише. 
  

Тачка 2. 
Одјељак 3. Програма, ''ПОСТУПАК 
УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ'', 
мијења се и гласи: 
 

''Утврђивање права на непосредна подстицајна 
средства (директни подстицаји) врше  стручни 
сарадници Одјељења за привреду, развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
Градске управе Града Зворник. Утврђивање 
врсте и обима пољопривредне производње, на 
лицу мјеста утврђују најмање два стручна 
сарадника о чему састављају записник.  
Корисник подноси захтјев за остваривање 
новчаног 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. 
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У складу са захтјевом, стручни сарадници 
Одјељења за привреду,развој, пољопривреду 
и друштвене дјелатности Градске управе 
Зворник ће на лицу мјеста, у присуству 
подносиоца захтјева, извршити провјеру  
испуњености услове за остваривање права на 
подстицај за пријављену пољопривредну 
производњу и записником констатовати 
утврђено чињенично стање. 
На основу записника, којим се  констатује 
испуњеност услова за новчана подстицајна 
средства  стручни сарадници доносе рјешење 
о одобравању новчаних подстицајних 
средстава за корисника подстицаја, а које се 
након верификације од стране Начелника 
одјељења за привреду,развој, пољопривреду и 
друштвене дјелатности Градске управе града 
Зворника доставља  Градоначелнику Зворника 
на потпис и овјеру. 
У случајевима гдје је записником констатована 
неиспуњеност услова за новчани подстицај,  
стручни сарадници доносе закључак о 
одбијању захтјева / одбацивању захтјева  / 
обустављању поступка / који достављају 
Начелнику одјељења за привреду,развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
Градске управе Града Зворника на потпис и 
овјеру. 
На овакав закључак  подносилац захтјева  има 
право жалбе  Градоначелнику Зворника у року 
од 15 дана од дана пријема истог. 
Жалба се подноси путем   органа Градске 
управе надлежног за пољопривреду,  писмено 
или усмено на записник. 
Појединачни акт (рјешење) којим се одобравају 
новчана подстицајна средства  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. У прилогу рјешења којим се 
одобравају новчана подстицајна средства 
обавезно се налази и примјерак записника 
којим је констатовано то право. 
Подстицајна средства се исплаћују кориснику 
на његов текући рачун код пословне банке у 
Републици Српској.'' 
                    

Тачка 3. 
 У пододјељку 5.1.1  ''Премија за тов јунади'' 
текст ''са најмањом излазном тежином 
товљеника 550 кг'' се брише, а број 6 и ријеч 
''шест'' замјењује се бројем 5 и ријечју (пет), а 
број 400 замјењује се бројем 300. 
 

Тачка 4. 
У пододјељку 5.1.2  ''Премија за држање 
музних грла-крава'', број 5 и ријеч ''пет'' 
замјењује се бројем 3 и ријечју (три). 

Тачка 5. 
У под одјељку 5.1.4  ''Премија за узгој товних 
свиња'', текст ''са најмањом излазном тежином 
товљеника од 100 кг '' се брише, а број ''60'' 
замјењује се бројем ''40''. 
  

Тачка 6. 
Ове Измјене и допуне Програма ступају на 
снагу даном доношења и биће објављене у 
''Службеном гласнику  града Зворник'', 
 
Број: 01-022-92/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 70. Закона о приватизацији 
државних станова (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 118/11), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', 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 12.септембра 2017. 
године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
о давању у закуп - откуп станова 

додјељених породицама погинулих бораца 
 и ратним војним инвалидима не име 

стамбеног збрињавања  
 

Члан 1.  
Станови у власништву Града Зворник који су 
изграђени на земљишту означеном као к.п. 
1090 (нови премјер) к.o. Зворник град,  
додјељени породицама погинулих бораца и 
ратним војним инвалидима на име стамбеног 
збрињавања дају се у закуп – откуп. 
 

Члан 2.  
Предмет закупа – откупа су тридесетдвије (32) 
стамбене јединице:  
 
- стан број  1, површине 44,39 м2, приземље, 
- стан број  2, површине 43,29 м2, приземље, 
- стан број  3, површине 62,64 м2, приземље, 
- стан број  5, површине 42,94 м2, приземље,  
- стан број  6, површине 44,60 м2, приземље,  
- стан број  7, површине 44,42 м2, први спрат, 
- стан број  8, површине 43,16 м2, први спрат,  
- стан број  9, површине 42,74 м2, први спрат, 
- стан број 10,површине 31,19 м2, први спрат, 
- стан број 11,површине 30,95 м2, први спрат, 
- стан број 12,површине 43,26 м2, први спрат, 
- стан број 13,површине 44,71 м2, први спрат, 
- стан број 14,површине 44,66 м2, други 
спрат, 
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- стан број 15,површине 43,02 м2, други 
спрат, 

- стан број 16,површине 42,74 м2, други 
спрат,  

- стан број 18,површине 30,99 м2, други 
спрат, 

- стан број 19,површине 43,20 м2, други 
спрат, 

- стан број 20,површине 44,62 м2, други 
спрат, 

- стан број 21,површине 44,72 м2,трећи 
спрат, 

- стан број 22,површине 43,12 м2, трећи 
спрат, 

- стан број 23,површине 42,66 м2, трећи 
спрат, 

- стан број 24,површине 31,00 м2, трећи 
спрат, 

- стан број 25,површине 30,83 м2, трећи 
спрат, 

- стан број 26,површине 43,19 м2, трећи 
спрат, 

- стан број 27,површине 44,46 м2, трећи 
спрат, 

- стан број 28,површине 44,86 м2, четврти 
спрат, 

- стан број 29,површине 43,11 м2, четврти 
спрат, 

- стан број 30,површине 42,58 м2, четврти 
спрат, 

- стан број 31,површине 31,12 м2, четврти 
спрат,  

- стан број 32,површине 30,74 м2, четврти 
спрат, 

- стан број 35,површине 28,96 м2, пети спрат 
и 

- стан број 36,површине 28,74 м2, пети спрат 
 

Члан 3. 
За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Зворник. 
 

Члан 4.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 01-022-93/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 73. Закона о уређењу 
простора и грађењу (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 18. Правилника о обрачуну 
накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта - пречишћен текст 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 

34/14) и члана 27.и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) 
Скупштина Града Зворник на сједници 
одржаној 12.септембра 2017. године, 
доноси:                                   

 
OДЛУКУ 

о измјени и допунама Oдлуке о  утврђивању 
накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта за 2017. годину 
  

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта за 2017. 
годину (''Службени гласник града Зворник'' број 
7/17), мијења се члан 3. и гласи: 
 
 „За земљиште које је потпуно комунално 
опремљено за грађење до граница предметне 
грађевинске парцеле – у складу са документом 
просторног уређења у чијем обухвату се 
налази, а на начин одређен урбанистичко - 
техничким условима, коефицијент комуналне 
опремљености је 1. 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, укупна накнада 
за уређење градског грађевинског земљишта, 
израчуната на начин прописан одредбама ове 
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у 
цијени комуналне инфраструктуре на  коју 
објекат нема могућност прикључења у складу 
са сљедећим табелама: 
 
Трошкови уређења за 
уже урбано подручје 
града Зворника (I, II и 

III зона) 

Коефицијент 
учешће у  цијени 

 
Припремање  градског  
грађевинског  земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

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

и VI зона) 

Коефицијент 
учешће у  цијени 

 
 Припремање   градског 
грађевинског земљишта 

0,0697 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

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

“. 
Члан 2. 

У члану 5. после става 4. додају се ставови 5., 
6. и 7. гласе: 
„За изградњу, односно постављање 
привремених објеката, плаћа се накнада за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта са умањењем од 30% од накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта у складу са овом одлуком.  
Уколико инвеститор у року важења грађевинске 
дозволе привременог објекта поднесе захтјев 
за изградњу трајног објекта на истој 
грађевинској парцели, дужан је платити 
накнаду у износу од 30 % за корисну површину 
привременог објекта, за коју му је била 
умањена накнада из претходног става, према 
важећој одлуци у тренутку подношења захтјева 
за утврђивање накнаде за трајни објекат и 
накнаду у пуном износу за разлику површина 
привременог и трајног објекта. 
Приликом изградње трајног објекта из 
претходног става, инвеститор је дужан 
уклонити привремени објекат“. 
 

          Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-94/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 50. и 51. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), члана 61. и 62. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник РС“ број: 71/12 и 
52/14),  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“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 дана 12.09.2017. 
године,  д о н о с и 
                                                  

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ НА КРЕДИТНО 

ЗАДУЖЕЊЕ 
ЈУ  РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„ЗВОРНИК“ ИЗ  ЗВОРНИКА 
КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за издавање гаранције на 
кредитно задужење ЈУ РЕКРЕАТИВНО-
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЗВОРНИК“ из Зворника 
код пословне банке за финансирање 
пренесених краткорочних обавеза у 2017. 
години. 
 

Члан 2. 
Максимални износ главнице задужења је 
100.000,00 КМ.  
 

Члан 3. 
Максималан износ камате је  5.887,45 КМ, 
(каматна стопа 3,50%). 
Остали трошкови задужења износе 400,00 КМ.  
 

Члан 4. 
Рок доспијећа кредита је 11.10.2017. године 
(без грејс периода), а отплата кредита вршиће 
се у 36  мјесечних ануитета по 2.930,21 КМ.  
 

Члан 5. 
Осигурање кредита ће се вршити издатим 
мјеницама и вирманима (6 бјанко мјеница и 10 
бјанко  вирмана) потписаних од стране 
овлаштеног лица ЈУ РЕКРЕАТИВНО-
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЗВОРНИК“   и (6 бјанко 
мјеница и 10 бјанко  вирмана) потписаних од 
стране овлаштеног лица Градске управе . 
 

Члан 6. 
Отплата  дуга по датим гаранцијама, у случају 
не враћања кредита од стране ЈУ 
РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
„ЗВОРНИК“  из Зворника  вршиће се из 
изворних прихода буџета града Зворник. 
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 Планирањем средстава из члана 61. Закона о 
задужењу, дугу и гаранцији РС, за евентуално 
плаћање по гаранцијама које је издао град 
Зворник, утврђује се укупна вриједност  и 
структура планираних средстава за плаћање 
по издатим  гаранцијама  са годином почетка 
враћања главнице кредита односно од 2020. 
године.  
 

Члан 7. 
Квантификације  у вези са ограничењима која 
су садржана у члану 59,60 и 61. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске су: 
  
1. Укупни приходи буџета у 2016. години 
                                         18.454.152 КМ 
2. Годишњи капацитет за отплату кредита  
   (30% x 18.454.152 КМ)       5.536.246 КМ 
4. Укупно годишње задужење по гаранцијама у 
2017. години                                    1.029.468  КМ                                                                                                                   
5. Задужење  по гаранцијама у односу на 
приходе у 2016. години је                    5,58% 
6. Ново годишње задужење по гаранцији у 
2017. год.                                         8.790,63 КМ    
6. Ново годишње задужење по гаранцијама у 
2018. год                                         35.162,52 КМ    
7. Ново годишње задужење по гаранцијама у 
2019. год.                                        35.162,52 КМ   
8. Ново годишње задужење по гаранцијама у 
2020.  год                                        26.771,78 КМ   
 
Саставни дио ове Одлуке је План 
финансирања пренесених краткорочних 
обавеза у 2017. годину  
 

Члан 8. 
Период реализације  извршења  пренесених 
краткорочних обавеза   је  31.12.2017. године . 
Период амортизације пројеката који се 
финансирају из задужења је 3 године. 

 
Члан 9. 

Кредитна средства по пројектима 
имплементираће се најкасније до 31.12.2017. 
године. 
 

Члан 10. 
За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Зворник и Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 11. 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику Града 
Зворник“.  
 

Број: 01-022-95/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 50. и 51. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), члана 61. и 62. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник РС“ број 71/12 и 
52/14),  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“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 дана 12.09.2017. године,  
 д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ НА КРЕДИТНО 

ЗАДУЖЕЊЕ 
ЈУ “ДОМ ОМЛАДИНА ЗВОРНИК“ ИЗ 

ЗВОРНИКА 
КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за издавање гаранције на 
кредитно задужење ЈУ-и „ДОМ ОМЛАДИНЕ 
ЗВОРНИК“ из Зворника код пословне банке за 
финансирање пренесених краткорочних 
обавеза у 2017. години. 
 

Члан 2. 
Максимални износ главнице задужења је 
60.000,00 КМ.  
 

Члан 3. 
 Максималан износ камате је  3,532,48 КМ, 
(каматна стопа 3,50%). 
 Остали трошкови задужења износе 240,00 КМ.  
 

Члан 4. 
Рок доспијећа кредита је 11.10.2017. године 
(без грејс периода), а отплата кредита вршиће 
се у 36  мјесечних ануитета по 1.758,12 КМ. 
  

Члан 5. 
Осигурање кредита ће се вршити издатим 
мјеницама и вирманима (6 бјанко мјеница и 10 
бјанко  вирмана) потписаних од стране 
овлаштеног лица ЈУ-e „ДОМ ОМЛАДИНЕ 
ЗВОРНИК“  и (6 бјанко мјеница и 10 бјанко  
вирмана) потписаних од стране овлаштеног 
лица Градске управе. 
 

Члан 6. 
Отплата  дуга по датим гаранцијама, у случају 
не враћања кредита од стране ЈУ-е “ДОМА 
ОМЛАДИНЕ ЗВОРНИК“  из Зворника  вршиће 
се из изворних прихода буџета града Зворник. 
 
Планирањем средстава из члана 61. Закона о 
задужењу, дугу и гаранцији РС, за евентуално 
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плаћање по гаранцијама које је издао Град 
Зворник, утврђује се укупна вриједност  и 
структура планираних средстава за плаћање 
по издатим  гаранцијама  са годином почетка 
враћања главнице кредита односно од 2020. 
године.  
 

Члан 7. 
Квантификације  у вези са ограничењима која 
су садржана у члану 59,60 и 61. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске су: 
  
1. Укупни приходи буџета у 2016. години 
                                 18.454.152 КМ 
2. Годишњи капацитет за отплату кредита  
   (30% x 18.454.152 КМ)       5.536.246 КМ 
4. Укупно годишње задужење по гаранцијама у 
2017. години                               1.029.468  КМ 
5. Задужење  по гаранцијама у односу на 
приходе у 2016. години је                    5,58%                                                                                                        
6. Ново годишње задужење по гаранцији у 
2017. год.                                          5.514,36 КМ    
6. Ново годишње задужење по гаранцијама у 
2018. год                                         21.097,44 КМ    
7. Ново годишње задужење по гаранцијама у 
2019. год.                                         21.097,44КМ   
8. Ново годишње задужење по гаранцијама у 
2020.  год                                        15.823,08 КМ   
 
Саставни дио ове Одлуке је План 
финансирања пренесених краткорочних 
обавеза у 2017. годину.  
 

Члан 8. 
Период реализације  извршења  пренесених 
краткорочних обавеза   је  31.12.2017. године . 
Период амортизације пројеката који се 
финансирају из задужења је 3 године. 

 
Члан 9. 

 Кредитна средства по пројектима 
имплементираће се најкасније до 31.12.2017. 
године. 
 

Члан 10. 
За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник Града Зворник и Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 11. 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 01-022-96/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 50. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), члана 59, 62. и 66. 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске („Службени гласник РС“ број 
71/12 и 52/14),  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 
97/16) и члана 27. и 50. Статута Града Зворник-
пречишћени текст („Службени гласник Града 
Зворник“ број: 5/17), Скупштина Града Зворник 
на сједници одржаној дана 12.септембра 2017. 
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 

Града Зворник 
 

Члан 1. 
У Одлуци о задужењу општине Зворник по 
основу емисије обвезница број: 01-022-87/2011 
од 18.04.2011. године („Службени гласник 
општине Зворник“ 4/11) и Одлука о измјени 
одлуке о задужењу број: 01-022-71/2012 од 
17.05.2012 године, 01-022-126/12 од 
25.12.2012. године и 01-022-63/15 од 
28.05.2015. године у члану 2. став 1. тачка 6. 
мијења се и гласи: „Реализација I фазе 
пројекта реконструкције старог зворничког 
средњевјековног града „Ђурђевград“ у износу 
од 138.680 КМ“,  и тачка 7 мијења се и гласи “ : 
„Куповина земљишта у Каракају за проширење 
постојеће пословне зоне у износу од 528.424 
КМ“ ,  додаје се тачка 9. која  гласи: „Пројекти 
за водоснадбијевање и отпадне воде, општина 
Зворник „ у износу од 344.043,00 КМ“.  
 
У осталом дијелу Одлука остаје непромије-
њена. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „ Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-97/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16) и члана 11. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС“ 
број: 37/12), члана 27. и 50. Статута града 
Зворник- пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), те у складу са 
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члановима 33,34,35 и 36. Правилника о 
критеријумима и поступку одабира корисника 
додјели, начину у оквиру регионалог  
стамбеног програма („Службени гласник БиХ“ 
број: 18/16) и у складу са Одлуком о оснивању, 
управљању, располагању и кориштењу 
стамбеног фонда уз примјену социјалног 
становања, Одлуку о стамбеном збрињавању 
корисника колективних видова смјештаја кроз 
имплементацију пројекта „Затварање 
колективних центара и алтернативног 
смјештаја путем осигурања јавних стамбених 
рјешења“, Скупштина  града Зворник на 
сједници одржаној 12.септембра 2017.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о критеријима за остваривање права на 
субвенционирање најамнине за стан 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом одлуком се утврђују основна начела и 
критерији за субвенционирање најамнине за 
кориснике станова намјењених социјалном 
становању у граду Зворнику, одређивање 
корисника тих права, износи субвенција, те 
поступак за остваривање права на 
субвенционирање, као и изворе финасирања 
корисника тих права. 
 

Члан 2. 
(Основна начела за остваривање права на 

субвенционирање) 
(1) Приликом разматрања захтјева и 

утврђивања права на субвенционирање 
најамнине корисницима који су остварили 
права да стамбене јединице користе према 
принципима социјалог становања, а у складу 
са утврђеном процедуром додјеле тих 
стамбених јединица надлежни орган града је 
дужан придржавати се основних начела по 
којима је сваки корисник тих стамбених 
јединица обавезан и дужан: 

а) да се брине о задовољавању својих 
животних потреба и потреба лица које је по     
закону или по другом правном основу дужан да 
издржава; 

б) да својим радом, приходима и 
имовином доприноси спрјечавању, отклањању 
или ублажавању властите социјалне угроже-
ности, као и социјалне угрожености чланова     
своје породице, посебно дјеце и других 
чланова породице, који не могу сами о себи     
да се брину. 

(2) Све чињенице које се односе на 
посједовање покретне и непокретне имовине, 

породично стање, односно имовински и 
социјални статус чланова ужег породичног 
домаћинства  подносиоца захтјева из члана 3. 
ове Одлуке, представљају ограничења за 
признавање права на субвенционирање 
најамнина. 
  
II КОРИСНИЦИ ПРАВА  

Члан 3. 
(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију најамнине имају 
корисници лица/породице којима су додјељене 
стамбене јединице примјеном модела 
социјалног становања, који подразумјева 
становање одговарајућег стандарда по цијени 
испод тржишне, уз безбједност кориштења, а 
воде се као: 
 

а) лица/породице у стању социјалне 
потребе, 

б) млади брачни парови до 35 година 
старости, 

ц) старије особе преко 65 година старости, 
д) избјегла и расељена лица  и повратници 

 

Члан 4. 
(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију најамнине имају лица 
/породице у стању социјалне потребе и то: 

- корисиници сталне социјалне помоћи, 
- незапослена лица и лица са изузето 

малим примањима и чији укупни 
мјесечни приходи по члану домаћинства 
по свим основама не прелазе 15% 
просјечне плате запослених у Републици 
Српској у претходној години, 

- лица са обољењима. 
 

Члан 5. 
(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију најамнине имају млади 
брачни парови до 35 година старости, који не 
могу ријешити стамбено питање по тржишним 
условима, ако им укупни приходи по члану 
домаћинства мјесечно не прелазе 25% 
просјечне плате запослених у Републици 
Српској за претходну годину. 
 

Члан 6. 
(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију најамнине имају старија 
лица преко 65 година старости, који немају 
некретнине у посједу/власништву нити имају 
лица која су их по закону дужна издржавати 
или таква лица за њихово издржавање немају 
материјалних средстава и ако мјесечна 
примања по члану њиховог породичног 
домаћинства не прелазе 50% од најниже 
пензије исплаћене у Републици Српској у 
претходној години. 



БРОЈ 12                                Службени гласник Града Зворник                        13. септембар 2017. 
 

 
10 

Члан 7. 
(Корисници субвенције) 

Уколико не испуњавају услове из чланова 4,5, 
и 6. ове Одлуке, право на субвенцију најамнине 
имају избјегла и расељена лица и повратници: 

- ако им укупни приходи по члану 
породичног домаћинства не прелазе 15% 
просјечне плате запослених у Републици 
Српској у претходној години и које немају 
некретнине у посједу/власништву, 

- или ако имају некретнине у 
посједу/власништву, а укупни приходи по 
члану домаћинства по свим основама од 
тих некретнина, као што је 
пољопривредно земљиште и др. 
(катастарски приходи и др.), као и остали 
приходи, не прелазе висину од 15% од 
12 просјечних плата у Републици Српској 
у претходној години. 

 

Напомена: Просјечна плата за 2016.годину у 
РС је износила 836.00 КМ, а најнижа пензија 
348,00 КМ, док је синдикална потрошачка корпа 
у исто вријеме била негдје око 1.850,00 КМ 
мјесечно у просјеку за 2016.годину. 
 

Члан 8. 
(Остваривање права на субвенционирање) 
(1) Право на субвенционирање најамнине 

имају лица/породице ако кумулативно 
испуњавају следеће услове: 
а)  да прије подношења захтјева на јавни 

позив има пребивалиште на територији 
града,  а непрекидно најмање десет 
година, осим у случају интерно 
расељених лица и повратника, 

б) да подносилац захтјева и чланови 
његовог породичног домаћинста нису 
продали,         поклонили, замјенили, 
односно другим правним послом 
отуђили у власништву/сувласништву 
кућу, стан, викендицу или земљиште и 
на тај начин се  довели у неповољан 
стамбени положај, 

ц) да подносилац захтјева и чланови 
његовог породичног домаћинства 
немају закључен  уговор о доживотном 
издржавању или уговор о поклону 
некретнина, 

д) да каталошка вриједност процијењене 
покретне имовине (превозна средства, 
 аутомобили, радне машине и сл.) не 
прелазе вриједност од 5.000 КМ, 

е)  да новчана средства и вриједносни 
папир подосиоца захтјева и чланова 
његовог породичног домаћинства не 
прелазе укупну вриједност већу од 12 
просјечних мјесечних  плата у Репу-

блици Српској исплаћених у претходној 
години прије подношења захтјева, 

ф)  да подносилац зхтјева и чланови 
његовог породичног домаћинства 
посједује пољопирвредно земљиште, 
те да укупан катастарски приход по 
члану породице не  прелази износ 
10% од просјечног катастарског 
прихода по једном хектару земљишта, 

г)  да укупни приходи свих чланова 
породичног домаћинства у посљедњој 
години дан прије подношења захтјева 
не прелазе цензус из чланова 4,5,6 и 7. 
ове Одлуке. 

 
(2) Захтјеви лица за које се утврди да не 

испуњавају услове из овог члана одбациће се 
као неосновани. 

 
III КРИТЕРИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ 
 

Члан 9. 
(Критерији за израчунавање висине 

субвенције) 
(1) За лица/породице које користе 

општинске станове у складу с принципима 
социјалог стамбеног збрињавања, односно 
становања, висина субвенције се одређују 
према критерију за утврђивање висине 
заштићене најамнине у складу са градским 
одлукама које регулишу ову област и одређеној 
стопи субвенције, а према слиједећој формули: 
Вс – висина субвенције се добије на 
следећи начин: 
Вз – висина заштићене најамнине 
Сс – Стопа субвенције 
Формула за изачунавање: 
Вс = Вз x Сс 
    

Члан 10. 
(Висина стопа субвенција) 

Висина стопе субвенције према категоријама 
из члана 4,5,6 и 7. ове Одлуке износи за: 
  

а) лица/породице у стању социјалне 
потребе: 

- за кориснике сталне социјалне помоћи, 
одосно лица и породице које остварују 
права  на новчану помоћ по основу 
примјене Закона о социјалној заштити, 
најамнина се субвенцонира у износу од 
100%, 

- за незапослена лица и за лица и 
породице чији приходи по члану 
породичног домаћинства не прелазе 
износ од 15% просјечне плате 
запослених у РС у претходној години, 
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најамнина се субвенционира у износу 
од 50%, 

- за лица и породице које имају лица са 
тешким здравственим стањем 
узроковано обољењем од 
професионалне болести, шећерне 
болести, карцинома, леукемије, 
туберколозе, парализе и тешких 
душевних обољења чији приходи по 
члану породичног домаћинства не 
прелазе 15% просјечне плате у РС у 
претходној години, најамнина се 
субвенционира у износу од 100%, 

 

б)  млади брачни парови до 35 година 
старости: 

- за младе брачне парове, ако им 
приходи по члану породичног 
домаћинства не прелазе 25% просјече 
плате запослених у РС у претходној 
години, најамнина се субвенционира у 
износу од 50%, 
 

ц) старија лица преко 65 година старости: 
- за лица која немају некретнине у 

посједу/власништву и немају лица која 
су их по закону дужна издржавати или 
за то немају материјалних средстава и 
ако примања по члану њиховог 
породичног домаћинства не прелазе 
50% од најниже просјечне пензије 
исплаћене у РС за претходну годину, 
најамнина се субвеницонира у износу 
од 60%, 

- за лица која немају некретнине у 
посједу/власништву, а спадају у 
категорију лица са обољењима, као 
што је тешко здравствено стање 
узроковано обољењем од 
професионалне болести, шећерне 
болести, карциоома. леукемије, 
туберкулозе, парализе и тешких 
душевних обољења чија примања по 
члану њиховог домаћинства не прелазе 
50% од најниже просјечне пензије 
исплаћене у РС за претходну годину и 
које немају лица која су их по закону 
дужна издржавати или за то немају 
материјалних средстава, најамнина се 
субвенционира у износу од 100%, 

- за особе које имају некретнине у 
посједу/власништву и немају лица која 
су их по закону дужне издржавати или 
таква лица за то немају материјалних 
средстава и ако укупна примања по 
свим основама по члану њиховог 
домаћинства не прелазе 30% од 
најниже пензије, најамнина се 
субвенционира у износу од 100%, 

 д)  избјегла и расељена лица и повратници 
– уколико остварују субвенцију у висини  стопе 
предвиђеној тачкама а), б) и ц) овог члана: 

 
- за избјегла и расељена лица и 

повратнике који немају у 
посједу/власништву некретнине и ако 
им приходи по члану породичног 
домаћинства не прелазе 15% просјечне 
плате запослених у РС за претходну 
годину, најамнина се субвенционира у 
износу од 50%, 

- за избјегла и расељена лица и 
повратнике које имају некретнине у 
посједу/власништву и ако им укупни 
приходи по свим основама од тих 
некретнина, као што су приходи од 
пољопривредног земљишта и др. 
(катастарски приходи и др.) по члану 
породичног домаћинства не прелазе 
15% просјечне плате запослених у РС 
за претходну годину, најамнина се 
субвенционира у износу од 50%. 

 
IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Члан 11. 

(Документација за признавање права 
на субвенционирање) 

(1) Да би се поднешени захтјеви/пријава 
узела у разматрање, потребно је да 
подносилац захтјева испуни услове прописане 
члановима 4,5,6,7 и 8 ове Одлуке. 

(2) Статус из чланова 4,5,6,7 и 8 ове 
одлуке доказује се: 

 
а) статус из члана 4. доказује се: 
- потврдом Центра за социјални рад, 
- потврдом Бироа за запошљавање, 
- доказима о висини укупних мјесечних 

примања (потврда послодавца о 
исплаћеној плати, чек од пензије и 
друге потврде, као катастарске и др. о 
изворима прихода уколико их имају али 
не старије од мјесец дана), 

- потврда надлежне здравствене 
установе за лица са обољењима, 

 
б) статус из члана 5.доказује се: 
- изводом из матичне књиге рођених, 
- потврда о укупним мјесечним 

примањима, 
 

ц) статус из члана 6. доказује се: 
- увјерењем издатим од стране 

Републичке управе за геодетске и 
имовинско правне послове Бања Лука 
подручна јединица Зворник за РС, за 
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ФБиХ, БДБиХ, као и из иностранства, 
да подносилац захтјева нема имовину, 
као ни чланови његовог домаћинства, 
увјерење се прибавља службеним 
путем од стране надлежног органа, 

- изјавом датом под материјалном и 
кривичном одговорношћу уз два 
свједока, овјереном код надлежног 
органа да нема лица која су их по 
закону дужна издржавати или таква 
лица за њихово издржавање немају 
средстава, 

- потврда о висини пензије и другим 
примањима, 

 
 д) статус из члана 7. доказује се: 
- увјерењем/рјешењем о статусу 

расељеног лица, а за повратнике 
потврдом о статусу повратника, 

- увјерењем издатим од стране 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско правне послове Бања Лука, 
подручна једиица Зворник за ФБиХ, 
БДБиХ, као и из иностранства да 
подносилац захтјева нема имовину, као 
ни чланови његовог домаћинства, 
увјерење се прибавља службеним 
путем од стране надлежог органа, 

- доказима о висини укупних мјесечни 
примања (потврда послодавца о 
исплаћеној плати, чек од пензије и 
докази о другим приходима као 
катастарски и друго, али не старије од 
мјесец дана), 

 
е) статус из члана 8. Доказује се: 
- кућном листом, не старијом од мјесец 

дана, 
- увјерењем о пребивалишту за подноси-

оца захтјева и чланове домаћинства и 
потврдом о кретању у последњих 10 
година, осим за избјеглице, расељена 
лица и повратнике, 

- увјерењем издатим од стране 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско правне послове Бања Лука, 
подручна јединица Зворник за ФБиХ, 
БДБиХ, као и из иностранства да 
подносилац захтјева нема имовину, као 
ни чланови његовог домаћинства, 
увјерење се прибавља службеним 
путем од стране надлежног органа, 

- увјерење из земљишних књига и из 
књига положених уговора о откупу 
станова у мјесту пребивалишта и 
мјеста рођења за све чланове 
породичног домаћинства, не старије од 
мјесец дана, 

- увјерењем МУП-а о не/посједовању 
аутомобила, не старије од мјесец дана, 

- копијом саобраћајне дозволе, 
- изјавом датом под моралном и 

кривичном одговорношћу о осталим 
вриједностима које посједује 
домаћинство, уз два свједока, 
овјереном код надлежног органа, 

- увјерењем о катастарском приходу 
надлежне катастарске општине, не 
старијем од мјесец дана, 

       (Каталошку вриједност покретне и 
непокретне имовине процјењиваће 
Комисија или надлежни орган у 
општини/граду, који одлучује о поднесе-
ним захтјевима за субвенционирање 
најамнина). 

 

(3) Документација из претходног става 
прилаже се у оригиналу или овјереној копији. 

 
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 12. 
(Подношење захтјева) 

 

(1) Поступак за остваривање права за 
субвенционирање најамнине покреће 
најмопримац подношењем захтјева градској 
служби надлежној за стамбене послове уз 
достављање доказа потребних за остваривање 
овог права, 
а)  одмах по објави коначне ранг листе за 

додјелу станова у најам по принципу    
социјалног становања, 

б)    након што почне тећи уговорни однос, 
ц)   када се јаве промјењене околности које 

могу бити основ за субвенционирање   
најаминине. 

(2) Уз захтјев за субвенциоирање 
најамнине, подносиоц захтјева је дужан 
доставити овјерен Уговор о закупу стана, 
односно куће, уколико је већ склопљен Уговор, 

(3) Уз захтјев за субвенциоирање 
подносилац захтјева је дужан доставити 
одговарајућу документацију из чланова 4,5,6,7 
и 8. ове Одлуке. 

(4) Захтјев за субвенционирање се 
доставља на прописаном обрасцу који издаје 
надлежна служба града, а образац захтјева 
треба да садржи рубрике за основне личне 
податке, податке који се односе на тренутне 
услове становања, број чланова домаћинства, 
величина стана, висину закупнине и основ за 
остваривање права на субвенцију, те остале 
потребне информације, 

(5) Образац захтјева за остваривање 
права на субвенцију треба бити доступан у 
шалтер сали града Зворник, као и Центру за 
социјални рад. 
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Члан 13. 
(Поступак) 

1) Захтјев се подноси надлежној служби за 
стамбене послове града на прописаном 
обрасцу, уз достављање доказа потребних за 
остваривање права. 

2) Надлежни орган града за провођење 
поступка одабира корисника субвенција је 
дужан поступак провести у року од мјесец 
дана. 

3) У поступку рјешавања захтјева градска 
служба надлежна за стамбене послове 
нарочито је дужна водити рачуна о начелима 
из члана 2. ове Одлуке и поступак проводити у 
складу са Законом о управном поступку, те у 
сарадњи са осталим стручним службама, 
Центром за социјални рад и другим 
институцијама и установама провјерити све 
наведене чињенице и документацију, те по 
потреби прибавити доказе по службеној 
дужности у сврху утврђивање стварне потребе 
за субвенционирањем најамнине, 

4) Након проведеног поступка руководилац 
надлежног органа града, у складу са својим 
овлаштењима и овом Одлуком доноси 
првостепено рјешење. 
 

Члан 14. 
(Жалбени поступак) 

 
(1) Против рјешења донесеног у првом 

степену странка има право жалбе у року од 15 
дана од дана пријема рјешења. 

(2) Жалба се у два примјерка предаје 
непосредно или путем поште служби која је 
донијела рјешење, а иста се изјављује 
надлежном другостепеном органу за 
рјешавање по жалби на првостепена рјешења 
градских служби за управу у оквиру 
искључивих права и надлежности града.  
 

Члан 15. 
(Ревизија права на субвенционирање) 

(1) Корисници права на субвенционирање 
дужни су пријавити сваку околност која утиче 
на обим или престанак права на 
субвенционирање надлежној градској служби у 
року од 15 дана од дана настанка околности. 

(2) Надлежна градска служба ће сваких 12 
мјесеци по службеној дужности покренути 
поступак ревизије права на субвенционирање 
најамнине и утврдити сваку околност која утиче 
на престанак и обим права. 

(3) Околности из претходног става надлежна 
служба провјерава по службеној дужности. 

(4) Уколико се у поступку утврди да је 
подносилац захтјева дао неистините податке 
који су утицали на признавање или обим права, 

подносилац захтјева је дужан вратити износ 
који је остварио давањем неистинитих 
података. 

(5) Жалба на ревизију подноси се 
надлежном другостепеном органу града у року 
од 15 дана од дана пријема рјешења. 

 
VI ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

 
Члан 16. 

(Финансирање субвенција за најамнине) 
Срества за субвенционирање најамнине ће се 
водити на посебном рачуну, односно на рачуну 
који ће се отворити за те намене у буџету 
града а обезбјеђиваће се из : 

 
а)    буџета града, 
б)  буџета институција свих нивоа власти 

које су надлежне за питања социјалне 
заштите,  а на основу посебних 
споразума које локална заједница 
закључује са тим институцијама, 

ц)   путем донација, као и других извора, у 
складу са важећим прописима. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

(Измјене и допуне Одлуке) 
Измјене и допуне ове Одлуке врше се по 
поступку и на начину њеног доношења. 

 
Члан 18. 

(Ступање на снагу) 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-98/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. 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 и 95/11), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 20/12), и члана 27.Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној 
12.септембра 2017.године,  доноси           

                         

OДЛУКУ 
о  расписивању лицитације за продају 
градског грађевинског земљишта 

 означеног као к.ч.број 605/1 КО Зворник 
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Члан 1. 
Под условима и на начин прописан овом 
одлуком и Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе спровешће се лицитација за 
продају неизграђеног градског грађевинског 
земљишта означеног као кп.бр.605/1 Школско 
двориште  двориште површине 933 м2 уписаног 
у посједовни лист број 2151 КО Зворник-град 
на име Град Зворник са 1/1, коме по старом 
операту одговара  кч.бр.1/811 Школско 
двориште двориште  површине 933 м2 уписано 
у ЗК.уложак број 221 КО Зворник на име 
Државна имовина са 1/1 и правом управљања  
у корист НОО Зворник. 
 Урбанистичким планом ''Зворник 2020'' на 
земљишту је предвиђена изградња 
индивидуалних стамбено-пословних објеката  
максималне бруто површине надземних етажа 
1399,50 м2. 

 
Члан 2. 

Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. 
ове одлуке износи  37.320,00 КМ  (словима: 
тридесетседамхиљадатристотинедвадесетконв
ертибилнихмарака). 

 
Члан 3. 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна 
и физичка лица која на име кауције уплате 10% 
од почетне продајне цијене на благајни  
Градске управе Зворник, и која се до 
предвиђеног рока пријаве за учешће на 
лицитацији. Лицитација ће се одржати ако се 
на лицитацију пријаве најмање два учесника. 
Уколико се на лицитацију не пријаве најмање 
два учесника лицитација ће се поновити. 

  
Члан 4. 

Са учесником лицитације који понуди највећу 
цијену Градоначелник града Зворник ће 
закључити уговор о купопродаји земљишта. 
Уколико најбоље пласирани учесник одбије да 
закључи уговор, уговор ће се закључити са 
сљедеће рангираним учесником. Купац је 
дужан продајну цијену  уплатити у року од 
петнаест дана од потписивања уговора, а 
предаја земљишта у посјед купцу извршиће се  
након уплате купопродајне цијене.  
 

Члан 5. 
Купац земљишта је дужан да у року од годину 
дана од дана закључења купопродајног 
уговора затражи издавање одобрења за 
изградњу планираног објекта, а у року од двије 
године од дана закључења купопродајног 
уговора започне градњу објекта. Купац сноси 

трошкове прикључка на  комуналну 
инфраструктуру према мјерилима и условима 
надлежних комуналних предузећа. Купац сноси 
трошкове накнаде за ренту и накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта. 
Купац  сноси трошкове израде нотарске 
исправе и уписа права својине у јавним 
евиденцијама. 
 

Члан 6. 
Поступак лицитације провешће комисија  за 
лицитацију,  коју именује Градоначелник града 
Зворник. 
 

Члан 7. 
Оглас о расписивању лицитације за продају 
земљишта из члана 1. ове одлуке ће се 
објавити у Дневним новинама ''Глас Српске'' и 
на огласној табли града Зворник. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-99/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

                         
На основу члана 22. и члана 348.Закона о 
стварним правима (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 124/08, 58/09 и 95/11), 
члана 39.Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број:97/16) и члана 27.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.децембра 2017.године, 
д о н и ј е л а   ј е                                  

 
OДЛУКУ 

 о  замјени некретнина 
  

Члан 1. 
Град Зворник и  Бунијевац (Раде) Стево ће  
извршити замјену  некретнина означених као: 

1) кп.бр.516/4 ''Башча'' њива 6.класе 
површине 388 м2 уписана у посједовни лист 
број 1388 КО Зворник-град на име посједника 
Град Зворник са 1/1,  којој по старом операту 
одговара  дио кп.бр.1/684  Страна пашњак 
површине 200 м2 и дио кп.бр.1/687 Страна 
пашњак површине 284 м2, уписана у зк.ул.бр.61 
КО Зворник, власништво Дражавна  имовина са 
1/1, за некретнине означене као: 

2) кп.бр.1634/2 ''Страна'' кућа и зграда 
површине 34 м2 и ''Страна''њива  7.класе 
површине 555 м2 уписана у посједовни лист 
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број 1304 КО Зворник-град  на име посједника 
Бунијевац (Раде) Стево са 1/1, којој по старом 
операту одговара кп.бр.9/180 Кућа и двориште, 
кућа  површине 120 м2 и кп.бр.9/179 Шљивик 
код куће, шљивик површине 300 м2, уписана у 
зк.ул.бр.2882 КО Зворник државно валсништво 
са 1/1 и правом коришћења на земљишту у 
корист Бунијевац Стево са 1/1 и правом 
власништва на кућу  у корист Бунијевац Стево 
са 1/1. 
   

Члан 2. 
Вриједности некретнина из тачке 1. и тачке 2. 
предходног члана су једнаке и према процјени 
вјештака грађевинске струке  износи  по 
7.178,00 км, па се замјена врши без било какве 
доплате. 
   

Члан 3. 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да 
може закључити уговор о замјени  некретнина 
из члана 1. ове одлуке.                
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-100/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. 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 и 95/11), члана 
30.Закона о локалној самоуправи ('' Службени 
гласник Републике Српске'' број:97/16) и члана 
27.Статута града Зворник-пречишћен текст ('' 
Службени гласник града Зворник'' број 5/17) 
Скупштина Града Зворник на сједници 
одржаној  12. септембра 2017.године , доноси                                  

 

OДЛУКУ 
 о  продаји  градског грађевинског 

земљишта 
непосредном погодбом Мехмедовић Халиду 

  
Члан 1. 

Град Зворник ће Мехмедовић Халиду из 
Зворника  продати непосредном погодбом  
градско грађевинско земљиште означено као 
кп.бр.414/3 Пут ост.неплодно земљиште 
површине 4 м2 КО Зворник-град уписано у 
пл.бр.246 на име ДС:Путеви Зворник са 1/1, 
коме по старом операту одговара кп.бр.1/740 
Плац неплодно земљиште површине 4 м2 КО 
Зворник уписана у зк.ул.бр.34 као државна 
имовина са 1/1 и правом расправљања у 
корист Општине Зворник са 1/1. 
 

Члан 2. 
Земљиште из члана 1.ове одлуке се продаје 
ради комплетирања грађевинске парцеле 
означене као кп.бр.410/1  КО Зворник-град за 
цијену од 200,00 КМ, 
(словима:двијестотинеконвертибилнихмарака). 
  

Члан 3. 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да 
може закључити уговор о продаји земљишта из 
члана 1. ове одлуке.   
            

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-101/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 69. и члана 70. Закона о 
уређењу простора и грађењу ( "Службени 
гласник Републике Српске", број: 40/13, 106/15 
и 3/16) и члана 27. и 50. Статута Града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Зворник", број: 5/17), а у вези са 
одредбама Закона о Граду Зворник ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 106/15), 
Скупштина Града Зворник на сједници 
одржаној  12.септембра донијела  је:  

 
ОДЛУКУ 

о одређивању градског грађевинског 
земљишта 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се у складу са Законом о 
уређењу простора и грађењу одређује градско 
грађевинско земљиште. 

 
Члан 2. 

Граница градског грађевинског земљишта 
обухвата дио ширег урбаног подручја града 
Зворник, односно простор-територију града 
Зворник, простор мјесних заједница Каракај, 
Улице, Економија, Шћемлија, Дивич, дио 
мјесне заједнице Челопек и викенд насеље 
Језеро.  

Члан 3. 
Граница обухвата градског грађевинског 
земљишта почиње на сјеверу, на мјесту гдје се 
сијеку матице ријека Сапне и Дрине, односно 
гдје ријека Сапна сијече државну границу 
између Босне и Херцеговине - Републике 
Српске и Републике Србије. Од ове тачке 
граница даље иде у правцу запада, узводно уз 
матицу ријеке Сапне све до к.п. бр. 2979, 
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пресјеца пут Бијељина - Зворник и даље 
наставља  матицом ријеке Сапне све до к.п. 
2876/1, К.О. Зворник, пресјеца ријеку Сапну и 
иде границом к.п. бр. 2851, пресјеца пут и 
даље наставља границама катастарских 
парцела 2642, 1239, 1242/1, 1242/3, 1244, гдје 
се ломи у правцу запада и наставља 
границама катастарских парцела 1244, 1242/3, 
1245, 1246, 1248/2, 1247/1, 1247/8, 2028/1, 
2028/2, 2028/9, 2031, 2032, 2033/1 2035/1, 
2036/1, 2036/2, 2037/2, 2038/17, 2038/1, гдје 
граница скреће према југоистоку границом 
катастарске парцеле 2038/1, 2038/9, 2038/8, 
гдје се ломи према сјеверу границом 
катастарске парцеле 2070, гдје се ломи према 
западу границама плана парцелације насеља 
Улице и путем означеним као к.п. 2985/5 до 
границе са катастарском парцелом 2083/1, гдје 
се ломи у правцу сјеверозапада а затим према 
југу пратећи границу ове парцеле до 
катастарске парцеле 2082. Даље граница 
наставља границом катастарске парцеле 
2777/1 ломећи се према западу па путем 
означеним као к.п. бр. 2079/3, гдје се ломи 
према југозападу границама катастарских 
парцела 2777/8, 2777/3, 2774/2 до границе 
катастарске парцеле 2774/1, па њеном 
границом до ријеке Сапне. Даље граница 
наставља узводно матицом ријеке Сапне до 
регионалног пута Зворник – Сапна - Брчко, па 
се ломи у правцу југа до раскршћа  путева Цер 
– Јардан - Каракај, гдје се ломи у правцу 
запада путем за Јардан и даље наставља 
путем означеним као к.п. бр. 5782 до круга 
фабрике Глинице „Бирач“, ломи се оградом 
парцеле фабрике Глинице „Бирач“ у правцу 
југоистока до катастарске парцеле 5703, гдје се 
ломи у правцу југа границама катастарске 
парцеле 5703, 5704, 5705/1, до пруге коју 
прелази и иде границама катастарских 
рарцела 5704, 5706, 5707/5, 5707/8, 5707/1, 
5707/2 до пута означеног као к.п. бр. 8678. 
Даље се граница ломи путем у правцу запада,  
па путем означеним као к.п. бр. 6620 у првцу 
југа, па границом катастарске парцеле 6621 до 
магистралног пута Зворник-Тузла, гдје са 
асфалтног пута скреће старим путем за 
,,Курића растик” те наставља истим путем кроз 
„Курића растик“, обухватајући  Ивановиће и 
Гајиће, те силази старим путем према 
Метеризама (све границом мјесне заједнице) 
изнад куће Јове Ивановића до к.п. бр. 7504 гдје 
се ломи у правцу Зворника обухватајући 
ширину од 100 м од магистралног пута 
Зворник-Бијељина до потока у Казанбашчи, 
гдје почиње граница К.О. Зворник-град, па 
границом К.О. Зворник-град до изнад насеља 
Гробнице на границу катастарских парцела 

526/1 К.О. Зворник-град и к.п. бр. 7716/2 К.О. 
Зворник, чијом се границом ломи у правцу 
сјевероистока преко каменолома на Шћемлији 
границама катастарских парцела 7716/1, 
7717/2, 7723, 7724/8, 7725, 7729, 7728, 7700/2, 
7700/3, 7699, 7734/1, 7733, 7738/2, гдје се ломи 
у правцу југозапада границама катастарских 
парцела 7999, 7998/5, 7998/1, 7998/2, 7797/13, 
7997/9, 7997/11, 7795 до краја пута означеног 
као к.п. бр. 8021/3, ломи се у правцу 
сјеверозапада до краја катастарске парцеле 
8027, ломи се према западу границом 
катастарске парцеле 7948 до пута за Курића 
растик, ломи се према западу пресијецајући 
пут кроз Шћемлију и иде даље према југу путем 
означеним као к.п. бр. 8691, па ломи путем к.п. 
бр. 8062 до границе катастарске парцеле 8057 
и границом исте излази на пут означен као к.п. 
бр. 8077.  Даље граница иде путем до 
катастарске парцеле 8100/3 гдје се ломи према 
југу и наставља границама катастарских 
парцела 8101/2, 8102, 8099/2, 8110,  и даље 
границом катастарских  парцела 8118, 8204/3, 
8204/1, 8203/2, 8203/1, 8215/2, 8215/1, 8209 до 
границе са К.О. Зворник-град. Даље граница 
иде западном границом К. О. Зворник-град до 
градске капије (доња капија Старог града). 
Даље обухвата појас изнад магистралног пута 
Зворник - Сарајево (насеље Табаци), након 
чега силази на магистрални пут и иде до 
почетка насеља Дивич, односно до к.п. бр. 
1969/5 и 1969/1, настављајући њеном границом 
до катастарске парцеле 8537/13 и иде до 
магистралног пута Зворник - Сарајево код 
хотела Видиковац, при чему обје парцеле 
остају изван  обухвата градског грађевинског 
земљишта.  
Ту се граница ломи и скреће ка западу путем 
Сарајево - Зворник, гдје се граница опет ломи, 
пратећи западну ивицу магистралног пута  
обухватајући к.п. бр. 1969/8 и иде све до другог  
тунела гдје граница пресјеца пут и излази на 
Зворничко језеро, а затим најприје на 
Зворничком језеру а онда и на ријеци Дрини 
граница градског грађевинског земљишта се 
преклапа са републичком и општинском 
границом и њоме иде на сјевер све до почетне 
тачке овог описа гдје се и заокружује. 
 

Члан 4. 
Све парцеле обухваћене овoм границoм чине 
градско грађевинско земљиште. 
 

Члан 5. 
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 
уцртаном границом градског грађевинског 
земљишта и парцелама обухваћеним 
границом. 
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Члан 6. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању градског 
грађевинског земљишта, број: 01-022-132/2012 
од 25. и 27.12.2012.године ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 14/12). 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-102/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
 
На основу члана 69. став 1. и члана 191. став 
1. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16) и члана 27. и 50. Статута 
Града Зворник-пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Зворник", број: 5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
12.септембра 2017.године, донијела  је: 
 

ОДЛУКУ 
O УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАДСКОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се услови и начин 
коришћења, управљања, заштите и 
располагања градским грађевинским 
земљиштем, као и основи и мјерила за 
утврђивање накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта и ренте. 

 
Члан 2. 

Одредбе ове одлуке односе се на градско 
грађевинско земљиште без обзира на облик 
својине, односно односе се на градско 
грађевинско земљиште у својини јединице 
локалне самоуправе и на градско грађевинско 
земљиште у приватној својини. 
 
II – ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
1.Појам, заштита, уређење и финансирање 
уређења градског грађевинског земљишта, 
опремање неизграђеног грађевинског 
земљишта, урбано формирање 
грађевинских парцела и одређивање 
граница градског грађевинског земљишта.  
 

Члан 3. 
Градско грађевинско земљиште је изграђено и 
неизграђено земљиште у градовима и 

насељима градског карактера, које је 
одговарајућим документима просторног 
уређења намијењено за изградњу објеката у 
складу са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу. 
 
Kao градско грађевинско земљиште одређује 
се: 
 
а)   земљиште које је претежно изграђено и 

чини просторно функционалну цјелину у граду 
и насељу градског карактера, 
б) земљиште обухваћено границама 

урбанистичког плана града, односно насеља 
градског карактера, као и оно које је 
предвиђено за проширење града, односно 
насеља градског карактера, 
в) земљиште на другим подручјима 

предвиђеним за стамбену и другу изградњу, 
као што су приградска насеља или друга већа 
насеља, рекреационо-туристички центри, 
подручја предвиђена за изградњу кућа за 
одмор и опоравак и друге сличне намјене. 
 
Као градско грађевинско земљиште из става 1. 
овог члана може се одредити само земљиште 
за које је донесен спроведбени документ 
просторног уређења или урбанистички план. 
 

Члан 4. 
Градско грађевинско земљиште користи се 
према његовој намјени и на начин којим се 
обезбјеђује његово рационално коришћење у 
складу са законом. 
Јединица локалне самоуправе брине се о 
уређењу градског грађевинског земљишта. 
 

Члан 5. 
На градском грађевинском земљишту могу се 
стећи права одређена Законом о стварним 
правима. 
Заштита права на градском грађевинском 
земљишту остварује се у поступку пред судом. 
 

Члан 6. 
Градско грађевинско земљиште може бити 
уређено и неуређено. 
 

Уређено градско грађевинско земљиште је 
земљиште које је комунално опремљено за 
грађење у складу са спроведбеним документом 
просторног уређења, односно које има 
приступни пут, обезбеђено снабдијевање 
електричном енергијом, снадбијевање водом и 
обезбеђене друге посебне услове. 
 

Неуређено градско грађевинско земљиште је 
земљиште које није у потпуности комунално 
опремљено у смислу става 2. овог члана. 
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Члан 7. 
Уређење градског грађевинског земљишта 
врши јединица локалне самоуправе, а уређење 
обухвата његово припремање и опремање. 
 
Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких, 
инжењерско-сеизмолошких и других подлога, 
израда анализе својинских права на 
земљишту, израду планске и техничке 
документације, израду програма за уређење 
земљишта, расељавање, рушење објекта, 
санирање терена и друга радње, а опремање 
земљишта обухвата изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намјене планираних 
спроведбеним документом просторног 
уређења. 
 

Члан 8. 
Финансирање уређења градског грађевинског 
земљишта и израде докумената просторног 
уређења врши јединица локалне самоуправе, а 
обезбеђује се из средстава остварених од: 
а) накнаде на основу природних и 

локацијских погодности градског грађевинског 
земљишта и погодности већ изграђене 
комуналне инфраструктуре које могу настати 
приликом коришћења тог земљишта (рента) 
б) накнаде за уређење грађевинског 

земљишта, 
в)    закупнине за грађевинско земљиште, 
г)    продаје грађевинског земљишта, 
д)   дијела пореза на имовину, 
ђ) других извора у складу са посебним 

прописима. 
 

Члан 9. 
Неизграђено грађевинско земљиште које није 
опремљено у смислу Закона о уређењу 
простора и грађењу, а налази се у обухвату 
спроведбеног документа просторног уређења 
или урбанистичког плана јединице локалне 
самоуправе, може се опремити средствима 
инвеститора који жели градити на том 
земљишту. 
Инвеститор из става 1. овог члана подноси 
органу јединице локалне самоуправе 
надлежном за комуналне послове приједлог о 
финансирању опремања земљишта. 
 
Ако орган из става 2. овог члана утврди да је 
подносилац приједлога инвеститор изградње 
објекта у зони у којој грађевинско земљиште 
није опремљено, а за коју је донесен 
спроведбени документ просторног уређења 
или се налази у обухвату урбанистичког плана 
јединице локалне самоуправе, може закључити 

са инвеститором уговор о финансирању 
опремања грађевинског земљишта. 
Уговор из претходног става треба да садржи 
податке одређене законом и исти може да 
садржи динамику уређења градског 
грађевинског земљишта. 

 
Члан 10. 

Инвеститору из претходног члана који је 
власник грађевинског земљишта на коме је 
према важећем документу просторног уређења 
планирана изградња комуналне 
инфраструктуре, признаје се тржишна 
вриједност тог земљишта као стварни трошак 
комуналног опремања земљишта. 

 
Члан 11. 

Граница градског грађевинског земљишта 
обухвата дио ширег урбаног подручја града 
Зворник, односно простор-територију града 
Зворник, простор мјесних заједница Каракај, 
Улице, Економија, Шћемлија, Дивич, дио 
мјесне заједнице Челопек и викенд насеље 
Језеро.  
 
Граница обухвата градског грађевинског 
земљишта почиње на сјеверу, на мјесту гдје се 
сијеку матице ријека Сапне и Дрине, односно 
гдје ријека Сапна сијече државну границу 
између Босне и Херцеговине - Републике 
Српске и Републике Србије. Од ове тачке 
граница даље иде у правцу запада, узводно уз 
матицу ријеке Сапне све до к.п. бр. 2979, 
пресјеца пут Бијељина - Зворник и даље 
наставља  матицом ријеке Сапне све до к.п. 
2876/1, К.О. Зворник, пресјеца ријеку Сапну и 
иде границом к.п. бр. 2851, пресјеца пут и 
даље наставља границама катастарских 
парцела 2642, 1239, 1242/1, 1242/3, 1244, гдје 
се ломи у правцу запада и наставља 
границама катастарских парцела 1244, 1242/3, 
1245, 1246, 1248/2, 1247/1, 1247/8, 2028/1, 
2028/2, 2028/9, 2031, 2032, 2033/1 2035/1, 
2036/1, 2036/2, 2037/2, 2038/17, 2038/1, гдје 
граница скреће према југоистоку границом 
катастарске парцеле 2038/1, 2038/9, 2038/8, 
гдје се ломи према сјеверу границом 
катастарске парцеле 2070, гдје се ломи према 
западу границама плана парцелације насеља 
Улице и путем означеним као к.п. 2985/5 до 
границе са катастарском парцелом 2083/1, гдје 
се ломи у правцу сјеверозапада а затим према 
југу пратећи границу ове парцеле до 
катастарске парцеле 2082. Даље граница 
наставља границом катастарске парцеле 
2777/1 ломећи се према западу па путем 
означеним као к.п. бр. 2079/3, гдје се ломи 
према југозападу границама катастарских 
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парцела 2777/8, 2777/3, 2774/2 до границе 
катастарске парцеле 2774/1, па њеном 
границом до ријеке Сапне. Даље граница 
наставља узводно матицом ријеке Сапне до 
регионалног пута Зворник – Сапна - Брчко, па 
се ломи у правцу југа до раскршћа  путева Цер 
– Јардан - Каракај, гдје се ломи у правцу 
запада путем за Јардан и даље наставља 
путем означеним као к.п. бр. 5782 до круга 
фабрике Глинице „Бирач“, ломи се оградом 
парцеле фабрике Глинице „Бирач“ у правцу 
југоистока до катастарске парцеле 5703, гдје се 
ломи у правцу југа границама катастарске 
парцеле 5703, 5704, 5705/1, до пруге коју 
прелази и иде границама катастарских 
рарцела 5704, 5706, 5707/5, 5707/8, 5707/1, 
5707/2 до пута означеног као к.п. бр. 8678. 
Даље се граница ломи путем у правцу запада,  
па путем означеним као к.п. бр. 6620 у првцу 
југа, па границом катастарске парцеле 6621 до 
магистралног пута Зворник-Тузла, гдје са 
асфалтног пута скреће старим путем за 
,,Курића растик” те наставља истим путем кроз 
„Курића растик“, обухватајући  Ивановиће и 
Гајиће, те силази старим путем према 
Метеризама (све границом мјесне заједнице) 
изнад куће Јове Ивановића до к.п. бр. 7504 гдје 
се ломи у правцу Зворника обухватајући 
ширину од 100 м од магистралног пута 
Зворник-Бијељина до потока у Казанбашчи, 
гдје почиње граница К.О. Зворник-град, па 
границом К.О. Зворник-град до изнад насеља 
Гробнице на границу катастарских парцела 
526/1 К.О. Зворник-град и к.п. бр. 7716/2 К.О. 
Зворник, чијом се границом ломи у правцу 
сјевероистока преко каменолома на Шћемлији 
границама катастарских парцела 7716/1, 
7717/2, 7723, 7724/8, 7725, 7729, 7728, 7700/2, 
7700/3, 7699, 7734/1, 7733, 7738/2, гдје се ломи 
у правцу југозапада границама катастарских 
парцела 7999, 7998/5, 7998/1, 7998/2, 7797/13, 
7997/9, 7997/11, 7795 до краја пута означеног 
као к.п. бр. 8021/3, ломи се у правцу 
сјеверозапада до краја катастарске парцеле 
8027, ломи се према западу границом 
катастарске парцеле 7948 до пута за Курића 
растик, ломи се према западу пресијецајући 
пут кроз Шћемлију и иде даље према југу путем 
означеним као к.п. бр. 8691, па ломи путем к.п. 
бр. 8062 до границе катастарске парцеле 8057 
и границом исте излази на пут означен као к.п. 
бр. 8077.  Даље граница иде путем до 
катастарске парцеле 8100/3 гдје се ломи према 
југу и наставља границама катастарских 
парцела 8101/2, 8102, 8099/2, 8110,  и даље 
границом катастарских  парцела 8118, 8204/3, 
8204/1, 8203/2, 8203/1, 8215/2, 8215/1, 8209 до 
границе са К.О. Зворник-град. Даље граница 

иде западном границом К. О. Зворник-град до 
градске капије (доња капија Старог града). 
Даље обухвата појас изнад магистралног пута 
Зворник - Сарајево (насеље Табаци), након 
чега силази на магистрални пут и иде до 
почетка насеља Дивич, односно до к.п. бр. 
1969/5 и 1969/1, настављајући њеном границом 
до катастарске парцеле 8537/13 и иде до 
магистралног пута Зворник - Сарајево код 
хотела Видиковац, при чему обје парцеле 
остају изван  обухвата градског грађевинског 
земљишта.  
Ту се граница ломи и скреће ка западу путем 
Сарајево - Зворник, гдје се граница опет ломи, 
пратећи западну ивицу магистралног пута  
обухватајући к.п. бр. 1969/8 и иде све до другог  
тунела гдје граница пресјеца пут и излази на 
Зворничко језеро, а затим најприје на 
Зворничком језеру а онда и на ријеци Дрини 
граница градског грађевинског земљишта се 
преклапа са републичком и општинском 
границом и њоме иде на сјевер све до почетне 
тачке овог описа гдје се и заокружује. 
 

Све парцеле обухваћене овoм границoм чине 
градско грађевинско земљиште. 
Саставни дио одлуке је графички приказ 
граница градског грађевинског земљишта. 
 
III – НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА 
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 
РЕНТА 
 
1.Критеријуми и мјерила за обрачун накнаде 
за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта и ренте и зоне за обрачун ренте. 
 

Члан 12. 
Инвеститор изградње објеката на градском 
грађевинском земљишту дужан је да прије 
добијања грађевинске дозволе плати: 
а)  ренту и 
б) накнаду за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта. 
 
Инвеститору изградње објекта на градском 
грађевинском земљишту не може се издати 
грађевинска дозвола док не достави доказ да 
је плаћена накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта и рента. 
 
Инвеститор линијских објеката комуналне 
инфраструктуре и јавне инфраструктуре не 
плаћа накнаду за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта и ренту. 
 

За пољопривредно земљиште које је 
документом просторног уређења одређено као 
грађевинско земљиште за које инвеститор 
плаћа накнаду за претварање пољопривредног 



БРОЈ 12                                Службени гласник Града Зворник                        13. септембар 2017. 
 

 
20 

у грађевинско земљиште, трошкови ренте 
умањују се за износ плаћене накнаде за 
претварање. 
 

Члан 13. 
Рјешење о износу накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта и 
износу ренте на захтјев инвеститора доноси 
орган јединице локалне самоуправе надлежан 
за комуналне послове након издавања 
локацијских услова, односно урбанистичко-
техничких услова. 
 

У прилогу рјешења надлежни орган доставља 
и записник обрачуна трошкова уређења 
земљишта и ренте са свим параметрима на 
основу којих су обрачунати. 
 

Рјешење важи годину дана од дана његове 
коначности. 
 

Рјешење из става 1. овог члана доноси се и за 
објекте за које на основу Закона о уређењу 
простора и грађењу није потребна грађевинска 
дозвола, на основу идејног пројекта и 
локацијских услова, а прије исколчавања 
објекта. 
 

Износ накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта и износ ренте утврђују 
се по јединици корисне површине објекта 
(КМ/м2) садржане у техничкој документацији на 
основу које се издаје грађевинска дозвола, а 
начин обрачуна накнаде на име уређења 
градског грађевинског земљишта дефинисан је 
Одлуком о утврђивању накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта. 
 

Члан 14. 
Градоначелник може одлучити да се уплата 
утврђеног износа накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта и 
износа ренте, може извршити у мјесечним 
ратама, на период највише до десет година. 
 

У случају из става 1. овог члана инвеститор са 
Градоначелником закључује уговор о 
одложеном плаћању накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта и 
ренте. 
 

Инвеститор је дужан да прије закључивања 
уговора о одложеном плаћању утврђеног 
износа накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта и ренте, прибави 
гаранцију банке на утврђене износе и да преда 
гаранцију банке надлежном Одјељењу Градске 
управе Града Зворник. 
 

Захтјев за одложено плаћање подноси се 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја. 

Уговор из става 2. овог члана сматра се 
доказом на основу кога се може издати 
грађевинска дозвола. 
 

Члан 15. 
Приликом доградње и надоградње постојећих 
легалних објеката инвеститор плаћа накнаду за 
уређење градског грађевинског земљишта и 
ренту за површину дограђеног, односно 
надограђеног дијела, а приликом замјене 
старог објекта новим објектом, инвеститор 
плаћа накнаду за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренту обрачунату за 
разлику у корисној површини између новог и 
старог објекта. 
 

Члан 16. 
Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обухвата стварне трошкове 
припремања и опремања грађевинског 
земљишта, односно стварне трошкове 
планиране изградње комуналне и друге 
инфраструктуре и уређења јавних површина 
према спроведбеном документу просторног 
уређења који се односи на подручје предметне 
изградње или према урбанистичком плану 
Града, стручном мишљењу и урбанистичко-
техничким условима, до доношења 
спроведбеног документа просторног уређења, 
израчуната по квадратном метру корисне 
површине објекта. 
 

Изнас накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта утврђује се сагласно 
програму уређења градског грађевинског 
земљишта, трошковнику радова комуналне и 
друге инфраструктуре и уређења јавних 
површина који је саставни дио документа 
просторног уређења из претходног става и 
планираном обиму укупне изградње на начин 
коришћења земљишта одређен документом 
просторног уређења. 
 

Накнада уређење грађевинског земљишта које 
се израчунава у складу са чланом 13. ове 
одлуке, за објекат који ће се градити на 
локацији, односно зони на којој је документом 
просторног уређења планирана изградња 
комуналне инфраструктуре, која се према 
уговору опрема средствима инвеститора, 
умањује се за стварне трошкове опремања које 
инвеститор улаже на основу уговора из става 
4.  члана 9. ове одлуке, а највише до висине 
накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта утврђене према критеријумима и 
мјерилима обрачуна за ту локацију, односно 
зону. 
 

Инвеститор на чији захтјев се врши измјена 
документа просторног уређења дужан је да, 
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осим трошкова из става 1. овог члана, у 
потпуности финансира и уређења грађевинског 
земљишта у дијелу насталих измјена у односу 
на важећи документ просторног уређења који 
се мијења. 
 

Члан 17. 
Као основица за израчунавање висине ренте 
служи просјечна, коначна, грађевинска цијена 
једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора из 
претходне године за подручје јединице 
локалне самоуправе. 
 
Основица израчуната у складу са ставом 1.овог 
члана  множи се са коефицијентом 
развијености јединице локалне самоуправе (у 
даљем тексту: Кр), и то: 
 
а) развијене јединице локалне 

самоуправе............................................Кр = 1,00, 
б) средње развијене јединице локалне 

самоуправе............................................Кр = 0,90, 
в) неразвијене јединице локалне 

самоуправе............................................Кр = 0,80, 
г) изразито неразвијeне јединице локалне 

самоуправе ...........................................Кр = 0,65. 
 

Имајући у виду да Град Зворник спада у 
категорију развијене јединице локалне 
самоуправе основица израчуната у складу са 
ставом 1. овог члана множиће се са 
коефицијетном 1,00. 
 

Просјечну коначну грађевинску цијену из става 
1. овог члана утврђује одлуком скупштина 
јединице локалне самоуправе сваке године, а 
најкасни је до 31. марта текуће године, на 
основу предрачуна из главног пројекта за 
издате грађевинске дозволе у претходној 
години. 
 

Члан 18. 
Градско грађевинско земљиште из основа 
природних и локацијских погодности тог 
земљишта и погодности већ изграђене 
комуналне инфраструктуре које могу настати 
приликом коришћења тог земљиште дијели се 
на шест зона. 
 

1. Прва зона представља земљиште обу-
хваћено следећом границом: 
 

Граница прве зоне градског грађевинског 
земљишта почиње на сјеверу, од границе 
парцеле 207 и улице Вука Караџића, иде 
њеном границом и границом парцеле 208 до 
Подрињске улице, ломи се њеном лијевом 
страном у правцу сјевера обухватајући 
парцеле 186/1 и 186/2, ломи се према западу 

границом парцеле 222 па њеном међом залама 
према југу и западу до тромеђе парцела 222, 
233/1 и 232, гдје прати спољну границу 
парцеле 232, гдје се ломи према југу спољним 
границама парцела 234, 237 238, 241, 243, 246, 
247, 249, 250, 253, 254/1, 254/2, 296/1, 297, 
300/1, 300/2, 306, 315/2, 315/1, 316, 317, 320, 
321/1, 321/2, 321/3, 324, гдје пресјеца пут за 
Буковик обухватајући парцеле 329, 331, 348/2, 
352, 354/3, 404/4, гдје пресјеца улицу Змај од 
Ноћаја обухвата парцеле 407, 409/1, 414/2, 
416/2, 419, 422, 513/1, 508/2, 507, 506/2, 505, 
504, 499, 581, 589, 587,590/2, гдје пресјеца 
Омладинску улицу и обухвата парцеле 624, 
625, 627, 636/1, 636/2, 634, 629, 633/2, 632, 631, 
гдје пресјеца улицу 9 Априла и ломи се према 
западу лијевом страном улице до раскршћа са 
Новом улицом, па њеном лијевом страном иде 
до парцеле 776/3, ломи се према југу до 
парцеле 776/13, гдје пресјеца улицу Симе 
Перића код кафане „Његош“ и десном страном 
улице Браће Обрадовић иде до раскрснице са 
улицом Браће Стефановић. Овдје граница 
пресјеца улицу и даље иде лијевом страном 
улице Поп Петра Лазаревића према југу, 
пресјеца Болничку улицу и наставља улицом 
Видовданском до улице Српских јунака, гдје 
њеном лијевом страном ломи у правцу истока 
до парцеле 1322, обухватајући парцелу 1324, 
пресјеца улицу Ослобођења и њеном лијевом 
страном ломи према југу до парцеле 1343, 
обухватајући парцеле 1344, 1345, 1356, 1391, 
1399, 1402/1, 1401, 1412, 1410, 1411, 1421 до 
Горанске улице и њеном десном страном до 
парцеле 1836, обухватајући исту и парцеле 
1837, 1839, 1841, 1842, 1842, 1844, 1845, 1849, 
1850, 1855, 1865/1, 1865/2 и пресјеца 
приступни пут 1951. Даље граница обухвата 
парцеле 1950/2, 1948 до парцеле 1944, гдје 
ломи у правцу истока, опет ломи у правцу 
истока до магистралног пута М-19 и иде 
његовом десном страном до границе парцеле 
1913, гдје пресјеца магистрални пут М-19 и 
обалу ријеке Дрине. Даље се граница ломи и 
иде обалом ријеке Дрине према сјеверу до 
после пјешачког моста, гдје се ломи према 
истоку пресјецајући магистрални пут М-19 до 
врха парцеле 1369/1, и даље наставља 
лијевом страном магистралног пута М-19 
према сјеверу до зграде Јахорина-осигурања, 
пресјеца улицу Вука Караџића и ломи се према 
југу до почетне тачке на парцели 207. 
 

2. Друга зона представља земљиште обу-
хваћено  границом коју чине следећи 
комплекси: 
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а) Комплекс Гробнице 
 

Граница почиње на сјеверу од приступног пута 
парцели 405/1 (код ватрогасног дома), и иде 
према западу границом парцеле до 
вратоломачког пута, гдје се ломи према југу 
лијевом страном улице Вратоломачки пут до 
парцеле 566/2, гдје ломи и наставља према 
сјеверозападу па југозападу обухватајући 
парцеле 564/5, 564/4, 564/1, 563/4, 559/3, 555/2, 
555/3, гдје се ломи према истоку до улице 
Гаврила Принципа и даље наставља лијевом 
страном улице до раскрскице са улицом 9. 
априла, гдје се ломи у правцу југоистока и 
лијевом страном улице 9. априла до парцеле 
630, пресјеца улицу и даље иде границом прве 
зоне у правцу сјевера до почетне тачке. 
 

б) Комплекс Хрид 
 

Граница почиње на сјеверу гдје граница 
парцеле 1422/1 и 1422/4 излази на Горанску 
улицу. Граница даље иде десном страном 
Горанске улице према југу до раскрснице са 
приступним путем 1951, па даље наставља у 
правцу југа десном страном пута 2064 до 
парцеле 1953, гдје даље обухвата парцеле 
1953, 1954/1, 1954/2, 1955/1, 1956, 1962, 1963, 
1966, 1973, 1979, 1982, 1983/2, 1984, 1989/2, 
1989/1, 1988/1, 1997/1, 1991/2 и излази на 
магистрални пут М-19, и истим продужава до 
јужне капије пресјецајући га и ломи се према 
истоку до обале ријеке Дрине. Даље граница 
наставља обалом ријеке Дрине у правцу 
сјевера до наспрам парцеле 1913, гдје се спаја 
са границом прве зоне и даље наставља 
границом прве зоне до почетне тачке.  

в) Комплекс Дивич 
Граница почиње на сјеверу на раскрсници 
магистралног пута М-19 и приступног пута за 
насеље Дивич. Даље иде према југу 
обухватајући парцеле 8521, 8520/1, 8519/2, 
8548/2 и иде даље приступним путем 
обухватајући комплекс око стадиона и парцеле 
8471, 8469, 8446, 8462, 8467/2, излази на улицу 
унутар насеља Дивич и пратећи њену лијеву 
ивицу ломи у правцу сјеверозапада 
обухватајући и парцелу 8370/2 до границе са 
парцелом 8368, гдје поново ломи у правцу југа 
и обухвата парцеле 8364, 8366, 8367, 8284, 
8285, 8289, 8288, 8286, 8292, 8290, 8274, 8272, 
8271, пресјеца приступни пут и обухвата 
парцеле 8311/1, 8312, пресјеца приступни пут 
8314, обухватајући парцеле 8318, 8316, 8326/2, 
8331, 8330, 8332/1, 8385, пресјеца приступни 
пут и обухвата 8390, 8394, 8393, 8329, 8425, 
8426, 8398, 8399, 8420, 8416, 8414, 8413, 8411, 
8410, 8409, 8652, 8653, 8654, 8658, 8659, 8650,  
и излази на магистрални пут М-19 код хотела 

„Видиковац“. Даље граница наставља десном 
страном магистралног пута М-19 на југ до 
другог тунела тј до краја обухвата 
Урбанистичког плана „Зворник 2020“. Пресјеца 
магистрални пут и излази на обалу Зворничког 
језера и ломи се у правцу сјевера 
настављајући даље обалом језера до почетне 
тачке. 

г) Комплекс Метеризе 
Граница почиње на граници К.О. Зворник-град 
код мотела „Лагуна“ и иде на југ магистралним 
путем М-19 до раскршћа са Подрињском 
улицом. Даље граница наставља десном 
страном Подрињске улице до границе парцеле 
206/1, гдје ломи и наставља у правцу сјевера 
границом прве зоне до раскрснице улице Вука 
Караџића са магистралним путем М-19 и даље 
наставља пресјецајући магистрални пут М-19 и 
излази на обалу ријеке Дрине настављајући у 
правцу сјевера до ушћа потока који 
представља ганицу К.О. Зворник-град и ломи 
на сјеверозапад потоком до почетне тачке. 
 

3. Трећа зона представља земљиште обу-
хваћено следећом границом: 
 
Граница почиње на граници К.О. Зворник-град 
код мотела „Лагуна“ на граници парцеле 76/1 и 
магистралног пута М-19 и потоком иде у правцу 
сјеверозапада до краја парцеле 54, гдје ломи у 
працву југозапада обухватајући парцелу 52/1, 
48 и даље наставља Буковичким путем к.п. бр. 
2044 до парцеле 343/3 гдје излази на 
Вратоломачки пут и наставља десном страном 
пута до парцеле 519, обухватајући парцеле 
519, 521, 522, 523, 526/1, 810, пресјецајући 
поток Лисичњак и Мајевичку улицу 
настављајући даље парцелама 815, 816/1, 
822/1, 822/2, 835, 840/1, 1194, 1191, 1640/1, 
1640/3, 1640/4, 1641/1, пресјеца Болничку 
улицу па даље обухвата парцеле 1648, 1650, 
1653, 1654, 1655, 1661/1, 1663, 1662, и излази 
на улицу Симе Перића и даље иде десном 
страном улице Симе Перића до парцеле 
1669/2, гдје пресјеца улицу и ломи се у правцу 
запада па југа обухватајући парцеле 1670/1, 
1689/4, 1688/2, 1689/6, 1689/5, 1688/1, 1691, 
1696/2, 1696/1, 1696/4, 1698/4, 1698/1, 1698/2, 
1701/1, 1701/2, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 
1713, 1714/1, 1723/2, 1731, 1734, 1757, 1759, 
1776, 1777, пресјеца Ђурђевданску улицу и 
Куљански поток настављајући даље 
обухватајући парцеле 1786, 18111, 1819/1, 
1821, 1952/1, 2023/1, 2030, 2034/1, и даље 
наставља уз магистрални пут М-19 до почетка 
наеља Дивич обухватајући парцеле 8523/2, 
8523/1, 8525/1, 8530/1, 8530/2, 8531/1, 8537/12, 
8585/1, 8585/2, 8544, 8544/3, 8543, 8542, 8541, 
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8540, 8539, гдје излази на магистрални пут М-
19 код хотела „Видиковац“. Даље граница 
наставља и ломи се у правцу сјевера преко 
магистралног пута М-19 границом друге зоне 
до улазног пута у насеље Дивич (к.п.8522). 
Даље граница наставља обалом Зворничког 
језера и ријеке Дрине у правцу сјевера до јужне 
капије града, гдје наставља границом друге 
зоне до Горанске улице (к.п. 1419/2) и даље 
иде границом прве зоне до раскршћа улица 
Нове и 9. априла на Гробницама. Даље иде 
границом друге зоне до ватрогасног дома, гдје 
наставља границом прве зоне до Подрињске 
улице (к.п.бр. 187). Даље наставља границом 
друге зоне (Подрињском улицом) до почетне 
тачке.  
Трећа зона обухвата и комплекс око цркве на 
Дивичу изнад магистралног пута М-19. 
 

4. Четврта зона представља земљиште 
обухваћено следећом границом: 
 
Комплекс ужег урбаног подручја Каракаја 
обухвата појас са обје стране магистралног 
пута Зворник – Бијељина, на дијелу који 
пролази кроз М.З. Каракај, и то ширином од 
100 метара лијево и десно од ивице асфалта 
укључујући „Студентски центар” и Гранични 
прелаз као и све објекте које граница зоне 
пресјеца. 
               

Граница зоне почиње код мотела „Лагуна“, гдје 
се поток улива у ријеку Дрину и иде низводно 
ријеком Дрином све до Граничног прелаза, 
обухвата исти, те наставља паралелно са 
магистралним путeм на удаљености 100 
метара од десне ивице асфалта и долази до 
стоваришта Моме Радовића на границу М.З. 
Даље граница наставља у правцу 
магистралног пута М-19 према западу у 
ширини од 100 м до парцеле 35 обухватајући 
парцелу 35, 36, 37, 38, 39. Затим граница 
скреће ка западу  и даље према сјеверу 
обухватајући парцеле 20, 21, 22 до пута за 
насеље Економија. Даље граница наставља у 
правцу сјевера на удаљености од 100 метара 
од десне ивице асфалта до ријеке Сапне, гдје 
се ломи према западу и даље према југу у 
ширини 100 метара од лијеве ивице асфалта и 
долази на „Метеризе”, на границу М.З. изнад 
куће Јове Ивановића, код к.п. бр. 7504 и иде до 
границе К.О. Зворник-град до потока код 
мотела „Лагуна“, гдје се ломи у правцу истока и 
иде до почетне тачке. 
 

5. Пета зона представља земљиште 
обухваћено границом коју чине следећи 
комплекси: 

а) Комплекс  ужег урбаног подручја Каракаја 
обухвата фабрику глинице ,,Бирач”, д.о.о. 
„Житопромет”, те насеље изнад „Житопро-
мета”, као и насеља „Фагум” и „Ђиле” и све 
објекте са обје стране пута за Тузлу, до 
надвожњака и пута за Сапну до „Радовића 
моста” на Хочи. 

 

Граница зоне почиње изнад „Везионице” код 
парцеле 7032 и иде  путем за старо каракајско 
гробље до парцеле 7009 гдје се граница одваја 
са поменутог пута и наставља границама 
парцела 7009, 7007, 7043/3, 7043/2, 7043/4, 
7041/1, 7041/2, 6941/12, 6932/6, 6932/3, 6932/4, 
6932/5 и 6932/2 (које све остају у саставу зоне), 
а граница долази до рјечице „ Хоча”, те даље 
наставља узводно Хочом и долази до 
асфалтног пута за Тузлу код парцеле 6569/1. 
Граница зоне на овом мјесту скреће и иде 
(границом М.З.) асфалтним путем до 
надвожњака у Јардану, затим путем за Јардан  
према првом раскрћу до парцеле 6621, гдје се 
одваја од границе М.З. и скреће према истоку 
па наставља поред старог пута према Каракају 
на удаљености од истог 50 метара све до 
парцеле 6759, гдје граница пресјеца стари пут 
и иде границом парцела 6672 и 6670 (које 
остају изван зоне) долази до круга „Глинице” те 
се границом круга „Глинице” враћа према 
Јардану све до пута који из Јардана иде према 
Радовића мосту (к.п. бр. 8677). Граница даље 
иде поменутим путем до Радовића моста, на 
границу М.З., те наставља ријеком Сапном 
низводно до парцеле 5367 гдје граница М.З. и 
зоне ломи и иде поред „Кочањ - прома”, долази 
до границе са четвртом зоном и иде паралелно 
са магистралним путем на удаљености од 100 
метара (границом четврте зоне), те долази до 
пута за старо каракајско гробље изнад 
Везионице до почетне тачке. 
б) Комплекс ужег урбаног подручја Каракаја 

обухвата и предузећа „Дрина-транс”, „Фагум” 
(нови погон), „Фамод”, „Јадар”, „Дрина-обућа”, 
„Инжењеринг”, као и нова насеља код Основне 
школе, Дисконтног центра, Жељезничке 
станице и Економије. 
              

Граница ове зоне почиње са границе М.З. код 
Граничног прелаза и иде паралелно са 
магистралним путем М-19 на удаљености од 
100 метара (границом четврте зоне),  долази 
до стоваришта Моме Радовића на границу 
М.З., наставља даље границом четврте зоне у 
правцу сјевера до парцеле 2955, гдје се ломи у 
правцу истока локалним путем за насеље 
Економија обухватајући урбано подручје 
Економија-стамбена зона до парцеле 5168 која 
улази у обухват пете зоне. Даље граница 
продужава на југ путем кроз каракајско поље 
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обухватајући парцелу 5186/3, до пруге гдје 
пресјеца пругу, обухватајући ново насеље на 
жељезничкој станици, и иде локалним путем до 
парцеле 389/1, те наставља границом 
индустријске зоне и обрадивог земљишта и то 
границама следећих парцела 7336/2, 7338/1, 
7339/2, 7339/3, 7312/2, 7310/1, 7308/2,7306/4 и 
7306/3 (које све остају унутар зоне), па граница 
долази до рјечице Хоча, скреће према 
југоистоку иде рјечицом до ушћа у ријеку 
Дрину, наставља ријеком Дрином узводно 
(границом М.З.) све до Граничног прелаза до 
почетне тачке. 
в) Комплекс Шћемлија 
 

Граница почиње на сјеверу на почетку парцеле 
7715/1 и иде сјеверозападно обухватајући 
парцеле 7716/1, 7717/2, 7723, 7724/8, 7725/2, 
7729, 7728, 7700/2, 7700/3, 7699, 7734/1, 7733, 
7738/2 и ломи се према западу обухватајући 
парцеле 7999, 7998/3, 7998/1, 7998/2, 7997/13, 
7997/9, 7997/11, 7795, 8014/1, 8015, 8022/1, 
8027, 7948, 7949, 7946/2, 8690 гдје излази на 
пут којим иде према југу, гдје се ломи и 
наставља обухватајући парцеле 8100/3, 8101/2, 
8102, 8099/2, 8110, 8109, 8118, 8204/3, 8204/1, 
2263/2, 8203/1, 8215/3, 8209 до пресјека са 
границом треће зоне на парцели 822/1. Даље 
граница наставља границом треће зоне у 
правцу сјевера до почетне тачке.  
 

6. Шеста зона представља земљиште обу-
хваћено границом коју чине следећи 
комплекси:  

а) Комплекс Липовац и Радаковац 

Граница почиње изнад Везионице код парцеле 
7032 и иде  путем за  старо каракајско гробље 
до парцеле 7009, гдје се граница одваја од 
пута и иде границама следећих парцела 7009, 
7008, 7043/3, 7043/2, 7043/4, 7041/1, 7041/2, 
6941/12, 6932/6, 6932/3, 6932/4, 6932/5 и 6932/2 
(које све остају изван зоне), а граница силази у 
рјечицу Хочу иде узводно Хочом долази до 
асфалтног пута за Тузлу, на границу М.З. па 
наставља границом М.З. асфалтним путем до 
мјеста гдје се са асфалтног пута скреће старим 
путем за „Курића растик” те наставља истим 
путем кроз Курића растик, обухватајући 
Ивановиће и Гајиће, те силази старим путем 
према Метеризама (све границом М.З.) изнад 
куће Јове Ивановића  до парцеле 7504 и 
наставља према сјеверу границом треће зоне 
до почетне тачке. 
 

б) Комплекс ужег урбаног подручја Каракаја 
који обухвата куће Јеремића, Ћетковића и 
других које се налазе са обје стране старог 
пута који из Јардана иде према Каракају. 

Граница зоне почиње код раскршћа у Јардану, 
изнад надвожњака, на граници парцеле 6621 и 
иде на одстојању од 50 метара са десне стране 
пута за Каракај све до парцеле 6759 гдје 
граница ломи и пресјеца стари пут за Каракај и 
иде границом парцела 6672 и 6670 (које остају 
у зони), долази до круга Глинице, чијом 
границом се враћа према Јардану све до 
границе М.З. код парцеле 5713/1, па наставља 
границом М.З. према раскршћу у Јардану код 
надвожњака до почетне тачке. 

в) Комплекс Каракајско поље 

Граница зоне почиње са ушћа Хоче у Дрину и 
иде узводно Хочом гдје граница ломи и иде 
између индустријске зоне и обрадивог 
земљишта границама парцела 7449/1, 7445/2, 
7444/2 7440/2, 7439/2, 7435/1, 7434, 7433, 7432, 
7431, 7428, 7427, 7340/2, 7339/1, 7348, 7349 и 
7337 (које све остају у зони) до „Дрина-транс“ 
код парцеле 7336/3 која остаје ван зоне. 
Граница долази до мјеста гдје пресјеца канал 
Дунавац и пут за Жељезничку станицу те 
наставља пругом све до мјеста гдје се уклапа у 
границу М.З. па колским путем (к.п. бр. 8674) 
према сјеверу, пресјеца пругу долази до 
канала (к.п. бр. 8670), а затим каналом излази 
на границу са К.О. Челопек те истом границом 
наставља према сјеверо-западу локалним 
путем кроз Економију до границе четврте зоне 
обухватајући парцеле 5169, 5173, 2923, 2959, 
2958, 2957, 2956, 2955 до ријеке Сапне, па 
низводно Сапном до ушћа у ријеку Дрину. 
Граница даље иде узводно Дрином до ушћа 
Хоче у Дрину, до почетне тачке. 

г) Комплекс насеља Улице 

Граница зоне почиње на сјеверу на мјесту гдје 
ријека Сапна пресјеца границу четврте зоне на 
парцели 2886 и иде узводно ријеком Сапном 
до парцеле 2851, гдје даље наставља у правцу 
запада обухватајући парцеле 1241/3, 1242/1, 
1244, 1245, 1246 и даље наставља према 
западу обухватајући насеље Улице-стамбена 
зона, обухватајући парцеле 577, 576, 575, 574, 
573, 572, 570, 2776/2, 2775, 2774/1 и излази на 
ријеку Сапну и границу пете зоне. Даље 
граница наставља ријеком Сапном и границом 
пете зоне до пресјека са четвртом зоном на 
граници парцеле 5343 и даље наставља 
границом четврте зоне у правцу сјевера до 
почетне тачке. 
Саставни дио ове одлуке је графички приказ 
зона. 
 

Члан 19. 
Висина ренте по 1м2 корисне површине (КП) 
објекта који ће се градити на градском 
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грађевинском земљишту, утврђује се у 
процентима од просјечне коначне грађевинске 
цијене 1м2 , утврђене на начин предвиђен 
чланом  17. Одлуке, и по зонама износи: 
 
а) у првој зони ..................................6%, 
б) у другој зони..................................5%, 
в) у трећој зони..................................4%, 
г) у четвртој зони...............................3% 
д) у петој зони....................................2%, 
ђ) у шестој зони.................................1%.  
 

Члан 20. 
Висина ренте по 1м2 корисне површине (КП) 
производних и помоћних објеката (производне 
хале, складишта, магацини, изложбени 
простори, привремени објекти типа киоска, 
зотворене надстрешнице за смјештај огрева, 
гараже изграђене од лаких материјала, објекти 
за узгој стоке и складиштење сточне хране и 
објекти за које се према Закону о уређењу 
простора и грађењу не издаје грађевинска 
дозвола) затворених и наткривених  спортских 
терена и фискултурних сала, који ће се градити 
на градском грађевинском земљишту утврђује 
се у процентима од просјечне коначне 
грађевинске цијене 1м2, утврђене на начин 
предвиђен чланом 17. Одлуке, и по зонама 
износи: 
 
а) у првој зони ..................................5%, 
б) у другој зони..................................4%, 
в) у трећој зони..................................3%, 
г) у четвртој зони...............................2% 
д) у петој зони....................................1%, 
ђ) у шестој зони................................0,5%.  

 
Члан 21. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о уређењу простора и градском 
грађевинском земљишту ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 6/13, 8/13, 13/14 и 
2/16). 
 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-103/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 2. став 1. тачка д), члана 61. 
став 1., члана 62. став 4. и 5., члана 66. став 2., 
члана 74. став 1., члана 138. став 2. и 3., члана 
146. став 3., члана 149. став 2. и члана 151. 
став 4. Закона о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске", број: 
40/13, 106/15 и 3/16) и члана 27. и 50. Статута 
Града Зворник-пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Зворник", број: 5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
12.септембра 2017.године, донијела  је  

 
ОДЛУКУ 

о накнади стварних трошкова из области 
просторног уређења и грађења 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се висина и начин 
уплате накнада на име стварних трошкова из 
области просторног уређења и грађења (у 
даљем тексту накнаде). 
 

Члан 2. 
Ова Одлука се односи на следеће накнаде: 
 
а) Накнада на име стварних трошкова 

израде локацијских услова и урбанистичко-
техничких услова, 
б) Накнада за исколчавања објекта, 
в) Накнада за провјеру да ли су ископ и 

темељи објекта изведени у складу за 
записником о исколчавању, 
г) Накнада за издавања извода из 

просторно-планске документације, 
д) Накнада за издавање одобрења за 

уклањање објекта, 
ђ) Накнада за доношење рјешења о 

утврђивању легалности објеката, 
е) Накнада за доношење рјешење о 

утврђивању накнаде на име ренте и накнаде на 
име уређења градског грађевинског земљишта, 
ж) Накнада за издавање стручних 

мишљења по захтјеву странке, из надлежности 
Одјељења, 
з) Накнада за издавање увјерења да издати 

локацијски услови нису промијењени, 
и) Накнада за рад Комисије за технички 

преглед објеката, 
ј) Накнада за издавања обавјештења о 

могућностима изградње објекта са изводом из 
плана и 
к) Накнада за давање сагласности за 

формирање парцеле.  
 

Члан 3. 
Накнаде су дужни да уплате подносиоци 
захтјева. 
 

Члан 4. 
а) Накнада на име стварних трошкова 

израде локацијских услова и урбанистичко-
техничких услова се одређује према 
табеларном прегледу у прилогу у висини: 
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а) 

за све објекте на подручју 
града Зворник, насеља Дивич, 
Каракај, Економија и Улице 
(осим помоћних и сличних 
објеката) 

 
72,00 КМ 

 
б) 

за све објекте на преосталом 
подручју града Зворник (осим 
помоћних, господарских и 
сличних објеката) 

 
54,00 КМ 

 
в) 

за помоћне и сличне објекте у 
урбаном подручју града 
Зворник, насеља Дивич, 
Каракај, Економија и Улице 

 
45,00 КМ 

 
г) 

за помоћне, господарске и 
сличне објекте на преосталом 
подручју града Зворник 

 
45,00 КМ 

 
 
б) Накнада за исколчавање објекта одређује 

се у износу од 50,00 КМ. 
в) Накнада за  провјеру да ли су ископ и 

темељи објекта изведени у складу за 
записником о исколчавању одређује се у 
износу од 20,00 КМ. 
г) Накнада за издавање извода из 

просторно-планске документације одређује се 
у износу од:  

-инфраструктурни објекти 0,5 КМ/хектару 
-остали објекти  20,00 КМ. 

Напомена: накнада из тачке г) не може бити 
мања од 20,00 КМ. 
д) Накнада за издавање одобрења за 

уклањање објекта, одређује се у износу од 
50,00 КМ. 
ђ) Накнада за доношење рјешење о 

утврђивању легалности објеката изграђених до 
краја 1980.године, одређује се у износу од 
50,00 КМ. 
е)Накнада за доношење рјешење о 

утврђивању накнаде на име ренте и накнаде на 
име уређења градског грађевинског земљишта, 
одређује се у износу од 25,00 КМ. 
ж) Накнаду за издавање стручних мишљења 

по захтјеву странке, из надлежности 
Одјељења, одређује се у износу од 

-комисија    50,00 КМ 
-појединац  20,00 КМ. 

з) Накнада за издавање увјерења да издати 
локацијски услови нису промијењени одређује 
се у износу од 20,00 КМ. 
и) Накнада за рад Комисије за технички 

преглед објеката одређује се према 
табеларном прегледу у прилогу у висини: 
 
 
 
 

ВРСТА ОБЈЕКТА БРУТО 
ПОВРШИНА 

(м2) 

НАКНАДА 
ПО ЧЛАНУ 

(КМ) 
 
 
Индивидуални 
стамбени објекти 

до 100 м2 50 
од 100-150 

м2 
70 

од 150-200 
м2 

100 

од 200-300 
м2 

120 

од 300-400 
м2 

150 

преко 400 м2 
 

200 

 
 
Индивидуални 
стамбено-
пословни објекти 

до 100 м2 60 
од 100-150 

м2 
80 

од 150-200 
м2 

120 

од 200-300 
м2 

150 

од 300-400 
м2 

180 

преко 400 м2 
 

250 

 
 
 
Економски објекти 
(помоћни) 

до 50 м2 40 
од 50-100 м2 50 
од 100-150 

м2 
60 

од 150-200 
м2 

70 

од 200-250 
м2 

80 

од 250-350 
м2 

100 

од 350-500 
м2 

120 

преко 500 м2 
 

150 

 
Пословни објекти 
  
управне зграде, 
угоститељски 
објекти, хотели, 
мотели, трговине, 
робне куће, услужно 
занатство, 
аутосервиси и 
механичарско 
вулканизерске 
радионице 
 

до 50 м2 
 

60 

од 50-100 м2 80 
од 100-150 

м2 
100 

од 150-200 
м2 

120 

од 200-250 
м2 

150 

од 250-350 
м2 

200 

од 350-500 
м2 

250 

од 500-1000 
м2 

300 

преко 1000 
м2 

350 
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Привредни објекти 
 
фабрике и 
производни погони  

до 150 м2 80 
од 150-200 м2 100 
од 200-250 м2 120 
од 250-350 м2 150 
од 350-500 м2 200 
од 500-1000 

м2 
250 

преко 1000 м2 300 
 
Објекти типа 
 
магацинско 
складишни 
простор,стоваришта
,отворене 
настрешнице 

до 100 м2 50 
од 100-300 

м2 
80 

од 300-500 
м2 

100 

од 500-1000 
м2 

120 

од 1000-1500 
м2 

150 

преко 1500 
м2 

200 

Привремени 
монтажни објекти 

од 2-20 м2 50 
преко 20 м2 70 

Трафо станице и 
далеководи 

до 250 Кw 100 
од 250-640 

Кw 
200 

преко 640 Кw 300 
Бензинске пумпе до 100 м3 200 

од 100-200 
м3 

250 

од 200-300 
м3 

300 

преко 300 м3 350 
Објекти за колект. 
становање  
са локалима у 
приземљу 

по стану 15 
по локалу 25 

Базне станице по јединици 
 

150 

Инфраструктурни 
објекти и фазе 
инфраструктуре 

до 50 000 КМ 1 ‰ од 
ври. мин. 

50 КМ 
од 50 000-
100 000 КМ 

1 ‰ од 
вриједнос

ти 
до 100 000-
200 000 КМ 

1 ‰ од 
вриједнос

ти 
до 200 000-
500 000 КМ 

0,9 ‰ од 
вриједнос

ти 
преко 500 

000 КМ 
0,8 ‰ од 
вриједно
сти 

 

Напомена: висина накнаде се односи по члану 
Комисије. 
ј) Накнада за издавања обавјештења о 

могућностима изградње објекта са изводом из 
плана, одређује се у износу од 40,00 КМ. 
к) Накнаду за давање сагласности за 

формирање парцеле, одређује се у износу од 
50,00 КМ. 
 

Члан 5. 
Накнада на име стварних трошкова поступка 
плаћа се у поступку издавања локацијских 
услова и у поступку издавања урбанистичко-
техничких услова, накнада за рад Комисије за 
технички преглед објеката плаћа се у поступку 
издавања одобрења за употребу, а остале 
накнаде се плаћају приликом подношења 
захтјева странака. 
Уплата накнада се врши на рачун Града 
Зворник. 
 

Члан 6. 
Лица која су бесправно саградила објекте на 
земљишту које је додијељено од стране 
Општине Зворник за потребе стамбеног 
збрињавања избјеглих и расељених лица, а 
која су поднијела и која ће поднијети захтјеве 
за легализацију индивидуалних стамбених и 
индивидуалних стамбено-пословних објеката 
ослобађају се плаћања накнаде на име 
стварних трошкова израде локацијских услова 
и урбанистичко-техничких услова. 
 

Члан 7. 
Плаћања ових накнада, осим накнаде за рад 
Комисије за технички преглед објеката, 
ослобођен је Град Зворник, Република Српска и 
њени органи, лица чији су легални објекти 
оштећени или уништени елементарним 
непогодама и лица која су слабог материјалног 
стања, а која наведено доказују потврдом 
надлежног органа. 

 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о накнади стварних трошкова из 
области просторног уређења и грађења 
("Службени гласник општине Зворник", број: 
5/12, 14/12 и 6/15). 

 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-104/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 2. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на 
путевима Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 75/06, 
44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 08/17), члана 2. 
Закона о безбједности саобраћаја Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 63/11), члана 27. и 50. Статута Града 
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник 
Града Зворника“, број 5/17), Скупштина Града 
Зворник, на редовној сједници одржаној 
12.септембра године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПАРКИРАЊУ НА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овoм Oдлуком утврђују се услови, начин 

кориштења, организација и начин наплате 
паркирања, те надзор над паркирањем возила 
на јавним паркиралиштима на подручју града 
Зворника. 
 

Члан 2. 
Јавним паркиралиштем сматра се јавна 

саобраћајна површина намијењена искључиво 
за заустављање и паркирање возила. 

 

Члан 3. 
(1) Јавна паркиралишта могу бити стална 

и привремена, општа и посебна. 
(2) Стална јавна паркиралишта су 

паркиралишта на којим се паркирање 
наплаћује током цијеле године. 

(3) Привремена јавна паркиралишта су 
паркиралишта на којим се паркирање 
наплаћује током привременог регулисања 
саобраћаја, одређених манифестација и 
слично. 

(4) Општа јавна паркиралишта су дијелови 
коловоза, тротоара или површине између 
коловоза и тротоара и друге површине посебно 
означене хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом у складу са прописима о 
безбједности саобраћаја. 

(5) Посебна јавна паркиралишта су 
површине и објекти уређени и изграђени за 
паркирање возила, обиљежени у складу са 
овом одлуком и прописима о безбједности 
саобраћаја.  
 

Члан 4. 
(1) Управљање јавним паркиралиштима на 

којима се врши наплата, опремање, 

обиљежавање и одржавање, наплату и 
контролу паркирања обавља надлежна служба 
Градске управе Града Зворник. 

(2) Средства која се прикупе од накнаде за 
паркирање, а приход су Града Зворник, 
користиће се за проширење броја паркинг 
мјеста, изградњу нових паркиралишта и 
објеката за паркирање, као и за друге сврхе у 
циљу побољшања паркирања. 
 

Члан 5. 
(1) Јавна паркиралишта разврставају се у 

зоне паркирања. 
(2) Паркирање на јавном паркиралишту 

може бити с ограниченим или неограниченим 
временом. 

(3) Локације јавних паркиралишта на 
којима се врши наплата, зоне, вријеме 
кориштења паркиралишта, повлашћени услови 
паркирања, начин премјештања, односно 
блокирања возила и организацијa наплате 
паркирања утврђују се Правилником о јавним 
паркиралиштима који доноси градоначелник 
Града Зворник (у даљем тексту: Правилник).  

(4) Накнада за паркирање утврђује се 
Одлуком о комуналним таксама. 
 

Члан 6. 
(1) Јавна паркиралишта морају бити 

означена саобраћајном сигнализацијом у 
складу са прописима о безбједности 
саобраћаја на путевима. 

(2) Јавна паркиралишта на којима се врши 
наплата паркирања морају имати ознаку зоне и 
категорије возила која се могу паркирати, 
цијене и начин наплате, као и допуштено 
време паркирања. 
 
II – НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА 
ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 7. 
(1) Уласком на паркинг мјесто, односно 

јавно паркиралиште, корисник паркиралишта 
прихвата опште услове прописане овoм 
Oдлуком. 

(2) За коришћење јавног паркиралишта, 
гдје је Правилником предвиђена наплата 
паркирања, корисник је дужан да плати 
одговарајућу накнаду. 

(3) Корисником паркиралишта сматра се 
возач или власник возила који је евидентиран у 
одговарајућим евиденцијама Министарства 
унутрашњих послова. 

 
Члан 8. 

(1) Наплата накнаде за паркирање на 
јавном паркиралишту обавља се ручно, 
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мобилним телефоном или преко овлаштених 
продајних мјестима. 

(2) Ручна наплата подразумијева плаћање 
накнаде за паркирање куповином паркинг карте 
непосредно на паркиралишту. 

(3) Наплата мобилним телефоном 
подразумијева плаћање накнаде за паркирање 
куповином паркинг карте електронским путем у 
року од пет (5) минута од доласка на 
паркиралиште те се за плаћено паркирање не 
издаје потврда (паркинг карта). 

(4) Наплата преко продајних мјеста 
подразумијева плаћање накнаде за паркирање 
куповином паркинг карте или претплатне карте 
на овлаштеном продајном мјесту. 
 

Члан 9. 
(1) За ручну и наплату преко продајних 

мјеста користи се паркинг карта. 
(2) Паркинг карта садржи сљедеће 

податке: ознаку зоне, ознаку Града Зворник и 
Управљача паркиралишта, серијски број карте, 
датум, вријеме почетка паркирања, вријеме 
трајања паркирања, висину накнаде јединичног 
сата паркирања. 

(3) Паркинг карта за ручну наплату, те 
паркинг карта купљена на овлаштеном 
продајном мјесту вриједи за сва јавна 
паркиралишта зоне за коју је намијењена. 

(4) Изглед паркинг карте и претплатне 
карте одређује надлежна служба Градске 
управе Града Зворник. 
 

Члан 10. 
Корисник паркиралишта мора купљену 

паркинг карту за ручну наплату, те паркинг 
карту купљену на овлаштеном продајном 
мјесту видљиво истакнути с унутрашње стране 
вјетробранског стакла возила. 

 
Члан 11. 

(1) Продају карата и правилност 
коришћења паркиралишта контролишу 
овлашћени радници надлежне службе. 

(2) Овлашћени радници су униформисани, 
носе видно истакнуте службене легитимацијe и 
користе одговарајућу техничку опрему која 
омогућава провјеравање мјеста и времена 
паркирања, регистарске ознаке возила и 
слично. 

 
Члан 12. 

(1) За станаре улица на подручју зона у 
којима се наплаћује паркирање и за правна 
лица које имају сједиште унутар тог подручја 
увешће се повлашћени услови паркирања у 
погледу трајања и цијене, за највише 20% 
паркинг мјеста тог  подрчја или зоне. 

(2) Ближе одредбе у погледу повлашћених 
услова паркирања утврдиће се Правилником. 

 
Члан 13. 

(1) Право на повлашћену паркинг карту 
има физичка особа (станар) која: 

- има пребивалиште или боравиште на 
подручју на којем се наплаћује 
паркирање, што доказује увјерењем 
Министарства унутрашњих послова о 
адреси становања, 

- има возило регистровано на своје име, 
што доказује важећом саобраћајном 
дозволом. 

(2) Право на повлашћену паркинг карту 
има правна особа која: 

- користи пословни простор на подручју 
на којем се наплаћује паркирање, што 
доказује уговором о закупу, односно 
изводом из земљишних књига о 
власништву пословног простора; 

- има возило регистровано на име 
правног лица, што доказује важећом 
саобраћајном дозволом. 

(3) Ако корисник повлашћене паркинг 
карте за вријеме њеног важења промијени 
возило за које је карта издата, Управљач 
паркиралишта ће замијенити паркинг карту, на 
корисников захтјев, новом паркинг картом. 

 
Члан 14. 

(1) Заинтересованом правном или 
физичком лицу, може се одобрити 
резервисање одређеног броја паркинг мјеста. 
Износ накнаде за резервацију паркинг мјеста 
утврдиће се Одлуком о комуналним таксама. 

(2) Резервисати се може највише 10% од 
укупног броја паркинг мјеста једног 
паркиралишта. 
 

Члан 15. 
(1) За паркирање возила инвалида, 

осигурава се одређени број паркинг мјеста на 
којима се не наплаћује накнада за паркирање.  

(2) Право коришћења мјеста за паркирање 
возила инвалида остварују инвалидна лица 
која посједују знак приступачности односно 
међународни знак инвалида, а у складу са 
одредбама члана 29. Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и 
одредбама Правилника о начину 
обиљежавања возила којим управља лице са 
оштећеним екстремитетима („Службени гл. 
Републике Српске“ број: 96/06, 57/07 и 62/10). 

 

Члан 16. 
(1) Наплате паркирања ослобођена су: 

службена возила Градске управе, ватрогасна 
возила, службена возила МУП-а и возила 
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хитне помоћи, док су у службеној употреби или 
за вријеме интервенције, као и возила 
предузећа из области комуналних дјелатности 
за вријеме интервенције у отклањању кварова. 
 

Члан 17. 
Корисник јавног паркиралишта чини повреду 

одредаба општих услова коришћења 
паркиралишта прописаних овом Одлуком: 

1. ако не плати коришћење паркинг 
мјеста, 

2. ако не истакне паркинг карту или 
претплатну карту са унутрашње стране 
вјетробранског стакла, 

3. ако прекорачи допуштено вријеме 
паркирања, 

4. ако не користи паркинг мјесто у складу 
са хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом. 

 

Члан 18. 
(1) На јавним паркиралиштима забрањено 

је: 
- паркирање возила на резервисано 
паркинг мјесто, осим возила за које је 
резервација намијењена, као и оме-
тање коришћења паркиралишта и сл. 

- паркирање нерегистрованог возила, 
- остављање неисправног или хавари-
саног возила, односно прикључног 
возила без сопственог погона, 

- заузимање паркинг мјеста поставља-
њем препрека или ометање паркирања 
других возила, 

- прање и поправка возила и друге 
радње које доводе до прљања или 
оштећења јавног паркиралишта, 

(2) Паркирање теретних возила, трактора 
и аутобуса забрањено је на свим јавним 
паркиралиштима. 

(3) Паркирање возила из става 2. овог 
члана дозвољено је само на посебним 
паркиралиштима која се одреде Правилником. 
 

Члан 19. 
(1) По утврђеном прекршају, односно 

учињеној повреди општих услова, комунални 
полицајац односно радник полиције издаје 
прекршајни налог, налог за премјештање или 
блокирање возила. 

(2) Начин и трошкови премјештања, 
односно блокирања возила, утврдиће се 
Правилником. 

 

Члан 20. 
На јавним паркиралиштима на којима је 

уведена наплата искључено је чување возила 
те одговорност за настала оштећења или 
крађу. 

III – НАДЗОР 
 

Члан 21. 
Надзор над провођењем ове одлуке врше: 

- градски орган надлежан за послове 
саобраћаја, 

- саобраћајни инспектор (члан 6, члан 11, 
члан 16.) 

- радници полиције (у складу са својим 
надлежностима), 

- комунална полиција (члан 3, члан 17. 
тачка. 4, члан 18. и члан 19.). 

 
IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
Новчаном казном од 40,00 КМ казниће се 

физичко лице-возач или власник возила ако: 
1. не плати накнаду за паркирање (члан 

7.), 
2. не користи јавно паркиралиште у 
складу са чланом 17, 

3. користи паркиралиште супротно 
одредбама члана 18. 

 
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о паркирању на јавним 
паркиралиштима („Службени гласник општине 
Зворник, број 5/12). 
 

Члан 24. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Зворник". 
 
Број: 01-022-105/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               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  
12.септембра 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација у вези судских 
спорова за подручје града Зворник за период 
01.01.-31.12.2015.године и 01.01.-31.12.2016. 
године. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-86/2017                  ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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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  
12.септембра 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о стању 
локалних и некатегорисаних путева на подручју 
града Зворник са приједлогом мјера – 2017. 
година. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-106/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               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  
12.септембра 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о реализацији 
пројекта водовода и канализације на подручју 
града Зворник-кредит ЕИБ 25.174 

 
2. Овај закључак објавиће се у 

''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-107/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. став 2. алинеја 
33.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12), члана 27.и 50.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК 

 

 Члан 1. 
Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  

ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник ради истека 
мандата,  у следећем саставу: 

1. Милан Видовић, предсједник 
2. Весна Дрљевић, члан 
3. Нермина Хаџиграхић, члан 
4. Будимка Иконић, члан 
5. Драган Мијатовић, члана 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-42/2017                ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12), члана 27.и 50.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ  ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ“ 

ЗВОРНИК 
 

 Члан 1. 
Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник“ ради 
истека мандата,  у следећем саставу: 
 

1. Ружа Гајић, предсједник 
2. Саво Ђокић, члан 
3. Бранко Голубовић, члан 
4. Александар Дивљановић, члан 
5. Здравко Илић, члан 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-45/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12), члана 27.и 50.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ ЗВОРНИК 
 

 Члан 1. 
Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  

ЈУ „Центар за социјални рад“  Зворник,  ради 
истека мандата,  у следећем саставу: 
 

1. Славица Милић, предсједник 
2. Зоран Стјепановић, члан 
3. Хасија Исановић, члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-44/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 33.Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07 и 109/12), члана 27.и 50.Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 2017.године, 
донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  
ЈУ „Дом омладине“  Зворник,  ради истека 
мандата,  у следећем саставу: 

 

1. Владимир Недић,предсједник 
2. Александра Куртума,члан 
3. Дарко Ристановић,члан 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-48/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 

33.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 

109/12), члана 27.и 50.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈУ „ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА“ 

КИСЕЉАК 
 

 Члан 1. 
Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  

ЈУ „Дом за стара лица“ Кисељак, ради истека 
мандата,  у следећем саставу: 
 

1. Данијела Тодоровић,  предсједник 
2. Славица Рикић, члан 
3. Славко Богићевић, члан 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-111-43/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. став 2. алинеја 33.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07 и 109/12), члана 27.и 50.Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 2017.године, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

ЗВОРНИК“ 
 

 Члан 1. 
Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  

ЈУ „Рекреативно спортски центар Зворник“ 
ради истека мандата,  у следећем саставу: 

 

1. Предраг Атељевић, предсједник 
2. Анкица Батинић, члан 
3. Тарик Халиловић,  члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-47/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. алинеја 
33.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',број:97/16) члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12), члана 27.и 50.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА 

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ 
ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Разрјешавају се  чланови  Управног  одбора  ЈУ 
„Туристичка организација“  Зворник,  ради 
истека мандата,  у следећем саставу: 
 

1. Елена Сандић, предсједник 
2. Љубица Тривунић,  члан 
3. Сања Ђурђић, члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-46/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'',број:97/16) и члана 
27. и 50. Статута града Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број:5/17), члана 9. и 31.Одлуке о 
оснивању градске управе Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'',број:3/16), Скупштина 
града Зворник, на 8.редовној сједници 
одржаној 12.септембра 2017.године, д о н и ј е 
л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   В. Д. НАЧЕЛНИКА 

СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
Члан 1. 

Зоран Ђукановић, из Зворника, разрјешава  
в. д. начелника Службе за јавне набавке и 
међународну сарадњу, у Градској управи 
Зворник, на лични захтјев. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-49/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број:97/16) члана 
52.став 3.тачка 4., члана 141. став 1.тачка 5. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',број:97/16), члана 27. и 50. Статута 
града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',број:5/17) члана 101. Пословника 
Скупштине града Зворник (''Службени гласник 
Скупштина града Зворник'', број: 5/17) Скуп-
штина града  Зворник на  сједници одржаној 
12.септембра  2017.године,  донијела  је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О РАЗРЈЕШЕЊУ  СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
Митар Васић, дипл.правник из Зворника, 

разрешава се дужности Секретара Скупштине 
града  Зворник, због испуњавања услова 
одласка у старосну пензију,  закључно са 
31.08.2017.године. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-50/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16) 
члана 16.  Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12) а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник РС'', 
број: 41/03 ), члана 27.и 50.Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  
ЈЗУ  „Дом здравља“ Зворник , до окончања 
поступка јавне конкуренције, у саставу: 
 

1.Милан Видовић, предсједник 
2. Весна Дрљевић, члан 
3. Нермина Хаџиграхић, члан 
4. Дарко Стефановић, члан 
5. Драган Мијатовић, члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-51/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16) 
члана 16.Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12)  а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник РС'', 
број: 41/03), члана 27.и 50.Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној 12. септембра 
2017.године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ 

ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  

ЈУ  Дјечији вртић “Наша радост“ Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције у 
саставу: 

 
1. Ружа Гајић, предсједник, 
2. Саво Ђокић, члан, 
3. Бранко Голубовић, члан, 
4. Александар Дивљановић, члан, 
5. Дијана Максимовић, члан. 
 

     Члан 2.                      
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

Број: 01-111-54/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16) 
члана 16.  Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12 ) а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у  РС (''Службени гласник РС'', 
број: 41/03 ), члана 27.и 50.Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ “ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ ЗВОРНИК 
 

 Члан 1. 
Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  

ЈУ  „Центар за социјални рад“ Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције, у 
саставу: 

 

1. Здравко Илић, предсједник 
2. Стевановић Сузана, члан 
3. Анер Хамзић, члан 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-111-53/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'',број:97/16) члана 16.Закона 
о систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12) а у вези са 
чланом 4. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима у РС (''Службени гласник РС'', 
број: 41/03 ), члана 27.и 50.Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''број:5/17), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 12.септембра 2017.године, 
донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА 
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК 

 

 Члан 1. 
Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  

ЈУ  „Дом омладине“ Зворник , до окончања 
поступка јавне конкуренције, у саставу: 
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1. Тамара Јовић, предсједник 
2. Љубиша Поповић, члан 
3. Јованка Глишић,  члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-57/2017                  ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16) 
члана 16.  Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12 ) а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник РС'', 
број: 41/03), члана 27.и 50.Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА 

ЈУ „ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА“ КИСЕЉАК 
 

 Члан 1. 
Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  

ЈУ  „Дом за стара лица“ Кисељак, до окончања 
поступка јавне конкуренције, у саставу: 
 

1. Данијела Тодоровић,  предсједник 
2. Будимка Иконић,  члан 
3. Славко Богићевић,  члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-52/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16) 
члана 16.  Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12) а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник РС'', 
број: 41/03), члана 27.и 50.Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града 

Зворник на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА 

ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  
ЈУ  „Рекреативно спортски центар Зворник“ 
Зворник , до окончања поступка јавне 
конкуренције, у саставу: 
 

1. Игор Ђукановић, предсједник 
2. Саша Калајџић, члан 
3. Тарик Халиловић,  члан 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-56/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16) 
члана 16.  Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12) а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник РС'', 
број:41/03), члана 27.и 50.Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник''број:5/17), Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној 12.септембра 
2017.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА 

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ 
ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Именују  се  в.д.чланови  Управног одбора  
ЈУ  „Туристичка организација“ Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције, у 
саставу: 
 

1. Елена Сандић, предсједник 
2. Весна Ступар,  члан 
3. Сања Ђурђић, члан 
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Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-55/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'',број:97/16) a у вези 
са чланом 4. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број:5/17), члана 9. и 31.Одлуке о 
оснивању градске управе Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'',број:3/16), Скупштина 
града Зворник, на 8.редовној сједници одржа-
ној 12.септембра 2017.године, донијела  је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  В. Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
Члан 1. 

Милош Томић, из Зворника, именује се за  
в.д. начелника Службе за јавне набавке и 
међународну сарадњу, у Градској управи 
Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-58/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 1. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број:97/16) члана 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени глсник РС'', 
број: 41/03 ), члана 50. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'',број:97/16), члана 
27. и 50. Статута града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17) члана 101. 
Пословника Скупштине града Зворник 
(''Службени гласник Скупштина града Зворник'', 
број: 5/17) Скупштина града  Зворник на  

сједници одржаној 12.септембра  2017.године,  
д о н и ј е л а  ј е  
 

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ   В.Д. СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ  
ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

Зоран Ђукановић, дипл.правник из 
Зворника, именован  је за  в.д.Секретара 
Скупштине града  Зворник, до окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-59/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 97/16 ), члана 
5. Закона о статусу функционера јединице 
локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 96/05 и 98/13), члана  
27.32. и 50.  Статута грaда Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17), члана 26. и 101. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
12.септембра  2017.године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИЗБОРУ  ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ   
ГРАДА  ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

Бојан Лукић из Зворника, изабран је за 
потпредсједника Скупштине града  Зворник, на 
вријеме трајања мандата Скупштине. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-60/2017                 ПРЕДСЈЕДНИК 
12. септембар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:97/16) и члана 41. и 51. Статута  
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града Зворник-пречишћен текст ("Службени 
гласник града Зворник" број: 5/17), 
Градоначелник Зворника, доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

Члан 1. 
Одобрава се исплата средстава Заједници 
етажних власника „Жељезничке зграде“, Улица 
Светог Саве 120 Зворник у износу од 350,00 
КМ, намјенски за уређење унутрашњег 
простора зграде. 
 

Члан 2. 
Заједница етажних власника „Жељезничке 
зграде“ ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника „Жељезничке 
зграде“ преузима обавезу спровођења 
комплетне процедуре јавне набавке, 
потписивања уговора и надзора над 
извршеним радовима у складу са важећим 
прописима, а након завршетка радова Градској 
управи  Зворник доставити извјештај о 
утрошеним средствима. 
 

Члан 4. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се 
са позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника.  
Средства уплатити на жиро рачун: 551-028-
00007251-39 код Уникредит банке.  
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе  
Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске 
управе  Зворник”. 
 
Број: 02-400-981/2017                      
19. јул  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, Градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка и уградња столарије за Дом културе у 
МЗ Економија“ – отворени поступак, број: 02-
360-156/17, у саставу: 
 

1. Ненад Станковић, предсједник  - Горан 
Писић, замјеник предсједника, 

2. Бојана Ристановић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

3. Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

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

5. Хариз Мехидић, члан - Мирослав 
Аћимовић, 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 Градоначел-
нику. Oтварање понуда ће се обавити дана 
06.09.2017.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: 02-360-156/2017                      
04. септембар  2017. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
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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: 
„Реконструкција канализационе мреже у МЗ 
Српска варош“ – конкурентски захтјев, број: 02-
360-161/17, у саставу: 
 

1. Гордан Јовановић, предсједник  - Горан 
Писић, замјеник предсједника, 

2. Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3. Раде Савић, члан - Небојша Бошковић, 
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 15.09.2017.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: 02-360-161/2017                      
12. септембар  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, Градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка и уградња опреме за фискултурну 
салу на Брањеву“ – отворени поступак, број: 
02-360-158/17, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2. Бојана Ристановић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

3. Ружа Остојић, члан - Рада Милићевић, 
замјеник члана, 

4. Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5. Небојша Бошковић, 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 14.09.2017.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. 

 



БРОЈ 12                                Службени гласник Града Зворник                        13. септембар 2017. 
 

 
39 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-158/2017                      
12. септембар  2017. 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 
                                                                                          

I 
БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер саобраћаја, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора над испоруком и монтажом робе у 
предмету јавне набавке „Набавка и 
постављање саобраћајне сигнализације у 
улици Патријарха Павла у Зворнику“.  
 

II 
Робу из члана I ће испоручити и поставити 
„Сигнал Пром“ д.о.о. Економија, Зворник, 
према условима из понуде број: 1-110-08/17 од 
23.08.2017. године, у року од 10 дана након 
потписивања Уговора о диретном споразуму. 
Обавезује се вршилац надзора да након 
испоруке и монтаже уговорене робе, 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: 02-360-162/2017                      
12. септембар  2017. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиција: 

- 412600-Путни трошкови, потрошачка 
јединица 0119240-Служба за заједничке 
послове, у износу од 2.000,00КМ,  

-  412600- Расходи за гориво потрошачка 
јединица 0119240-Служба за заједничке 
послове, у износу од 5.000,00КМ, на 
позицију:   

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 0119140-Одјељење 
за финансије, у износу од 7.000,00 КМ. 

 
Средства на овим позицијама донешена по 
упуству министарства финансија. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-33/2017                      
25. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
   
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Kарате клубу 
"Sensei" из  Зворника  у износу од 1.000,00КМ, 
на име финансирања текућих активности. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
Број: 02-66-88/2017                      
30. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
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Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), Градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину  између 
потрошачких јединица,  са позиција: 
 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у 
Мјесним заједницама, потрошачка 
јединица 0119170-Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, на 
позицију; 

-  412700-Расходи за обавезну систематску 
дератизацију, потрошачка јединица 
0119150-Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности, 
у износу од 20.000,00 КМ. 

  
Средства потребна за обавезну систематску 
дератизацију. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
   
Број: 03-40-36/2017                      
08. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16),Градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиција: 
 

- 120701-Буџетска резерва, потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градона-
челника, у износу 60.000,00КМ на 
позиције: 

 
- 416100-Текуће помоћи за стипендије 
студентима, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности , 
у износу од 25.000,00КМ 

- 416100 - Једнократне помоћи поједин-
цима и трошкови за сахране незбрину-
тим лицима, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду, пољо-
привреду и друштвене дјелатности, у 
износу од 35.000,00КМ 

 
Средства на овим позицијама потребна за 
исплату једократних помоћи и стипендија . 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 03-40-38/2017                      
09. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16),Градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиције: 
 

- 621300- Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит3.100.000), потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

 
- 416100-Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду,пољопривреду и 
друштвене дјелатности, у износу од 
40.000,00КМ 

 
Средства на овим позицијама потребна за 
исплату једнократних помоћи 
 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-43/2017                      
13. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Kарате клубу 
"Sensei" из  Зворника  у износу од 2.000,00КМ, 
на име финансирања текућих активности, 
набавку опреме и одлазак спортиста на 
свјетски куп за младе ''УМАГ2017'', који се 
одржава у Умагу од 30.6. до 05.07.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбједиће се са позиције буџетска 
резерва.Средства са буџетске резерве 
реалоцирати на позицију 415200- Грант за 
финансирање спортских организација, 
отрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-103/2017                      
20. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Кошаркашком 
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од  
400,00 КМ, на име финансирања  за наставак 
такмичења за млађе категорије. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун: 555-006-0102717486 Нова банка. 
 
 
 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-102/2017                      
21. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ветеранима 
Републике Српске,  Градски одбор Зворник  у 
износу од 2.200,00КМ, на име финансирања 
текућих активности, помоћи саборцима који су 
у тешкој материјалној ситуацији . 

 
Члан 2. 

Новчана средства у износу 2.200,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун Удружења. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-400-68/2017                      
22. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Градској 
организацији породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила Зворник  
у износу од 1.000,00 КМ  на име новчане 
помоћи Марку Митровићу, сину погинулог 
борца ВРС. 
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Члан 2. 
 Новчана средства обезбиједиће се са позиције 
415200- Грант за финансирање ОО 
Заробљених и несталих лица Зворник, 
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту.  
               

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника.Средства испалтити на жиро рачун 
организације. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-430-839/2017                      
27. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства клубу 
борилачких спортова „Обилић“ из  Зворника  у 
износу од  1,000.00 КМ, на име финансирања 
текућих активности и одлазак у Језеро, гдје се 
одржава последње коло Лиге РС  на којој клуб 
„Обилић“ брани прву позицију на табели. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 0119150-Одјељење за привреду, 
развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности.  
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун Боксерског савеза Републике Српске 
:562-099-000016-40-36 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
Број: 02-66-104/2017                      
27. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Градској 
организацији ратних војних инвалида Зворник у 
износу од  5.000,00 КМ на име финансирања  
уређења фасаде и купатила на кући покојног 
Тришић Цвијетина из Ораовца, који је био 
ратни војни инвалид четврте категорије са 80% 
инвалидитета и никад није стамбено збринут, 
иако је припадао тој категорији инвалида. 

 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање Удружења Ратних војних 
инвалида Зворник, потрошачка јединица 
01190180-Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун удружења. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-400-57/2017                      
27. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Удружењу 
грађана повратника Града Зворника у износу 
од 500,00 КМ на име новчане помоћи која је 
потребна за дочек делегације Универзитета из 
Минхена(LMU). 

 
Члан 2. 

 Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 0119150-Одјељење за привреду, 
развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности. Средства уплатити на ж-р 
Удружења:562 009 00000754 23. 
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Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-65/2017                      
27. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  СРУ “Бистро“ 
Зворник у износу од 500.00  КМ   на име 
организације Школе риболова и одржавање 
Општинског такмичења у лову рибе удицом на 
пловак. 

 
Члан 2. 

 Средства исплатити са позиције 415200- Грант 
за риболовачко друштво "Бистро",потрошачка 
јединиица 01190150-Одјељење за привреду, 
развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности.  

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника.Средства уплатити на ж-р Удружења. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-74/2017                      
27. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), Градоначелник  доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиције: 

- 621300 - Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит3.100.000), потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

- 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду,развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности, 
у износу од 10.000,00КМ. 

           
Са позиције: 

- 621300 - Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит3.100.000), потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

- 415200-Грант за риболовачко друштво 
"Бистро", потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду,развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности , 
у износу од 500,00КМ. 

 
Средства на овим позицијама потребна због 
увћења трошкова на истим. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-45/2017                      
27. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Стевановић 
Сави из Челопека, у износу од 3.000,00 КМ на 
име финансирања санације клизишта . 
 

Члан 2. 
Новчана средства исплатити са позиције 
412500- Расходи за хитне интервенције - 
клизишта.  

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Новчана средства уплатити на жиро-
рачун именованог 5550068105931988. 
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Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-850/2017                      
29. јун  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
     

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

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства фудбалском 
клубу „Напредак“ из Шепка у износу од 5.000,00 
КМ, на име побољшања услова за такмичење у 
вишем фудбалском рангу. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање 
спортских организација, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду, развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности.  
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Уплату извршити на жиро рачун 
наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-107/2017                      
14. јул  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
        

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Силвани 
Петковић, раднику Градске управе Зворник, на 
име накнаде трошкова полагања стручног 
испита за рад у органима управе у износу од 
400,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 400,00 КМ 
исплатити са позиције 412900-Остали 
непоменути расходи (стручно усавршавање, 
бруто накнаде ван радног времена, судска 

рјешења, репрезентација, прекњижавање 
пореза). 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број: 03-430-898/2017                      
21. јул  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Карате клубу 
„Српски Соко“Зворник у износу од   1.000,00 
КМ,  на име одласка спортиста, тренера и 
судија на стручни семинар за усавршаванје и 
припреме спортиста за такмичење за наредну 
сезону. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 1.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање 
спортских организација, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за пивреду, развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворник". 
 
Број: 02-400-138/2017                      
02. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ветеранима 
Републике Српске,  Градски одбор Зворник  у 
износу од 500,00 КМ, на име финансирања 
одласка Градског одбора ВРС Звоорник на 
манифестацију посвећену обиљежавању 
сјећања на све страдале и програне србе у 
оружаној акцији „Олуја“, која ће се одржати у 
Новом Саду. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду, развој, пољопривреду 
и друштвене дјалтности. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун Удружења. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворник“ 
 
Број: 02-400-141/2017                      
02. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства OФК 
“Трновица“ из Трновице у износу од 5.000,00 
КМ, на име суфинансирања освећења и 
отварања фудбалског терена, свлачионице и 
просторија МЗ Трновица. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 412900-Остали нематеријални 
расходи за  Зворничко културно љето и 
обиљежавање значајних датума, потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градочелника.  

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Уплату извршити на жиро рачун 
наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-143/2017                      
04. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Градској 
борачкој организацији Зворник, у износу од 
10.000,00 КМ  у сврху помоћи социјално 
угроженим категоријама бораца(за набавку 
грађевинског материјала). 
 

Члан 2. 
 Новчана средства обезбиједиће се са позиције 
416100-Текуће помоћи за финансирање 
збрињавања најугроженијих породица, 
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту. 
  

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника.Новчана средтва уплатити на жиро 
рачун Градске борачке организације. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-052-1-113/2017                      
15. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу  „Челопек “из Челопека  у износу од   
1.000,00 КМ,  на име реновирања службених 
просторија, свлачионица и мокрих 



БРОЈ 12                                Службени гласник Града Зворник                        13. септембар 2017. 
 

 
46 

чворова.Приликом обиласка комисије ФСРС 
установљено је да немамо адекватне услове 
за наставак такмичења у вишем рангу у који су 
пласирани ове године 
. 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 1.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање 
спортских организација, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за пивреду, развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворник". 
 
Број: 02-66-125/2017                      
17. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16),Градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиције: 
 

- 621300- Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит3.100.000), потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

 

- 415200-Капитални грантови (суфинанси-
рање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица  01190120-Кабинет Градоначел-
ника, у износу од 5.000,00КМ 

 
Средства потребна ради увећаних трошкова на 
овој позицији. 
 
 
 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 02-40-61/2017                      
28. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16),Градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиције: 
 

- 621300 - Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит3.100.000), потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

  
- 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду, развој, 
пољопривреду и друштвене дјелатности, 
у износу од 5.000,00 КМ 

 

Средства на овој позицији потребна ради 
увећаних трошкова. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 02-40-60/2017                      
28. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града 
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17), Градоначелника  
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Савезу 
Радио аматера Републике Српске, Радио клубу 
„Зворник“Зворник у износу од 870,00 КМ на име 
суфинансирања отплате дуга према Савезу 
Радио аматера Републике Српске. 
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Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду, 
развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника.Новчана средства уплатити на жиро 
рачун Савеза бр:562-099-000-2340-70 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-72/2017                      
28. август  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

Одјељење за финансије 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за 
финансије, са позиције: 
 

- 621300 - Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит 3 100 000), на позицију: 

- 611400 - Издаци за зајмове дате 
радницима, у износу од 23.000,00 КМ. 

 
Средства на овoj позиције потребна за 
покривање зајмова датих радницима. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-34/2017                       
30. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190150 – Одјељење за 
привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности, са позицијe: 
 

 - 414100 - Субвенције за развој пољо-
привреде, на позицију,   

  - 416100 - Текуће помоћи за стипендије 
студентима, у износу од 23.000,00 КМ,  

 

Средства пребачена због исплате стипендија. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 

Број: 03-40-35/2017                       
05. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за  финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190180-Oдјељење за 
борачко-инвалидску заштиту,  на позицији: 
 

415200-Грант за финансирање 
Општинске борачке организације 
Зворник у  износу од 12.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
исплату дотација борачкој организацији. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-37/2017                       
08. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за 
финансије, са позиције: 

 
- 621300-Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит 3 100 000)Нето накнаде 
трошкова запослених, потрошачка 
јединица 0119140-Одјељење за 
финансије, на позицију: 

 
- 411400-Расходи за отпремнине и 
јубиларне помоћи, у износу од 7.000,00 
КМ. 

 
Средства на овој позицији потребна за испалту 
отпремнина и јубиларних награда. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 03-40-41/2017                       
09. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије доноси 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120-Кабинет 
Градоначелника ,  на позицији: 
 

999999-Буџетска резерва  у износу од 
40.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
исплату једнократних помоћи и стипендија. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-42/2017                       
09. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
 На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позициjaма: 
 

415200-Грант за Зворник стан у износу 
од 1000.000,00 КМ и на позицији: 
415200-Грант за финансирање спортских 
организација у износу од 30.000,00КМ 

 
Новчана средтва на тим позицијама потребна 
за исплату дотација Зворник стану и дотација 
спортским организацијама. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-39/2017                       
09. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190180 – Одјељење за 
Борачко инвалидску заштиту  са позицијe: 
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 - 416100-Текуће помоћи за финансирање 
збрињавања најугроженијих породица, 
на позицију:   

 -  415200-Грант за финансирање Удружења 
ратних војних инвалида Зворник, у 
износу од 5.000,00 КМ, 

  
  Са позиције: 
 

- 416100-Текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање ГО 
заробљених и несталих лица Зворник у 
износу од 1.000,00КМ. 

 
Средства на тим позицијама потребна ради 
исплате помоћи породици Тришић и сину 
погинулог борца ВРС Марку Митровићу. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-44/2017                       
27. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове са позицијe: 
 

 - 511100 - Издаци у инфраструктуру у 
мјесним заједницама у износу од 
15.000,00КМ, на позиције,   

 
  - 412900 - Расходи по основу пореза, у 
износу од 10.000,00 КМ, 

  - 511100 - Издаци за пројекте водовода -
ФИШ властита средства и Фонд 
солидарности, у износу од 5.000,00КМ 

 
Средства  потребна због увећаних трошкова на 
истим. 
     
 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-46/2017                       
30. јун 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за 
финансије, са позиције: 
 

- 411200 - Нето накнаде трошкова 
запослених, потрошачка јединица 
0119140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

-  411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају, у износу од 
7.000,00 КМ. 

 
Средства на овим позицијама донешена по 
упуству министарства финансија. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-49/2017                       
07. јул 2017. године                       В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
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потрошачке јединицe 0119400-Дјечији 
вртић“Наша радост“, са позиције: 
 

- 411200-Нето накнаде запослених, на 
позицију: 

-  411400 Расходи за отпремнине и јуби-
ларне помоћи, у износу од 1.670,00 КМ. 

 
Средства на овим позицији донешена да би се 
у складу са Упуством о форми, садржају и 
начину попуњавања образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника, могла 
исплатити помоћ раднику Гајић Даринки којој је 
преминуо члан уже породице. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-50/2017                       
14. јул  2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190300-Центар за 
социјални рад,  на позицији: 
 

487200-Трансфери ентитета за 
доприносе корисницима социјалне 
помоћи у  износу од 10.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
исплату здравствене заштите корисницима 
социјалне помоћи. . 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-51/2017                       
14. јул  2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 

Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190125 –Служба 
професионане ватрогасне јединице, са 
позицијe: 
 

 - 511200 - Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката, на позицију:   

  - 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме, у износу од 5.500,00 КМ.  

 

Средства на тој позицији потребна за поправку 
специјалног ватрогасног возила. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-52/2017                       
17. јул  2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190125-Служба 
професионалне ватрогасне јединице,  на 
позицији: 

412500-Расходи за текуће одржавање,у  
износу од 2.700,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
поправку Махиндре.  
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-53/2017                       
20. јул  2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за 
финансије, са позиције: 
 

- 411200 - Нето накнаде трошкова запо-
слених, на позицију: 

 
- 411400 - Расходи за отпремнине и једно-
кратне помоћи, у износу од 9.000,00 КМ. 

 
Средства на овој позицији потребна за испалту 
једнократних новчаних помоћи за смрт 
радника. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-55/2017                       
03. август  2017. године                В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за 
финансије, са позиције: 
 

- 411200 - Нето накнаде трошкова 
запослених, потрошачка јединица 
0119140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

-  411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 

боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају, у износу од 
4.000,00 КМ, и са позиције: 

- 621300 - Главница на кредит за 
финансирање пренесених обавеза у 
2015 години и инвестициона улагања 
(кредит 3 100 000), на позицију: 

-  638100 - Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, у 
износу од 5.000,00КМ. 

 
Средства на овим позицијама донесена за 
накнаде на нове позиције по упуству 
министарства финансија. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-56/2017                       
09. август  2017. године                В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190240 –Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, са позицијe: 
 

 - 412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене, на позицију:   

  - 4127000-Расходи за услуге осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног 
промета, у износу од 1.500,00 КМ.  

 
Средства на тој позицији потребна за 
регистрацију возила ватрогасне службе. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-57/2017                       
17. август  2017. године                В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0818021- „ЈУ Народна 
библиотека и музејска збирка“Зворник, са 
позиције: 
 

- 412200-Расходи по основу утрошка 
енергије, на позицију: 

-  412500-Расходи за текуће одржавање, у 
износу од 850,00 КМ. 

 
Средства на овој позицији потребна да се би 
се измириле обавезе кречења и обавезе за 
одржавање електричних инсталација . 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-59/2017                       
18. август  2017. године                В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије  доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,развој,пољопривреду и друштвене 
дјелатности  на позицији: 
 

415200-Грант за Зворник стан у износу 
од 50.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
исплату дотације Зворник стану. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-63/2017                       
30. август  2017. године                В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
         
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду, развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности,  на позициjи: 
 

511700-Издаци по основу улагања у 
развој-стратегија развоја, у износу од 
1.500,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна ради 
плаћања са  исте. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-67/2017                       
08. септембар 2017. године         В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за 
финансије, са позиције: 
 

- 411200 - Нето накнаде трошкова 
запослених, на позицијe: 
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-  411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају, у износу од 
2.000,00 КМ, 

- 411400 - Расходи за отпремнине и 
jeдократне помоћи, у износу од 4.100,00 
КМ. 

 
Средства на овим позицијама донешена по 
упуству министарства финансија  и за исплату 
oтпремнине  радника. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-68/2017                       
08. септембар 2017. године         В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић 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 Зворника – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-
373-12/17 од 05.09.2017. године, извршило је у 
регистру Заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број 88 
упис промјене лица  овлашћеног  за  
представљање  и заступање Заједнице 
етажних власника зграде ''С-16'' која се налази 
у Улици Гаврила Принципа  број 10 у Зворнику, 
на тај начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Бошковић Блашку, престати право  
представљања а предсједнику Управног 
одбора Ћирковић Бојану престати право 
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''С-16'' Зворник. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника 
зграде ''С-16'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Радић Рада а 
заступати предсједник Управног одбора 
Копривица Милан. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-12/2017                       
05. септембар 2017. године         В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Бранко Јашић с.р. 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

САДРЖАЈ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке   
о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју 
општине Зворник 

2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о такси превозу 

3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју 
општине Зворник 

4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о одређивању радног времена 
трговинских и занатско предузетничких 
радњи на подручју општине Зворник 

5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о мјерама заштите од пољске штете и 
спаљивања огранских остатака на 
пољопривредном земљишту 

6. Измјена и допуна  Програма коришћења 
буџетских средстава за  подстицај 
развоја  пољопривреде на подручју града 
Зворник за 2017.годину 

 
7. Одлука о давању у закуп-откуп станова 
додјељених породицама погинулих 
бораца и ратним војним инвалидима на 
име стамбеног збрињавања 

8. Одлука о измјени и допунама Одлуке о 
утврђивању накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта за 2017.годину 

9.  Одлука о давању гаранције на кредитно 
задужење ЈУ Рекреативно-спортски  
центар „Зворник“ из Зворника код 
пословне банке 

10. Одлука о давању гаранције на кредитно 
задужење ЈУ  „Дом омладине“ из 
Зворника код пословне банке 

11. Одлука о измјени Одлуке о задужењу 
општине Зворник на основу емисије 
обвезница у сврху реализације развојних 
инфраструктурних пројеката на подручју 
града Зворник 

12. Одлука о критеријумима за остваривање 
права на субвенционирање најамнине за 
стан 
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13. Одлука о расписивању лицитације за 
продају градског грађевинског земљишта 
означеног као к.ч. број 605/1 КО Зворник 

14. Одлуке о замјени некретнина  
15. Одлуке о продаји градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом 
Мехмедовић Халиду 

16. Одлука о одређивању градског 
грађевинског земљишта 

17. Одлука о уређењу простора и градском 
грађевинском земљишту 

18. Одлука о накнади стварних трошкова из 
области просторног уређења и грађења 

19. Одлука о паркирању на јавним 
паркиралиштима 

20. Закључак о усвајању  Информације о 
судским споровима 

21. Закључак о усвајању Информације о 
стању локалних и некатегорисаних 
путева на подручју града Зворник са 
приједлогом мјера за 2017. годину 

22. Закључак о усвајању  Информације о 
реализацији пројекта Водовода и 
канализације на подручју града Зворник-
кредит ЕИБ 25.174 

23. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 

24. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник 

25. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Зворник 

26. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈУ „Дом омладине“ Зворник 

27. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈУ „Дом за стара лица“ 
Кисељак 

28. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈУ Рекреативно спортски 
центар „Зворник“ Зворник 

29. Рјешење о  разрјешењу  чланова управ-
ног  одбора ЈУ „Туристичка организација“ 
Зворник 

30. Рјешење о разрјешењу  в.д. начелника 
службе за јавне набавке и међународну 
сарадњу 

31. Рјешење о разрјешењу  секретара 
Скупштине града Зворник 

32. Рјешење о  именовању в.д. чланова 
управног  одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Зворник 

33. Рјешење о  именовању в.д. чланова 
управног  одбора ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник 

34. Рјешење о  именовању в.д. чланова 
управног  одбора ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Зворник 

35. Рјешење о  именовању в.д. чланова 
управног  одбора ЈУ „Дом омладине“ 
Зворник 

36. Рјешење о  именовању в.д.  чланова 
управног  одбора ЈУ „Дом за стара лица“ 
Кисељак 

37. Рјешење о  именовању в.д.  чланова 
управног  одбора ЈУ Рекреативно 
спортски центар „Зворник“ Зворник 

38. Рјешење о  именовању в.д. чланова 
управног  одбора ЈУ „Туристичка 
организација“ Зворник 

39. Рјешење о именовању  в.д. начелника 
Службе за јавне набавке и међународну 
сарадњу 

40. Рјешење о именовању  в.д. секретара 
Скупштине града Зворник 

41.  Рјешење о именовању  потпредсједника 
Скупштине града 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

 
1. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта  

2. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку “Набавка и уградња столарије за 
Дом културе у  МЗ Економија“ 

3. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку “Реконструкција канализационе 
мреже у МЗ Српска Варош“ 

4. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Набавка и изградња опреме за 
фискултурну салу на Брањеву“ 

5. Рјешење о именовању Стевановић Боја-
на  за вршиоца сталног стручног надзора 
„Набавка и постављање саобраћајне сиг-
нализације у улици Патријарха Павла у 
Зворнику“ 

6. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину 

7. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Карате клубу „Sensei“  Зворник 

8. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину 

9. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину 

10. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину број: 43/17 

11. Закључак о одобравању новчаних сред-
става Карате клубу „Sensei“  Зворник,  

12. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Карате клубу „Зворник“ 

13. Закључак о одобравању новчаних сред-
става „Ветеранима“  Републике Српске 
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14.  Закључак о одобравању новчаних сред-
става Градској организацији породица 
заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Зворник 

15. Закључак о одобравању новчаних 
средстава клубу борилачких спортова 
„Обилић“ Зворник 

16. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Градској организацији ратних 
војних инвалида  Зворник 

17. Закључак о одобравању новчаних сред-
става „Удружењу грађана повратника 
града  Зворник“ 

18. Закључак о одобравању новчаних сред-
става  СРУ „Бистро“ Зворник 

19. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину, бр:45/17 

20. Закључак о одобравању новчаних сред-
става Стевановић Сави 

21. Закључак о одобравању новчаних сред-
става фудбалском клубу „Напредак“ 
Шепак 

22. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Силвани Петковић 

23. Закључак о одобравању новчаних сред-
става Карате клубу „Српски соко“ 
Зворник 

24. Закључак о одобравању новчаних сред-
става Ветеранима Републике Српске 

25. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Трновица“ Трновица 

26. Закључак о одобравању новчаних сред-
става Градској борачкој организацији 
Зворник 

27. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Челопек“ Челопек 

28. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину,  

29. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину, 

30. Закључак о одобравању новчаних сред-
става Савезу Радио аматера Републике 
Српске 

 

Одјељење за финансије 
 

1. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
0119140 

2. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
0119150 

3. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

4. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
0119140 

5. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника  

6. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

7. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190180 

8. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190170 

9.  Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру  потрошачке јединице 
01190140 

10. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
0119400 

11. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника  

12. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190125 

13. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника  

14. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке једи-
нице 01190140 

15. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190140 

16. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190240 

17. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
0818021 

18. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника  

19. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника  

20. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190140 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и послове саобраћаја 
 

1. Оглас о извршеном упису  лица 
овлаштеног за заступање  Заједнице 
етажних власника зграде „С-16“ Зворник 


