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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел/факс: 056/232-203, 232-268  
www.gradzvornik.org  

 

 16. новембар 2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 13/2018  

 

 
На основу чл. 5. 31. и 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 121/12, 52/14,103/15 и 
15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број: 97/16), чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној сједници 
одржаној 15. новембра 2018.године   д  о  н  о  с  и 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању нацрта Ребаланса  буџета града 

Зворник за 2018. годину 
 
I 

Скупштина града Зворник усваја Нацрт ребаланса  
буџета града Зворник за 2018. годину у износу од  
26.450.000,00 КМ. 

 
II 

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

III 
Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса  
буџета града Зворник за 2018 годину. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-101/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. 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 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 
19. редовној сједници одржаној 15.11.2018. године, 
д о н и ј е л а   ј е   

                              
OДЛУКУ 

о  куповини пословног простора у Зворнику  
за потребе ЈПВОУ Дјечији вртић  

''Наша радост''Зворник 
 
I 

Град Зворник ће  за потребе ЈПВОУ Дјечији вртић 
''Наша радост'' Зворник извршити куповину 
пословног простора у Зворнику који се налази у 
стамбено-пословном објекту ''Б-4'' у Спречанској 
улици, изграђеној на земљишту означеном као 
кп.бр.472/1 к.о.Зворник-град укупне корисне 
површине од 482,46 м2, који се састоји од дијела у 
приземљу  површине 209,61 м2 и дијела на првом 
спрату површине 272,85 м2 уписаног у књигу 
уложених уговора-лист бр.1498 Ко Зворник-град за 
укупну цијену од 651.321,00 КМ, власништво Доо 
''Хидроком'' Зворник.  
 

II 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да са 
Доо ''Хидроком'' Зворник закључи уговор о 
купопродаји пословног простора из тачке I ове 
одлуке.  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-102/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 

http://www.gradzvornik.org
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На основу члана 22. 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 
19. редовној  сједници одржаној  15.11. 2018. 
године, д о н и ј е л а   ј е   

                              
OДЛУКУ 

о  замјени некретнина између Града Зворник и 
Хусејновић Шухре 

 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр.6944/44 Пријека њива њива 
6.кл. површине 219 м2, уписано у пл.бр.2784 Ко 
Зворник на име посједника град Зворник са 1/1, 
коме по старом операту одговара кч.бр.3358/21 
Пријека њива њива површине 219 м2 уписана у 
зк.ул.бр.5920 КО Зворник на име власника град 
Зворник са 1/1; кп.бр.6944/45 Пријека њива њива 
6.кл. површине 69 м2, уписана у пл.бр.2784 Ко 
Зворник на име посједника град Зворник са 1/1, 
коме по старом операту одговара кч.бр.3358/22 
Пријека њива њива површине 69 м2 уписана у 
зк.ул.бр.5920 КО Зворник на име власника град 
Зворник са 1/1; кп.бр.6944/46 Пријека њива њива 
6.кл. површине 584 м2, уписана у пл.бр.2784 Ко 
Зворник на име посједника град Зворник са 1/1, 
коме по старом операту одговара кч.бр.3358/23 
Пријека њива њива површине 584 м2 уписано у 
зк.ул.бр.5920 КО Зворник на име власника град 
Зворник са 1/1, за непокретности  означене као  
кп.бр.6941/8 Суват некатегорисани пут површине 
258 м2 уписане у посједовни лист 651 КО Зворник 
на име посједника Хусејновић Шухра са 1/1, коме 
по старом операту одговара кч.бр.3358/6 Суват пут 
површине 258 м2 уписано у зк.ул.бр.5203 КО 
Зворник на име власника Хусејновић Шухра са 1/1; 
кп.бр.6942/2 Пријека њива-приступни пут  воћњак 
4.кл.површине 456 м2 уписане у посједовни лист 
651 КО Зворник на име посједника Хусејновић 
Шухра са 1/1, коме по старом операту одговара 
кч.бр.3358/2 Пријека њива-приступни пут, воћњак 
површине 456 м2 уписане у зк.ул.бр.5203 КО 
Зворник на име власника Хусејновић Шухра са 1/1 
и кп.бр.6942/6 Пријека њива воћњак површине 120 
м2 уписане у посједовни лист 651 КО Зворник на 
име посједника Хусејновић Шухра са 1/1, коме по 
старом операту одговара кч.бр.3358/14 Прека река 
воћњак површине 120 м2 уписане у зк.ул.бр.5203 
КО Зворник на име власника Хусејновић Шухра са 
1/1. 
 

II 
Вриједности непокретности су једнаке и износе по 
11.336,00 КМ. 
   

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-103/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 11. 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), Скупштине 
града Зворник на 19. редовној сједници одржаноj  
15.11.2018. године , д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
o давању  сагласности на Одлуку о цијени 
гробних мјеста, одржавања и уређења 
заједничких дијелова гробља и других 
погребних услуга на градском гробљу у 

Каракају 
 

I 
Даје се сагласност на Одлуку о цијени гробних 
мјеста, одржавања и уређења заједничких 
дијелова гробља и других погребних услуга на 
градском гробљу у Каракају број 4696 од 
04.12.2017.године, коју је усвојио Надзорни одбор 
АД ''Вододвод и комуалије'' Зворник на сједници 
одржаној 04.12.2017.године. 
 

II 
Саставни дио ове одлуке је Одлуку о цијени 
гробних мјеста, одржавања и уређења заједничких 
дијелова гробља и других погребних услуга на 
градском гробљу у Каракају број 4696 од 
04.12.2017.године. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-104/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На  основу  члана  39. став (2) тачка 12)   Закона  о  
локалној  самоуправи  Републике  Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), члана 22. став (1) тачка a) подтачка 1) 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 121/12 и 46/17) и члана 27. Статута 
града Зворник – пречишћени текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17) Скупштина 
града Зворник на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања  у  

граду Зворник 
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I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), 
уређује се систем заштите и спасавања (у даљем 
тексту ЗиС) у ванредним ситуацијама, снаге и 
субјекти ЗиС, права и обавезе града Зворник, 
привредних друштава и других правних лица, 
права и дужности грађана, ванредне ситуације и 
поступање у ванредним ситуацијама; организација 
и дјелатност цивилне заштите у систему ЗиС и 
отклањања последица елементарних непогода и 
других несрећа, планирање и финансирање 
система ЗиС, надзор, признања и награде и друга 
питања од значаја за организовање и 
функционисање система ЗиС у граду Зворник. 
 

Члан 2. 
(1) 'Систем заштите и спасавања је дио система 
безбедности и интегрисани облик управљања и 
организовања субјеката и снага система ЗиС на 
спровођењу превентивних и оперативних мјера и 
извршавању задатака ЗиС људи и материјалних 
добара од елементарне непогоде и друге несреће, 
укључујући и мјере опоравка од њихових 
последица''.  
(2) Заштита и спасавање људских живота има 
приоритет у односу на све друге заштите. 

 

Члан 3. 
(1) Заштита и спасавање организује се полазећи 
од процјене угрожености од природних и других 
несрећа, као што су: 

1) Елементарне непогоде - догађаји хидро-
метеоролошког, геолошког или биолошког 
поријекла проузроковани дјеловањем 
природних сила на које људски фактор не 
може утицати, као што су: земљотреси, 
поплаве, бујице, олује, јаке кише, атмо-
сферска пражњења, град, суше, одрони или 
клизања земљишта, снијежни наноси и 
лавине, екстремне температуре ваздуха, 
залеђивање водотокова, епидемије зараз-
них болести и појаве штеточина и друге 
природне појаве већих размјера које могу да 
угрозе здравље и животе људи или причине 
штету већег обима.  

2) Техничко-технолошке несреће – удеси су 
догађаји који су измакли контроли код 
обављања дјелатности или управљању 
средствима за рад и рад са опасним мате-
ријама, нафтом и њеним дериватима и 
енергетским гасовима приликом њихове 
производње, прераде, употребе, складиште-
ња, претовара, превоза или уклањања чија 
је посљедица угрожавање људи и 
материјалних добара. 

3) Друге несреће – несреће у друмском, жељез-
ничком, ваздушном или ријечном саобра-
ћају, пожари, рударске несреће, рушење 
брана, техничко-технолошке несреће и 
друге несреће које проузрокује човјек својим 
активностима, ратна дејства, ванредна ста-

ња или други облик масовног уништавања 
људи или материјалних добара. 

 
Члан 4. 

(1) Субјекти система ЗиС у граду Зворник су: 
органи Градске управе, привредна друштва, друга 
правна лица, предузетници, грађани, удружења, 
професионалне и друге организације. 
(2) Снаге за ЗиС су: Градски штаб за ванредне 
ситуације, јединице и тимови цивилне заштите 
града, Полицијска Управа Зворник, Вишенамјенске 
теренске јединице и екипе Црвеног крста, 
повјереници ЗиС, професионалне и хитне службе 
(ватрогасци, медицинске и ветеринарске и друге 
службе), јединице које формирају привредна 
друштва и друга правна лица, удружења грађана и 
друге невладине организације и грађани. 
(3) У ванредној ситуацији снаге из става 2. ангажују 
се према следећем распореду: 

1) професионалне и хитне службе (ватрогасци, 
медицинске и ветеринарске и друге службе) 
у оквиру својих редовних послова и 
задатака и припадници Полицијске Управе 
Зворник, 

2) снаге ЗиС према редослиједу који је утврђен 
планом хитног поступања града Зворник, 
уколико снаге из тачке а) овог члана нису 
довољне, 

3) грађани,  
4) снаге сусједних и других општина односно 

градова у складу са споразумима и 
уговорима и 

5) остале снаге у Републици. 
 

Члан 5. 
Активности ЗиС садрже провођење: 

1) превентивних активности ЗиС, 
2) оперативних активности ЗиС, 
3) активности које се предузимају у случају 

непосредне пријетње и ризика од 
опасности, 

4) активности које се предузимају за вријеме 
ризика од опасности, и 

5) активности које се спроводе приликом 
отклањања последица од настале 
опасности. 

 
II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА, 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА И ОРГАНА ГРАДА 
 
а) Права и дужности грађана 

Члан 6. 
Грађани имају право и дужност учествовати у ЗиС 
од елементарне непогоде и друге несреће, давати 
материјална средства, обучавати се за личну, 
узајамну и колективну заштиту, за провођење 
мјера ЗиС сходно одредбама Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама, и одредбама 
ове одлуке.  

 
Члан 7. 

У извршавању задатака ЗиС, дужни су учествовати 
радно способни грађани од 18 до 60 година 
старости - мушкарци, односно од 18 до 55 година -
жене.  



БРОЈ 13                                   Службени гласник Града Зворник                       16. новембар  2018. 
 

4 

Члан 8. 
Припадницима заштите и спасавања издаје се 
индентификациони документ припадника јединице 
цивилне заштите. 
 

Члан 9. 
(1) Грађани који буду позвани на вршење задатака 
заштите и спасавања имају право на новчану 
накнаду (изгубљена зарада, превоз, смјештај и 
исхрану) - сходно одредбама Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама.  
(2) Средства за накнаду - из става 1. овог члана, 
обезбјеђују се у Буџету града Зворник, а исплаћује 
их орган који је извршио ангажовање.  
 
б) Права и дужности привредних друштава и 
других правних лица 

Члан 10. 
(1) Привредна друштва и друга правна лица на 
подручју града Зворник која обављају дјелатност 
из области здравства, образовања, ветеринарства, 
стамбених и комуналних дјелатности, водопривре-
де, шумарства, пољопривреде, хемијске индустри-
је, грађевинарства, енергетике, транспорта, снаб-
дјевања, угоститељства, ватрогаства, хидрометео-
рологије, сеизмологије, екологије и других области 
у којима се обављају дјелатности из области 
заштите и спасавања дужна су да организују и 
спроводе послове ЗиС у складу са Законом и овом 
Одлуком. 
(2) Градоначелник ће сходно Закону и на основу 
процјене угрожености од елементарне непогоде и 
друге несреће, посебном Одлуком, одредити 
привредна друштва и друга правна лица која су 
обавезна поступати у складу са чланом 23. Закона 
о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, и 
овом Одлуком. 
(3) Привредна друштва и друга правна лица – 
одређена Одлуком из става 2. овог члана, дужна 
су проводити одговарајуће припреме, радити 
процјену и планове ЗиС од елементарне непогоде 
и друге несреће; упознавати своје раднике са 
планираним активностима и мјерама ЗиС; форми-
рати, обучавати и опремати јединице и тимове 
ЗиС, те обавјештавати Службу цивилне заштите 
града Зворник о евентуалним промјенама – везано 
за организацију и дјелатност са којом се баве. 
(4) Руководилац привредног друштва и другог 
правног лица одговоран је за провођење мјера и 
задатака ЗиС. 
 

Члан 11. 
У припреми и спровођењу задатака из области 
ЗиС у оквиру своје редовне дјелатности обавезно 
учествује Градска организација Црвеног крста, 
хуманитарне и друге организације и удружења 
грађана у складу са Законом и овом Одлуком. 
 

в) Права и дужности органа града 
 

1. Скупштина града 
Члан 12. 

У остваривању права и дужности у области ЗиС, 
Скупштина града има следеће надлежности: 

1) доноси Одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области 

ЗиС и обезбјеђује њено провођење у складу 
са јединственим системом ЗиС Републике, 

2) доноси  Процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

3) доноси Програм развоја цивилне заштите 
града у области ЗиС, 

4) доноси  Одлуку о формирању Градског 
штаба за ванредне ситуације, 

5) доноси Одлуку за одређивање локације за 
уништавање експлозивних средстава 
заосталих из рата убојних средстава и мина, 

6) планира и утврђује изворе финансирања за 
извршавање задатака цивилне заштите у 
области ЗиС на нивоу града, 

7) разматра стање у области ЗиС и 
8) врши и друге послове из области ЗиС. 
 

2. Градоначелник 
Члан 13. 

Градоначелник у оквиру својих права и дужности у 
области ЗиС: 

1) предлаже доношење Одлуке о организацији 
и функционисању цивилне заштите у 
области ЗиС, 

2) управља системом цивилне заштите у 
области ЗиС у граду,  

3) предлаже Процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

4) предлаже Програм за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће,  

5) доноси План заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

6) организује и спроводи послове осматрања, 
обавјештавања и узбуњивања на нивоу 
града,  

7) именује Градски штаб за ванредне 
ситуације и оснива јединице и тимове 
цивилне заштите, 

8) именује и разрјешава командире јединица и 
тимова цивилне заштите и повјеренике ЗиС, 

9) доноси Годишњи план обуке и 
оспособљавања штаба за ванредне 
ситуације, јединица и тимова цивилне 
заштите и повјереника ЗиС у складу са 
Планом обуке и оспособљавања снага за 
ЗиС у Републици, 

10) усаглашава и верификује планове Управе 
цивилне заштите за деактивирање 
специфичних експлозивних средстава 
заосталих из рата, 

11) наређује поступање по плану приправности, 
12) проглашава ванредну ситуацију и стање 

елементарне непогоде и друге несреће на 
подручју града, 

13) наређује мобилизацију и употребу снага и 
средстава за ЗиС, 

14) наређује узбуњивањe, 
15) наређује евакуацију и збрињавање у случају 

елементарне непогоде и друге несреће, 
16) доноси одлуку којом одређује привредна 

друштва и друга правна лица која су 
обавезна поступати у складу  са чланом 23. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама, 
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17) доноси Одлуку о формирању комисије за 
процјену штете проузроковане 
елементарном непогодом и другом 
несрећом, 

18) подноси извјештаје Скупштини града о 
стању у области ЗиС, 

19) закључује уговоре о извршавању задатака 
цивилне заштите у области ЗиС, 

20) доноси Одлуку о упућивању помоћи 
сусједним и другим јединицама локалне 
самоуправе које су погођене елементарном 
непогодом и другом несрећом, 

21) извршава наредбе Републичког штаба за 
ванредне ситуације, 

22) остварује сарадњу са Управом цивилне 
заштите и начелницима сусједних и других 
јединица локалне самоуправе по питањима 
од заједничког интереса за ЗиС и 

23) врши и друге послове из области ЗиС. 
 

3. Служба цивилне заштите 
Члан 14. 

Служба цивилне заштите Градске управе Зворник 
врши стручне, управне и друге послове: 

1) израђује Процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

2) израђује Програм за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће на 
подручју града, 

3) израђује План заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

4) припрема Одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите у систему 
ЗиС, 

5) организује, прати и реализује обуку грађана 
из области личне, узајамне и колективне 
заштите у сарадњи са Градским штабом за 
ванредне ситуације, 

6) организује, прати и реализује обуку снага 
цивилне заштите у сарадњи са Градским 
штабом за ванредне ситуације, 

7) организује и координира спровођење мјера 
и задатака цивилне заштите у области ЗиС, 

8) врши координацију дјеловања субјеката од 
значаја за ЗиС у случају елементарне 
непогоде и друге несреће у граду; 

9) предлаже годишњи план обуке и 
оспособљавања Градског штаба за 
ванредне ситуације, јединица и тимова 
цивилне заштите и повјереника ЗиС, 

10) предлаже програм самосталних вјежби и 
израду елабората за извођење вјежби ЗиС, 
органа управе, привредних друштава и 
других правних лица, 

11) води евиденцију припадника цивилне 
заштите и врши њихово распоређивање у 
јединице и тимове цивилне заштите и 
повјереника ЗиС у сарадњи са Градским 
штабом за ванредне ситуације, 

12) води евиденцију материјално-техничких 
средстава грађана, привредних друштава и 
других правних лица и служби која се могу 
ставити у функцију цивилне заштите, 

13) учествује у набавци средстава и опреме за 
ЗиС за потребе јединица и тимова цивилне 
заштите и грађана и води бригу о њиховој 
исправности, чувању и употреби, 

14) даје стручна упутства грађанима, 
привредним друштвима и другим правним 
лицима по питањима  ЗиС, 

15) информише јавност о опасностима од 
елементарне непогоде и друге несреће и 
мјерама и задацима ЗиС, 

16) подноси извјештаје и информације 
Градоначелнику и Управи цивилне заштите, 

17) предлаже локације за уништавање ЕСЗР,  
18) води прописану базу података и друге 

евиденције и  
19) врши и друге послове из области ЗиС. 

 
4. Организационе јединице Градске управе 
 

Члан 15. 
Организационе јединице Градске управе у оквиру 
свог дјеловања у области ЗиС: 

1) израђују процјену угрожености и план 
заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће у  оквиру своје 
надлежности, 

2) организују, планирају и обезбјеђују 
провођење превентивних мјера ЗиС, и 
предлажу мјере и активности за њихово 
унапређење, 

3) врше контролу провођења мјера за 
спречавање елементарне непогоде и друге 
несреће или отклањање посљедица у 
области из своје надлежности, 

4) утврђују штете настале од посљедица 
елементарне непогоде и друге несреће у 
области из своје надлежности, 

5) достављају податке Служби цивилне 
заштите Града Зворник од значаја за 
планирање, организовање и провођење 
мјера ЗиС, 

6) врше стручне послове за потребе цивилне 
заштите – који се односе на ангажовање 
служби, привредних друштава и других 
правних лица у ЗиС, и  

7) обављају и друге послове за потребе ЗиС. 
  
III – ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

Члан 16. 
(1) Цивилна заштита града Зворник у систему 
заштите и спасавања организује се у складу са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама, Процјеном угрожености људи и 
материјалних добара од елементарне непогоде и 
друге несреће на подручју града и овом одлуком. 
(2) Организовање и функционисање цивилне 
заштите на територији града заснива се на: 

1) провођењу личне, узајамне и колективне 
заштите, 

2) провођењу мјера и задатака ЗиС, 
3) руковођењу, одлучивању и координацији у 

ЗиС у ванредним ситуацијама, 



БРОЈ 13                                   Службени гласник Града Зворник                       16. новембар  2018. 
 

6 

4) организованости и спремности јединица и 
тимова цивилне заштите, 

5) ангажовању привредних друштава и других 
правних лица која у оквиру својих редовних 
дјелатности проводе мјере и задатке ЗиС, 

6) вршењу попуне, материјалном опремању, 
обучавању, оспособљавању, мобилизацији 
и активирању снага цивилне заштите. 

 
Члан 17. 

За потребе личне, узајамне и колективне заштите 
надлежни органи града, привредна друштва и 
друга правна лица, власници и корисници 
стамбених зграда обезбјеђују и држе у исправном 
стању потребна средства и опрему. 

 
Члан 18. 

(1) Носиоци цивилне заштите у граду (органи, 
привредна друштва и др. правна лица, 
професионалне и друге организације) припремају 
и спроводе мјере ЗиС: 

1) превентивне мјере; 
2) мјере ЗиС у случају непосредне опасности 

од елементарне непогоде и друге несреће; 
3) мјере ЗиС када наступе елементарне 

непогоде и друге несреће и  
4) мјере ублажавања и отклањања 

непосредних посљедица елементарне 
непогоде и друге несреће. 

(2) Мјере и активности цивилне заштите у систему 
ЗиС утвђују се плановима ЗиС које доноси град, 
привредна друштва и друга правна лица. 
 

Члан 19. 
(1) У циљу ЗиС људи и материјалних добара од 
опасности изазваних елементарном непогодом или 
другом несрећом спроводе се следећи послови и 
задаци: 

1) осматрање, обавјештавање и узбуњивање, 
2) склањање људи и материјалних добара, 
3) заштита од удеса, 
4) евакуација, 
5) збрињавање угрожених и настрадалих, 
6) радиолошко – хемијска и биолошка заштита 

и противепидемиолошка заштита, 
7) заштита и спасавање из рушевина, 
8) заштита и спасавање на води и под водом, 
9) заштита и спасавање од пожара,  

10) заштита и спасавање од ЕСЗР-а и мина,  
11) прва медицинска помоћ,  
12) заштита и спасавање животиња и 

намирница животињског поријекла,  
13) асанација терена,  
14) заштита животне средине, 
15) заштита биља и биљних приозвода. 

(2) Осим наведених послова и задатака из става 1. 
овог члана могу се планирати, припремати и 
спроводити и други послови и задаци у систему 
ЗиС. 

 
Члан 20. 

(1) За руковођење и координацију у активностима 
ЗиС у ванредним ситуацијама на подручју града, 
те за обављање  и других послова у ЗиС у складу 
са Законом и Одлуком Скупштине Града  формира 

се Градски штаб за ванредне ситуације као 
оперативно стручни орган. 
(2) Градски штаб за ванредне ситуације има 
команданта, замјеника команданта, начелника и 
чланове штаба. 
(3) Командант Градског штаба за ванредне 
ситуације је градоначелник. 
(4) Именовање и разрјешавање замјеника, 
начелника и чланова Градског штаба врши се на 
основу Рјешења градоначелника. 

 
Члан 21. 

Градски штаб за ванредне ситуације сходно 
Закону, обавља сљедеће послове: 

1) руководи и координира рад субјеката и 
снага система ЗиС у ванредним ситуацијама 
на спровођењу утврђених задатака, 

2) руководи и координира спровођење мјера и 
задатака  ЗиС, 

3) разматра и даје мишљење на приједлог 
Процјене угрожености и приједлог Плана 
заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

4) прати стање и организацију ЗиС и предлаже 
мјере за њихово побољшање,  

5) наређује употребу снага за ЗиС, средстава 
помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама, 

6) ради на редовном информисању и 
обавјештавању становништва о ризицима, 
опасностима и предузетим мјерама, 

7) прати организацију, опремања и обучавања 
јединица и тимова за ЗиС, овлашћених, 
оспособљених правних лица, 

8) процјењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације и предлаже 
градоначелнику проглашење ванредног 
стања, 

9) доноси приједлоге, закључке и препоруке, 
10) сарађује са штабовима за ванредне 

ситуације сусједних јединица локалне 
самоуправе,  

11) разматра и предлаже доношење Одлуке о 
организацији заштите и спасавања на 
подручју града и 

12) ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за град. 

 
Члан 22. 

(1) Град може, у складу са могућностима, у оквиру 
Градског штаба за ванредне ситуације, да оснује 
оперативно - комуникативни центар у сврху 
спровођења задатака осматрања, обавјештавања 
и узбуњивања који ради непрекидно. 
(2) Оперативно – комуникативни центар града 
обавезно се активира у случају елементарне 
непогоде и друге несреће одлуком 
Градоначелника. 

 
Члан 23. 

(1) У мјесним заједницама, насељеним мјестима, 
дјеловима насеља, стамбеним зградама, 
привредним друштвима и другим правним лицима 
одређују се повјереници ЗиС. 
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(2) Повјереници у мјесним заједницама односно 
насељеним мјестима предузимају непосредне 
мјере и активности за учешће грађана у 
спровођењу самозаштите и учествују у свим 
активностима ЗиС које се проводе у акцијама ЗиС 
људи и материјалних добара на одређеном 
подручју. 
(3) Повјереници у органима, привредним 
друштвима и другим правним лицима предузимају 
мјере и активности на учешћу радника у 
спровођењу личне, узајамне и колективне заштите 
и мјера заштите ради спасавања људи и 
материјалних добара у зградама и објектима за 
које су задужени. 
(4) Повјеренике на територији града именује и 
разрјешава градоначелник, а у привредном 
друштву и другом правном лицу, директор односно 
други надлежни орган одређен општим актом. 
 

Члан 24. 
(1) У складу са Законом а на основу Поцјене 
угрожености људи и материјалних добара од 
елементарне непогоде и друге несреће, потреба и 
могућности, Град Зворник формира јединице и 
тимове цивилне заштите које се опремају и 
оспособљавају као оперативне снаге ради 
непосредног ангажовања на извршавању задатака 
ЗиС. 
(2) Јединице цивилне заштите оснивају се као 
јединице опште и специјализоване намјене. 
 

Члан 25. 
(1) Специјализоване јединице цивилне заштите 
оснивају се, опремају и обучавају ради 
извршавања сложенијих задатака ЗиС чији 
припадници при вршењу тих задатака морају 
имати одговарајуће стручно знање и користити 
одговарајућа техничка средства и опрему. 
(2) Град Зворник, у складу са Процјеном 
угрожености и потребама оснива специјализоване 
јединице цивилне заштите за: 

1) заштиту од пожара, 
2) заштиту од поплава и несрећа на води и под 

водом, 
3) прву медицинску помоћ 
4) РХБ заштиту 
5) заштиту и спасавање из рушевина 
6) заштиту животиња и намирница 

животињског поријекла и  
7) асанацију терена 
8) евакуацију и збрињавање 

(3) По потреби могу се оснивати и друге 
специјализоване јединице цивилне заштите. 

 
Члан 26. 

a. Одлуку о оснивању, врсти, величини и броју 
јединица и тимова цивилне заштите града као и 
именовању и разрјешењу командира јединица 
доноси градоначелник. 
b. Одлуку о оснивању, величини, врсти и броју 
јединица цивилне заштите у привредним 
друштвима и другим правним лицима, чија је 
редовна дјелатност од непосредног значаја за 
ЗиС, доноси орган утврђен општим актом 
привредног друштва или другог правног лица. 

Члан 27. 
(1) У складу са Законом, обвезнике ЗиС – цивилне 
заштите на њихове дужности у јединице и тимове 
цивилне заштите и повјеренике ЗиС распоређује 
Служба цивилне заштите у сарадњи са Градским 
штабом за ванредне ситуације. 
(2) У јединице и тимове цивилне заштите 
распоређују се обвезници цивилне заштите који 
имају одговарајуће психофизичке и здравствене 
способности и одговарајуће стручно знање. 
 

Члан 28. 
(1) У провођењу мјера и задатака ЗиС са људским 
и материјално – техничким ресурсима ангажују се 
привредна друштва и друга правна лица која 
обављају дјелатности од значаја за ЗиС. 
(2) Град може са физичким лицима, 
организацијама, службама и удружењима грађана, 
привредним друштвима и другим правним лицима 
која посједују посебна и специјалистичка знања, 
способности или материјално – техничка средства 
и опрему од значаја за ЗиС, закључити уговор о 
ангажовању на провођењу мјера и задатака ЗиС. 

 
Члан 29. 

(1) Штаб за ванредне ситуације, јединице и тимови 
цивилне заштите као и повјереници ЗиС опремају 
се одговарајућом опремом и матријално техничким 
средствима која су неопходна за њихову личну 
заштиту и за извршење задатака. 
(2) Приликом извршавања задатака ЗиС 
припадници штаба, јединица и тимова цивилне 
заштите и повјереници ЗиС носе одјећу заштите и 
спасавања, на којој је на видном мјесту истакнут 
знак ЗиС. 
(3) Средства и опрема из става 1. овог члана 
обезбјеђују се набавком нових средстава и опреме 
и узимањем средстава и опреме из пописа од 
привредних друштава и других правних лица, 
јавних установа, организација и грађана. 

 
Члан 30. 

(1) Припадници штаба за ванредне ситуације, 
јединице и тимови цивилне заштите као и 
повјереници ЗиС обучавају се и оспособљавају за 
извршење задатака ЗиС. 
(2) Кадрови ЗиС дужни су да се обучавају на 
специјалистичким курсевима који се организују по 
потреби. 
(3) Наставне планове и програме обучавања и 
оспособљавања доноси директор РУЦЗ РС, а у 
складу са њим, Годишњи план обуке и 
оспособљавања Градског штаба за ванредне 
ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и 
повјереника ЗиС града Зворник, доноси 
градоначелник.  
 

Члан 31. 
(1) Обучавање и оспособљавање Градског штаба 
за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне 
заштите и повјереника ЗиС у граду као и грађана 
за личну и узајамну заштиту, обавља Служба 
цивилне заштите у сарадњи са Градским штабом 
за ванредне ситуације. 
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(2) Припадници ЗиС из става 1. овог члана 
позивају се на обуку писменим позивом који се 
уручује 15 дана прије почетка обуке. 

 

Члан 32. 
(1) Када процијени да постоји опасност од 
елементарне непогоде и друге несреће Градски 
штаб за ванредне ситуације и други органи 
надлежни за ЗиС на подручју града обавезни су 
предузети мјере приправности предвиђене планом 
заштите. 
(2) Мобилизацијом се по наређењу 
градоначелника у складу са плановима заштите 
врши организовано активирање и употреба снага и 
средстава ЗиС на подручју града. 
(3) Мобилизација започиње од момента наређења 
мобилизације а завршава се у времену одређеном 
планом мобилизације. 
 

Члан 33. 
Власници и корисници опреме односно 
материјално - техничких средстава у граду дужни 
су опрему и средства заједно са потребним 
људством у случају потребе, односно када то 
захтијевају потребе ЗиС ставити на располагање 
Служби цивилне заштите града. 
 

IV – ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ СИСТЕМА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

Члан 34. 
Градска скупштина доноси Програм развоја 
цивилне заштите у области ЗиС у коме се одређују 
циљеви, задаци, начин остваривања као и 
смјернице у области ЗиС у граду. 

 

Члан 35. 
(1) Плановима ЗиС обезбјеђује се организовано и 
усклађено дјеловање за спречавање несрећа, 
односно смањења последица и обезбјеђење 
основних услова за живот у случају елементарне 
непогоде и друге несреће. 
(2) План заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће града Зворник садржи: 

1) Процјену угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

2) планирање превентивног дјеловања, 
3) планирање приправности, 
4) планирање мобилизације, 
5) планирање хитног поступања. 

(3) План заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће по методологији коју 
доноси Влада Републике Српске израђује Служба 
цивилне заштите у сарадњи са Градским штабом 
за ванредне ситуације а доноси га градоначелник. 
 

Члан 36. 
Програм и План Града из члана 34. и 35. ове 
одлуке морају бити усаглашени са Републичким 
Програмом заштите и спасавања и Планом 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће у Републици Српској. 
 

V – ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

Члан 37. 
(1) Градска скупштина планира и утврђује изворе 
финансирања активности цивилне заштите у 
области ЗиС. 

(2) Град сходно Закону у свом буџету планира и 
издваја 2% посебних средстава, од којих се 50% 
користи за предузимање превентивних активности 
а 50% за опремање и обуку структура ЗиС и о 
издвојеним и утрошеним средствима информише 
Републичку управу цивилне заштите. 
 

Члан 38. 
Град финансира: 

1) припремање, опремање, обуку и рад 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
јединица и тимова цивилне заштите и 
повјереника ЗиС града и њихове трошкове 
учешћа у спровођењу мјера ЗиС, 

2) прилагођавање и одржавање склоништа и 
других заштитних објеката, 

3) обуку становништва у области ЗиС, 
4) санирање дијела штета насталих од 

елементарне непогоде и друге несреће у 
складу са материјалним могућностима и 
одлуком надлежног органа града, 

5) надокнаду грађанима, привредним 
друштвима и другим правним лицима чија 
су материјална средства узета ради 
збрињавања настрадалог и угроженог 
становништва односно извршавања 
задатака ЗиС и 

6) друге потребе ЗиС у складу са Законом и 
другим прописима. 

 
VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања у општини 
Зворник, број 01-022-122/13, од 27.06.2013. године 
(„Службени гласник општине Зворник“, број 7/13). 
 

Члан 40. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 

Број: 01-022-105/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 29. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 22. став 1. тачка a) 
подтачка 4 Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 121/12 и 46/17) и члана 
27. Статута града Зворник  - пречишћени текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 19. редовној 
сједници одржаној дана  15.11.2018. године 
донијела је, 
 

ОДЛУКУ 
о формирању Градског штаба за ванредне 

ситуације 
 

I 
Овом одлуком формира се Градски штаб за 
ванредне ситуације града Зворник. 



БРОЈ 13                                   Службени гласник Града Зворник                       16. новембар  2018. 
 

9 

II 
Градски штаб за ванредне ситуације има 
команданта, замјеника, начелника и чланове 
штаба, и у исти се именују: 

− командант Штаба - градоначелник Зворника, 
− замјеник команданта штаба – замјеник 

градоначелника Зворника, 
− начелник штаба - начелник Службе цивилне 

заштите у Градској управи Зворник, 
− члан штаба за оперативно - планске 

послове и заштиту од експлозивних 
средстава заосталих из рата и мина - 
самостални стручни сарадник за мјере 
цивилне заштите у Служби цивилне 
заштите Градске управе Зворник, 

− члан штаба за питања ангажовања полиције 
– начелник Полицијске управе Зворник, 

− члан штаба за административне послове и 
обуку – самостални стручни сарадник за 
планирање у Служби цивилне заштите 
Градске управе Зворник, 

− члан штаба за финансијске послове - 
начелник Одјељења за финансије Градске 
управе Зворник, 

− члан штаба за заштиту  од рушевина, 
клизишта и експлозија - начелник Одјељења 
за   урбанизам и просторно планирање 
Градске управе Зворник, 

− члан штаба за узбуњивање, евакуацију и 
снабдјевање – начелник Одјељења за 
привреду,  пољопривреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Зворник, 

− члан штаба за РХБ заштиту – дипломирани 
хемичар, 

− члан штаба за склањање и збрињавање 
угрожених и настрадалих људи, материјал-
них и других добара - секретар Градске 
организације црвеног крста Зворник, 

− члан штаба за прву медицинску помоћ и 
асанацију терена – директор Дома здравља 
Зворник, 

− члан штаба за заштиту животиња и 
намирница животињског порекла, заштиту 
биља и биљних производа – дипломирани 
ветеринар, 

− члан штаба за заштиту од пожара - 
командир Професионалне ватрогасне 
јединице Зворник, 

− члан штаба за спашавање на води и под во-
дом – грађевински инжењер (хидро смјер), 

− члан штаба за заштиту животне средине, 
противградну заштиту, хидрометеорологију 
и сеизмологију – еколошки инспектор 
Градске управе Зворник, 

− члан штаба за заштиту и спашавање од 
снијежних падавина и снијега и 
координацију са мјесним заједницама – 
начелник Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове  саобраћаја Градске 
управе Зворник, 

− члан штаба за односе са јавношћу – стручни 
сарадник за информисање у Кабинету 
градоначелника Зворника. 

III 
Градски штаб за ванредне ситуације, сходно 
закону, обавља сљедеће послове: 

− руководи и координира рад субјеката и 
снага система заштите и спасавања на 
спровођењу утврђених задатака, 

− руководи и координира спровођење мјера и 
задатака заштите и спасавања, 

− разматра и даје мишљење на приједлог 
Процјене угрожености и приједлог Плана 
заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

− прати стање и организацију заштите и 
спасавања и предлаже мјере за њихово 
побољшање,  

− наређује употребу снага за заштиту и 
спасавање, средстава помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама, 

− ради на редовном информисању и 
обавјештавању становништва о ризицима, 
опасностима и предузетим мјерама, 

− прати организацију, опремања и обучавања 
јединица и тимова за заштиту и спасавање, 
овлашћених, оспособљених правних лица, 

− процјењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације и предлаже 
градоначелнику проглашење ванредног 
стања, 

− доноси приједлоге, закључке и препоруке, 
− сарађује са штабовима за ванредне 

ситуације сусједних јединица локалне 
самоуправе,  

− разматра и предлаже доношење Одлуке о 
организацији заштите и спасавања на 
подручју града, 

− ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за град, 

− обавља и друге послове у складу са 
законом. 

 
IV 

Градски штаб за ванредне ситуације по потреби 
позива друге институције, тијела, агенције, 
организације и стручњаке за одређена питања од 
интереса за заштиту и спасавање да учествују у 
раду.  
 

V 
Сједнице Градског штаба за ванредне ситуације и 
оперативни рад Штаба одржаваће се у малој сали 
Скупштине града Зворник, или у другим 
просторијама које одреди командант Градског 
штаба за ванредне ситуације или његов замјеник, 
на приједлог начелника Штаба. 
  

VI 
Радне сједнице Градског штаба за ванредне 
ситуације заказује командант Штаба, односно 
замјеник или начелник Штаба по овлашћењу, а 
оперативно ангажовање Штаба у случају 
елементарних и других несрећа већих размјера 
наређује командант, односно замјеник на 
приједлог начелника Штаба.   
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VII 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука бр: 01-022-175/13 од 22.10.2013.године 
(''Службени гласник општине Зворник'' број 11/13). 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-106/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На  основу  члана  39.  Закона  о  локалној  
самоуправи  Републике  Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 
22. став 1. тачка a) подтачка 7) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 121/12 и 46/17) и 
члана 27. Статута града Зворник – пречишћени 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 19. редовној  
сједници одржаној  15.11.2018. године донијела је 
  

ОДЛУКУ 
о одређивању локације за уништавање 

експлозивних средстава заосталих из рата и 
мина 

 
I 

Овом одлуком одређује се локација ''Изгаље'' 
Велико брдо, парцела означена као к.ч. број 2493 
уписана у посједовни лист број 297/5 К.О. 
Каменица, са CQ координатама исказаним по 
WGS: 49347 – 08865 за локацију која задовољава 
услове за уништавање појединачних и мањих 
количина експлозивних средстава заосталих из 
рата и мина, односно оних количина које се 
прикупе на подручју града Зворник. 

 
II 

Локација из тачке I ове oдлуке може се користити 
под следећим условима: 

− Да се на њој уништавају експлозивна 
средства заостала из рата прикупљена 
искључиво на подручју града Зворник, 

− Максимална количина која се уништава не 
смије угрозити становништво и господарске 
објекте у рејону локације, 

− У зони извођења акције уништавања 
експлозивних средстава заосталих из рата 
обавезно предузети све мјере 
предострожности и заштите, 

− За случај штета и последица насталих 
приликом уништавања експлозивних 
средстава заосталих из рата, у цјелости је 
одговоран извођач акције уништавања, 

− Прије извођења саме акције уништавања 
експлозивних средстава заосталих из рата, 
извођач акције уништавања је дужан 
обавјестити Градског координатора за 
деминирање и уништавање експлозивних 
средстава заосталих из рата и мина града 

Зворника и Полицијску Управу Зворник, а 
након извршене акције уништавања Радни 
налог/извјештај о уништеним експлозивним 
средствима заосталим из рата доставити 
Градском координатору за деминирање и 
уништавање експлозивних средстава 
заосталих из рата и мина града Зворник. 

− Полицијска Управа Зворник, у координацији 
са извођачем акције уништавања 
експлозивних средстава заосталих из рата и 
мина, врши обезбеђење самог локалитета 
за време уништавања. 

 
III 

Доношењем ове одлуке, престаје да важи Одлука 
о одређивању локације за уништавање 
неексплодираних убојитих средстава (НУС-а) број: 
01-022-176/13 од 22.10.2013. године. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-107/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 33. став 9. Закона о 
угоститељству (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 45/17), чл. 39. и 82. а у вези са чл. 18. 
и 27. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 2. 
став 2. Уредбе о критеријумима за одређивање 
радног времена у угоститељским објектима 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 9/11) 
и чл. 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 19. редовној сједници одржаној 15.11. 
2018. године донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о одређивању радног времена угоститељских 

објеката на подручју града Зворник 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 
Овом одлуком одређује се радно вријеме 
угоститељских објеката на подручју града Зворник, 
посебно радно вријеме (продужено или скраћено), 
радно вријеме угоститељских објеката у дане 
Републичких празника, извођење музике уживо и 
продуциране музике. 
 

II 
Под радним временом, у смислу ове одлуке, 
сматра се вријеме у којем угоститељски објекти 
морају бити отворени, односно вријеме у којем 
угоститељи могу да обављају угоститељску 
дјелатност у току једног радног дана. 
 

III 
Угоститељским објектима, у смислу ове одлуке, 
сматрају се сви угоститељски објекти који су 
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регистровани за пружање угоститељских услуга, у 
складу са Законом о угоститељству (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 45/17) и 
Правилником о разврставању и минималним 
условима за рад угоститељских објеката 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
108/11). 
 

IV 
1) У оквиру радног времена угоститељ одређује 
распоред, почетак и завршетак радног времена, 
тако да радно вријеме може бити и краће од 
прописаног. 
2) Угоститељ је обавезан распоред, почетак и 
завршетак радног времена видно истакнути на 
улазу у угоститељски објекат. 
3) Угоститељ је обавезан придржавати се 
истакнутог радног времена из подтачке 2). 
 
II РАДНО ВРИЈЕМЕ 
 

V 
1) Радно вријеме угоститељских објеката, у 
смисли ове одлуке може бити: 

- Прописано радно вријеме и 
- Посебно радно вријеме. 

2) Прописано радно вријеме је радно вријеме 
одређено овом одлуком за све угоститељске 
објекте који послују на подручју града Зворник. 
3) Посебно радно вријеме је радно вријеме које је 
различито од прописаног и може бити продужено 
или скраћено и одређује се у сваком појединачном 
случају у односу на посебни угоститељски објекат 
и у зависности од испуњености услова за 
продужено или скраћено радно вријеме. 
 

1. Прописано радно вријеме 
 

VI 
1) У неограниченом радном времену могу радити: 

- угоститељски објекти намјењени за смјештај 
гостију, 

- угоститељски објекти који су смјештени у 
објектима на међуградској аутобуској 
станици и угоститељски објекти који послују 
у саставу бензинских пумпних станица, 

- угоститељски објекти који пружају кетеринг 
услуге. 

2) За остале угоститељске објекте на подручју 
града Зворник, утврђује се следеће радно вријеме: 

- угоститељски објекти за исхрану и пиће  
група Ресторани (ресторан, пекотека, 
гостионица, роштиљница/ћевабџиница, 
пицерија, печењара, објекат брзе хране, 
посластичарница, домаћа кухиња) и 
угоститељски објекти група Барови у којима 
се претежно услужују пића и припремају и 
услужују напици (кафана, кафе бар, бар на 
отвореном, пивница, винарија, бифе, крчма 
и коноба): 
a) од 06,00 до 23,00 часа, радним данима, 
b) од 06,00 до 24,00 часа, викендом (петак 

и субота) и у периоду од 01. априла до 
30. септембра, 

- ноћни клуб, ноћни бар, диско 
клуб/дискотека: 
a) од 18,00 до 02,00 часа, радним данима 
b) од 18,00 до 03,00 часа, викендом (петак 

и субота), 
- салони за посебне прилике (свадбени 

салони и сл.): 
a) од 06,00 до 02,00 часа. 

 
VII 

1) Угоститељски објекти могу да раде у дане 
републичких и вјерских празника у прописаном 
радном времену. 
2) У дане новогодишњих празника (31. децембар, 
1. и 13. јануар), радно вријеме свих угоститељских 
објеката је неограничено. 
 

VIII 
За вријеме одржавања међународних, културних, 
спортских или сличних манифестација, које својим 
значајем представљају унапређење туристичке 
понуде Града, радно вријеме угоститељских 
објеката у зони њиховог одржавања, може се 
продужити за вријеме трајања тих манифестација, 
а по захтјеву организатора манифестације или 
Туристичке организације, о чему одлуку доноси 
надлежно одјељење. 
 

IX 
1) Угоститељске услуге које се пружају изван 
угоститељских објеката (на сајмовима, вашарима и 
сл.) могу се пружати у оквиру радног времена тих 
манифестација. 
2) Радно вријеме угоститеља у објектима у којима 
се обавља нека друга дјелатност (културна, 
образовна, спортска, трговачка и сл.) утврђује се у 
складу са радним временом тог објекта, али не 
дужим од радног времена утврђеног овом одлуком. 
3) У угоститељским објектима за смјештај, у 
којима се обавља више различитих угоститељских 
дјелатности у различитим врстама угоситељских 
објеката, утврђује се радно вријеме посебно за 
сваку дјелатност и врсту угоститељског објекта. 
 

X 
1) Радно вријеме дијела угоститељског објекта на 
отвореном простору или на површинама 
прилагођеним пружању угоститељских услуга 
изван угоститељског објекта, као што су баште или 
терасе, почиње и завршава се у радном времену 
тог угоститељског објекта. 
2) Изузетно од тачке X подтачка 1) угоститељски 
објекти типа ноћни бар, диско бар, ноћни клуб, 
диско клуб (дискотека) након истека прописаног 
радног времена угоститељских објеката за исхрану 
и пиће типа кафе бар, кафана, бифе, ресторан, и 
сл., не могу обављати дјелатност на отвореном 
простору или на површинама прилагођеним 
пружању угоститељских услуга изван 
угоститељског објекта, као што су љетње баште и 
терасе, без обзира на радно вријеме затвореног 
дијела тог објекта. 
3) Одредба тачке X подтачка 2) не примјењује се 
на угоститељске објекте за исхрану и пиће типа 
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ноћни бар, диско бар и диско клуб (дискотека) 
уколико се налазе у зонама у којима просторним 
планом на подручју града Зворник није предвиђена 
стамбена изградња или које у свом окружењу 
немају стамбене објекте). 

 
2. Посебно радно вријеме 

XI 
1) Посебно радно вријеме је радно вријеме које је 
различито од прописаног радног времена, и може 
бити продужено или скраћено и одређује се у 
сваком појединачном случају у зависности од 
испуњености услова за продужено или скраћено 
радно вријеме. 
2) Надлежно одјељење може, на појединачан 
захтјев угоститеља, одредити рад у продуженом 
радном времену, односно по службеној дужности 
одредити да угоститељски објекат ради у 
скраћеном радном времену, у складу са условима 
за одређивање посебног радног времена из ове 
одлуке. 
3) За одређивање посебног радног времена 
угоститељског објекта надлежно одјељење издаје 
рјешење. 
 

2.1.  Продужено радно вријеме 
XII 

1) За добијање одобрења за рад у продуженом 
радном времену угоститељ је дужан поднијети 
захтјев надлежном одјељењу. 
2) Издавање рјешења за рад угоститељског 
објекта у продуженом времену веже се за 
унапријед одређени временски период и за 
претходно испуњавање одређених услова, те уз 
могућност да се у случајевима неиспуњавања тих 
услова радно вријеме скрати у границама 
прописаног радног времена. 
3) У поступку издавање рјешења из тачке XII 
подтачка 2) надлежно одјељење је обавезно узети 
у обзир услове заштите животне средине, локацију 
угоститељског објекта, те зону намјене подручја у 
коме је смјештен угоститељски објекат, као и 
досадашњи начин обављања угоститељске 
дјелатности (квалитет услуге, поштовање јавног 
реда и мира и сл.). 
 

XIII 
1) Критеријуми за рад у продуженом радном 
времену су: 

- налаз и мишљење овлашћене стручне 
организације за мјерење нивоа буке којим 
се потврђује да су у угоститељском објекту 
спроведене мјере за заштиту од буке и да 
се угоститељ придржава прописаног нивоа 
буке уколико се објекат налази у пословно-
стамбеној згради колективног становања, 
односно у насељу са индивидуалним 
стамбеним јединицама или у близини 
здравствене установе за смјештај 
пацијената, 

- препорука туристичке организације која је 
надлежна за туристичку промоцију у којем 
се налази угоститељски објекат, чиме се 
потврђује његов значај у укупној туристичко-
угоститељској понуди утврђен на основу 

пружања квалитетне угоститељске услуге у 
периоду не краћем од годину дана од дана 
издавања препоруке, 

- доказ да угоститељ није правоснажно 
кажњен изрицањем прекршајног налога или 
доношењем правоснажног рјешења 
надлежног суда за прекршај због 
прекорачења радног времена, односно због 
нарушавања јавног реда и мира у 
угоститељском објекту за који се тражи 
продужено радно вријеме у претходних 
шест мјесеци од дана подношења захтјева 
за рад у продуженом радном времену. 

2) За рад у продуженом радном времену 
угоститељ подноси захтјев надлежном одјељењу 
уз прилагање доказа из подтачке 1). 
3) Рад у продуженом радном времену из подтачке 
1) може изностити најдуже шест мјесеци од дана 
издавање рјешења. 
4) По истеку рока из подтачке 3), угоститељ може 
поднијети захтјев за поновни рад у продуженом 
радном времену. 
5) Уколико се у периоду рада угоститељског 
објекта у продуженом радном времену оствари 
један од разлога из тачке XV ове одлуке за 
скраћење радног времена, надлежно одјељење по 
службеној дужности одређује угоститељском 
објекту рад у прописаном радном времену. 
6) У случају из подтачке 5) угоститељ не може 
поново поднијети захтјев за продужење радног 
времена у року од шест мјесеци од дана 
доношења рјешења из подтачке 3). 
7) Продужено радно вријеме из подтачке 1) може 
бити дуже до два сата у односу на прописано 
радно вријеме, што у сваком конкретном случају 
одређује надлежно одјељење. 
 

2.2. Скраћено радно вријеме 
XIV 

1) Скраћено радно вријеме је краће од прописаног 
а утврђује га надлежно одјељење посебно за 
поједини угоститељски објекат, на основу захтјева: 

- комуналне полиције, 
- еколошке инспекције, 
- надлежног органа полиције. 

2) Надлежно одјељење може по службеној 
дужности затражити доставу потребних извјештаја 
из подтачке 1) ради скраћења радног времена. 

XV 
Критеријуми за одређивање рада у скраћеном 
радном времену су: 

- ако је током године, угоститељ најмање два 
пута кажњен изрицањем прекршајног налога 
или правоснажног рјешења надлежног суда 
за прекршаје због прекорачења радног 
времена, односно ако је, током године, 
угоститељ најмање једном кажњен 
изрицањем прекршајног налога или 
правоснажног рјешења надлежног суда за 
прекршаје због ремећења јавног реда  и 
мира у угоститељском објекту или 
прекорачења дозвољеног нивоа буке, 

- ако је угоститељски објекат дио пословно-
стамбене зграде колективног становања или 
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се налази у насељу за индивидуално 
становање, односно у близини здравствених 
установа за смјештај пацијената, а у објекту 
или у његовој непосредној близи се 
учестало ремети јавни ред и мир о чему 
постоје записници о извршеном 
инспекцијском прегледу надлежних органа о 
прекорачењу радног времена и 
прекорачењу дозвољеног нивоа буке.  

 
XVI 

1) Надлежно одјељење, у року од 15 дана од дана 
пријема захтјева органа из тачке XIV ове одлуке, 
одлучује о захтјеву за скраћење радног времена и 
о томе обавјештава подносиоца захтјева. 
2) Ако се у току поступка утврди да је испуњен 
један од услова за скраћење радног времена, 
надлежно одјељење ће, рјешењем, скратити радно 
вријеме угоститељског објекта на период од три до 
шест мјесеци. 
3) Радно вријеме објекта може се скратити за 
један сат у односу на прописано радно вријеме. 
4) По истеку периода из подтачке 2), угоститељ 
обавља дјелатност у прописаном радном времену. 
5) Уколико је угоститељ обављао дјелатност у 
продуженом радном времену, након скраћења тог 
радног времена, обавља дјелатност у прописаном 
радном времену. 
6) Надлежно одјељење, по истеку рока трајања 
мјере из подтачке 2), писмено обавјештава 
угоститеља да може обављати угоститељску 
дјелатност у прописаном времену.  
7) Уколико се у периоду од једне године од дана 
доношења рјешења о одређивању скраћеног 
радног времена поново покрене исти поступак у 
којем се по други утврди испуњеност услова за 
скраћење радног времена, новим рјешењем 
одредиће се да скраћено радно вријеме таквог 
угоститељског објекта траје календарски најмање 
шест мјесеци до најдуже годину дана. 
 

XVII 
''Вријеме толеранције'', односно вријеме 
конзумације услуге које је почело у прописаном 
или посебном радном времену износи 30 минута 
рачунајући од момента истека прописаног или 
посебног радног времена угоститељског објекта. 

 
III ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА 

XVIII 
1) Угоститељски објекти смјештени у пословно-
стамбеном објекту колективног становања 
(стамбена зграда), односно у насељу са 
индивидуалним стамбеним јединицама (породичне 
куће) или у близини здравствене установе за 
смјештај пацијената морају испуњавати услове у 
погледу заштите од буке у складу са посебним 
прописима. 
2) Ниво буке у угоститељским објектима из 
подтачке 1) не смије да прелази границе 
дозвољене чујности изван угоститељског објекта у 
складу са прописима из области заштите животне 
средине. 

3) У свим угоститељским објектима, без обзира на 
дужину радног времена, није дозвољено извођење 
музике као ни емитовање музике преко музичких 
уређаја у времену од 22,00 – 06,00 часова, уколико 
има чујност изнад граница дозвољеног 
интензитета нивоа буке. 
4) Угоститељ је дужан захтјев за издавање 
рјешења за извођење музике уживо у 
угоститељском објекту поднијети најмање три дана 
раније од дана за који тражи одобрење. 
 
IV НАДЗОР 

XIX 
1) Надзор над примјеном ове одлуке у погледу 
придржавања радног времена у угоститељским 
објектима врши комунална полиција у складу са 
посебним овлашћењима прописаним у закону који 
регулише област угоститељства и у закону који 
прописује поступање комуналне полиције. 
2) Инспекцијски надзор над примјеном ове одлуке 
у погледу нивоа буке у угоститељским објектима 
врши еколошки инспектор у складу са посебним 
овлашћењима из закона који регулише област 
рада инспекција и заштите животне средине. 
 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

XX 
1) Новчаном казном у износу од 800 КМ до 4.000 
КМ казниће се угоститељ као привредно друштво 
ако: 

- се не придржава прописаног и посебног 
радног времена из тачке VI, VII, VIII, XIII, XVI 
ове одлуке, 

- обавља угоститељску дјелатност, а у 
угоститељском објекту нису испуњени 
услови за заштиту од буке из тачке XVIII 
подтачка 1) и 2) ове одлуке. 

2) За прекршај из подтачке 1) казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 200 КМ до 1.000 КМ. 
3) За прекршај из подтачке 1) казниће се за 
прекршај угоститељ као предузетник или физичко 
лице новчаном казном од 400 КМ до 2.000 КМ. 
 

XXI 
1) Новчаном казном у износу од 400 КМ до 2.500 
КМ казниће се за прекршај угоститељ као 
привредно друштво ако: 

- се не придржава радног времена из тачке IX 
ове одлуке, 

- обавља угоститељску дјелатност на 
отвореном простору или на површинама 
прилагођеним пружању угоститељских 
услуга изван угоститељског објекта (баште, 
терасе) у супротности са тачком Х ове 
одлуке, 

- на улазу у угоститељски објекат није видно 
истакнута обавјест о радном времену (тачка 
IV подтачка 2) ове одлуке), 

- не поштује ''вријеме толеранције'' из тачке 
XVII ове одлуке, 

- изводи или емитује музику супротно 
одредби тачке XVIII подтачка 3) ове одлуке. 
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2) За прекршај из подтачке 1) казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 100 КМ до 500 КМ. 
3) За прекршај из подтачке 1) казниће се за 
прекршај угоститељ као предузетник или физичко 
лице новчаном казном у износу од 200 КМ до 1.000 
КМ. 

 
XXII 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 9/11 и 
12/17). 
 

XXIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-108/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. 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 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 19. редовној сједници одржаној  
15.11.2018. године, д о н и ј е л а   ј е   

 

OДЛУКУ 
о  куповини некретнина  

за  потребе изградње моста на ријеци Хочи. 
 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр.7449/5 Тилчада њива 4.класе 
површине 890 м2 уписана у пл.бр.386 КО Зворник  
на име посједника Ерић Слободана Живко са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе изградње моста на ријеци Хочи. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 8.900,00 КМ 
(словима:осамхиљададеветстотинаконвертибилних
марака). 
                                 IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из тачке 
I ове одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-109/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. 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 
19. редовној сједници одржаној  15.11.2018. године,  
доноси                                   
  

OДЛУКУ 
о  расписивању лицитације за продају 

непокретности 
  
I 

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 непокретности 
означених као: 

- грађевинска парцела 1 : кп.бр.7319/9 Каракај  
економско двориште површине 4182 м2, уписане у 
пл.бр.2209 КО Зворник, посједник град Зворник са 
1/1, коме по старом операту одговара кч.бр.3268/4  
Каракај економско двориште површине 4182 м2 
уписане у зк.ул.бр.188 КО Зворник власништво град 
Зворник са 1/1. 

- грађевинска парцела 2 : кп.бр.7319/8 Kаракај  
економско двориште површине 4780 м2, уписане у 
пл.бр.2209 КО Зворник, посједник град Зворник са 
1/1, коме по старом операту одговара кч.бр.3268/1 
Каракај економско двориште површине 4780 м2 
уписане у зк.ул.бр.188 КО Зворник власништво град 
Зворник са 1/1. 

- грађевинска парцела 3 : кп.бр.7314/1 
Ремонтна радионица привредна зграда површине 
2045 м2 и економско двориште површине 10025 м2, 
уписане у пл.бр.2209 КО Зворник, посједник град 
Зворник са 1/1, коме по старом операту одговара 
кч.бр.3269/2 Баждаревина ремонтна радионица 
површине 2045 м2  и 3268/2 Ремонтна радионица 
економско двориште површине 10025 м2 уписане у 
зк.ул.бр.137 КО Зворник власништво град Зворник 
са 1/1 и кп.бр.7314/2 Технички преглед привредна 
зграда површине176 м2, уписане у пл.бр.2209 КО 
Зворник, посједник град Зворник са 1/1, коме по 
старом операту одговра кч.бр.3269/11 Технички 
преглед привредна зграда површине 176 м2 
уписане у зк.ул.бр.615  КО Зворник власништво 
град Зворник са 1/1. 

- грађевинска парцела 4 : Кп.бр.7338/2 
Ресторан исхране привредна зграда површине 283 
м2 и економско двориште површине 815 м2, 
уписане у пл.бр.2209 КО Зворник, посједник град 
Зворник са 1/1 коме по старом операту одговара 
кч.бр.3271/2 Ресторан исхране економско 
двориште површине 1098 м2 уписане у зк.ул.бр.188 
КО Зворник власништво град Зворник са 1/1, и 
кп.бр.7338/6 Портирница привредна зграда 
површине 32 м2 и економско двориште површине 
242 м2, уписане у пл.бр.2209 КО Зворник, посједник 
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град Зворник са 1/1, коме по старом операту 
одговра кч.бр.3270/2  Портирница  економско 
двориште површине 274 м2 уписане у зк.ул.бр.188 
КО Зворник власништво град Зворник са 1/1. 
2) Урбанистичким планом ''Зворник 2020'' 
грађевинске парцеле се  налазе у зони индустрије 
и на њима је предвиђена изградња привредних и 
индустријских објеката осим објеката у којима се 
обављају активности којима  би се могле загадити 
воде до изворишта Тилић Ада. На грађевинским 
парцелама се могу градити објекти  са 
коефицијентом изграђености 2,1 а дозвољени 
коефицијент заузетости износи 0,6. 
3) Грађевинске парцеле 1. и 2. представљају 
неизграђено градско грађевинско земљиште, а 
грађевинске парцеле 3. и 4. представљају 
изграђено градско грађевинско земљиште са 
изграђеним објектима и могућностима доградње и 
надоградње постојећих објеката и изградње нових 
у складу са правилима урбанистичке регулације. 
Положај, спратност и габарити будућих објеката, 
посебни услови одводње отпадних вода изван 
шире зоне санитарне заштите изворишта Тилић 
ада, као и коте нивелације терена и пода објеката 
дефинисати ће се детаљним урбанистичко-
техничким условима израђеним од стране 
овлашћеног правног лица у поступку издавања 
локацијских услова. 
 

II 
Почетне продајне цијене непокретности износе:  

1. Грађевинска парцела 1. – Каракај економско 
двориште(7319/9).....................109.777,50 КМ, 

2. Грађевинска парцела 2. – Каракај економско 
двориште(7319/8).....................125.475,00 КМ, 

3. Грађевинска парцела 3. – Ремонтна радио-
ница,технички преглед............427.362,78 КМ,  

4. Грађевинска парцела 4. – Ресторан исхране, 
портирница................................70.047,13  КМ.  

 

III 
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, која немају доспјелих, а 
неизмирених обавеза према буџету града Зворника 
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. Ако не успије ни 
поновљена лицитација непокретности ће се 
продати непосредном погодбом по цијени која не 
може бити нижа од тржишне. 

 

IV 
Са учесником лицитације који понуди највећу 
цијену Градоначелник града Зворника ће 
закључити уговор о купопродаји непокретности. 
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 непокретности у 
посјед купцу извршиће се  након уплате 
купопродајне цијене.  

V 
Објекти се продају у виђеном стању. Купац сноси 
трошкове прикључка на  комуналну инфраструктуру 
према мјерилима и условима надлежних 
комуналних предузећа. У случају доградње и 
надоградње објеката на грађевинским парцелама 
3. и 4. и изградње објекта на грађевинским 
парцелама 1. и 2. 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. 
 

VI 
Поступак лицитације провешће комисија  за 
лицитацију,  коју именује Градоначелник града 
Зворника. 

 
VII 

Оглас о расписивању лицитације за продају 
непокретности из тачке I ове одлуке ће се објавити 
у Дневним новинама ''Глас Српске'' и на огласној 
табли града Зворника. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворника''.   
 
Број: 01-022-110/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. 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 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 19. редовној сједници одржаној 15.11.2018. 
године, д о н и ј е л а   ј е   

 
OДЛУКУ 

о  куповини некретнина за потребе изградње 
пумпне станице у Јасеници 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр.1313/2 Граховиште воћњак 
4.класе површине 12 м2 уписана у пл.бр.1153 КО 
Скочић  на име посједника Ракановић Рајка 
Миодраг са 1/1, коме по старом операту одговара 
кч.бр.415/3 Граховиште воћњак површине 12 м2 
уписана у зк.ул.бр.461 КО Скочић на име 
сувласника Ракановић (Рајко) Миодраг са 2/35 и 
други.   

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе изградње пумпне станице у Јасеници. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 180,00 КМ 
(словима:стотинуосамдесетконвертибилнихмарака) 
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                                 IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из тачке 
I ове одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-111/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/2016), чл. 27. и 49. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
19. редовној сједници  сједници одржаној 
15.11.2018. године, донијела је: 

 
ОДЛУКУ 

о именовању Савјета плана за праћење израде 
измјене дијела Регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворника и дијела 

индустријске зоне Бирач-Каракај 
 
I 

Именује се Савјет плана за праћење израде 
измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног 
подручја града Зворник и дијела индустријске зоне 
Бирач-Каракај (у даљем тексту: Савјет плана). 

 
II 

У Савјет плана именују се: 
1. Зоран Стевановић, предсједник - 

Градоначелник града,    
2. Бошко Којић, замјеник предсједника - 

Начелника Одјељења за просторно 
уређење, 

3. Миле Јовић, члан - Савјет за безбиједност 
саобраћаја, 

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

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

6. Данило Зекић, члан - Одјељење за 
просторно уређење, 

7. Ненад Станковић, члан-Одјељења за 
стамбено комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

8. Саво Михајловић, члан-Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

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

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

11. Сања Ерић, члан - Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, 

12. Синиша Марковић, члан - Одјељење за 
инспекцијски надзор, 

13. Данијел Милошевић, члан - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

14. Душан Трифуновић, члан - Полицијска 
управа Зворник,  

15. Ковиљка Леко, члан - Републички завод за 
геолошка истраживања, 

16. Славко Савчић, члан - РЈ 
„Електродистрибуција“ Зворник,  

17. Миодраг Петровић, члан - „Поште Српске“ 
РЈ Зворник, 

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

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

20. Тања Мијовић, члан - ЈУ „Народна 
библиотека и музејска збирка“ Зворник,  

21. Снежана Лалић, члан - „Зворник стан“ АД 
Зворник.    

 

III 
Савјет плана прати израду измјене дијела 
Регулационог плана, те прати вођење јавне 
расправе и усаглашавање ставова и интереса 
током израде овог документа просторног уређења, 
заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја града Зворник, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности 
и квалитета предложених планских рјешења, те 
врши и друге послове у складу са чланом 43. став 
2. Закона о уређењу простора и грађењу 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
40/13, 106/15 и 3/16). 

 

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

Број: 01-022-112/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 18, став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
19. редовној сједници одржаној  15.11.2018. године, 
д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању Стратегије интегрисаног развоја 
града Зворник за период 2018-2027. година 

 

I 
Усваја се Стратегија интегрисаног развоја града 
Зворник за период 2018-2027. година (у даљем 
тексту: Стратегија) која је саставни дио ове Одлуке. 
 

II 
Стратегија је израђена у складу са 
стандардизованом Методологијом за интегрисано 
планирање локалног развоја у БиХ (МИПРО) која је 
препоручена од стране Министарства управе и 
локалне самоуправе Републике Српске и Савеза 
општина и градова Републике Српске. 
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III 
Стратегију је израдио Развојни тим за вођење 
процеса планирања интегрисаног локалног развоја 
(у даљем тексту: Развојни тим) уз помоћ секторских 
радних група за локалну економију, друштвени 
развој и заштиту животне средине. 
 

IV 
За иницирање и координацију израде, реализацију и 
извјештавање о реализацији, праћење и 
вредновање планова имплементације (1+2) 
Стратегије, задужује се Служба за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 

V 
Контролно вредновање Стратегије биће извршено 
након три године. Ревизија ће се вршити након пет 
година (2022. године), а финално вредновање након 
десет година (2027. године). 
 

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

Број: 01-022-113/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу  чл. 39. и 82. став 2. а у вези са чланом 
23. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), чл. 112. и 114. Закона о здравственој 
заштити (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 106/09), чл. 4. и 5. Правилника о поступку 
утврђивању смрти лица (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 65/10) и чл. 27. и 50. а у 
вези са чланом 16. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник на 
19. редовној сједници одржаној  15.11.2018. 
године, донијела је   

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке 

о именовању мртвозорника и висини накнаде 
за мртвозорнике 

  

Члан 1. 
У Одлуци о  именовању мртвозорника и висини 
накнаде за мртвозорнике, број: 01-022-62/17, 
(''Службени гласник града Зворник'', број 8/17), у 
члану 2. на крају текста, после тачке 3. додају се 
нове тачке 4. и 5. које гласе: 
 

4. Хамзић др Анер, доктор медицине 
5. Божић др Даница, доктор медицине. 

 

Члан 2. 
Ова одлука доставиће се мјесним канцеларијама 
на подручју града Зворник. 
 

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

    
Број: 01-022-114/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о стању судских и 

других предмета  
 
1. Усваја се Извјештај о стању судских и других 
предмета у којима се као једна од страна 
појављује град Зворник за период од 01.01.-
31.12.2017. године. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-99/2018                ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета  

за период 01.01.-30.06.2018. године 
 
1. Усваја се Извјештај о о извршењу буџета за 
период 01.01.-30.06.2018. године. 
 

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

Број: 01-022-100/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о стању 

малољетничке  
деликвенције на подручју града Зворник 

 

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

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

Број: 01-022-115/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о стању 

криминалитета, ЈРМ-а   и безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворник  

 
1. Усваја се Информација о стању  
криминалитета, ЈРМ-а  и безбједности саобраћаја 
на подручју града Зворник за период 01.01.-
30.06.2018. године. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-116/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о водоснабдијевању 

на подручју града  
Зворника као и пружању других комуналних 

услуга 
 
1. Усваја се Информација о водоснабдијевању на 
подручју града  Зворника као и пружању других 
комуналних услуга 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-117/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о успјеху ученика 

основних и средњих школа у 2017/2018 години  
и упису ученика у школској 2018/19 години у 

граду Зворник 
 

1. Усваја се Извјештај  о успјеху  ученика 
основних и средњих школа у 2017/2018 години и 
упису ученика у школској 2018/19 години у граду 
Зворник. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-118/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације  о Програму рада 

средњих школа  
на подручју града Зворник за 2018/19 школску 

годину 
1. Усваја се Информација о Програму рада 
средњих школа  на подручју града Зворник за 
2018/19 школску годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-119/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада зимског одржавања 
градских улица тротоара, паркова, приградских 

насеља и локалних путева на 
 територији града Зворника за 2019. годину 

 
1. Усваја се Програм  рада зимског одржавања 
градских улица тротоара, паркова, приградских 
насеља и локалних путева на територији града 
Зворника за 2019. годину 
 
2. Саставни дио овог  закључка је Програм из 
тачке 1.  
 
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-120/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
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ПРОГРАМ 
рада зимског одржавања градских улица 
тротоара, паркова, приградских насеља и 

локалних путева на територији града Зворника 
за 2019 годину 

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

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

 
Програм рада зимског одржавања обухвата 
следеће радње: 
 
А)  Разгртање снијега  на градским улицама, 
локалним и некатегорисаним  путевима 
Б)  Чишћење и одвоз снијега са градских улица и 
тротоара 
В) Посипање соли по: граским улицама, 
тротоарима, степеништима и осталим јавним 
површинама (гдје је неопходно). 
Г)  Набавка и транспорт фракције (двојка) на 
узбрдице локалних и некатегорисаних путева. 
 
Зимско одржавање обухвата период од 01.01.2018. 
до 15.04.2018. године и од 15.11.2018. до 
31.12.2018. године, у зависности од временских 
услова. Уколико дође до падавина  или потребе за 
интервенцијом због појаве поледице и сличних 
временских неприлика интервенише се и прије и 
после овог термина прописаног трајања зимске 
службе. 
 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ 
 

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

2. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКИХ УЛИ-
ЦА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА (КАРАКАЈ, 
УЛИЦЕ, ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, ШЋЕ-
МЛИЈА, КУЛА ГРАД И ДИВИЧ) 

 
Обухвата: 

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

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

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

Чишћење градских улица се врши по следећим  
приоритетима и то улице: 
            Светог Саве, 
            Браће Југовића, 
            Патријарха Павла,  
            Карађорђева,  
            Краља Петра I Карађорђевића, 
            Трг побједе,  
            Вука Караџића,  
            9. Април,  
            Радничка и Омладинска (Ново насеље),  
            Браће Стефановића (поред цркве) ,  
             Браће Обрадовића,Симе Перића и             

Мајевичка,  
            Болничка и Каменичка (Звоник), 
            Улица Српских јунака, 
            Ослобођења, 
            Горњи пут  
            Ђурђевданска улица. 
Након чишћења градских улица приступиће се 
чишћењу путева у приградским насељима: Каракај, 
Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и 
Дивич.  
Чишћење снијега и посипање индустријске соли 
обављат ће се и у свим улицама у којим је могућ 
приступ механизације.  
Зимско одржавање чишћење градских улица се 
врши свакодневно (ако је то неопходно). 
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НАПОМЕНА: 
-За зимско одржавање у граду не користити 
фракцију, само посипати индустриску со (због 
зачепљења канализационих одвода, решетки, 
сливника и сл.) 
 

3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 

 

Обухвата: 
- Чишћење и разгртање снијега са локалних и 

некатегорисаних путева.  
- Посипање индустријске соли и фракције на 

локалним и некатегорисаним путевима по 
потреби (на узбрдицама) 

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

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

ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА 
 

Када се остваре претпоставке за чишћење од 
снијега, извођач је дужан да приступи чишћењу 
снијега са локалних путева у МЗ-а по следећим 
приоритетима: 
ПРВИ ДАН :                                                          
Златне воде – Снагово – Бијељевина               
Рашидов хан, - Црни врх                                    
Кисељачки пут – Кисељак                                               
К.мост-Д.Каменица-Г.Каменица-Шијаковићи     
Кружни пут кроз МЗ Пилица                               
Козлук – Јусићи – Оџачина                                 
Брањево – Локањ                                                
МЗ Кучић Кула                                                      
Малешић – Клиса – Петковци                             
Цер – Горњи Грбавци                                          
Доњи Скочић – Горњи Скочић                            
Регионални пут – Бошковићи                              
Тршић – Живковина                                            
Тршић – Соколина                                               
Молитвиште Тршић-Овчаревац                        
Д. Шепак – Горњи Шепак                                    
Кружни пут ’’Брањево’’                                         
Јардан–Д.Грбавци- Китовнице–Д.Дио                
Пут за насеље ''Вишњик''                                    
Ђулићи –Радава(асфалтирани дио)                   
Ораховац – Глумина – Махмутовићи                  
Каменолом–Јошаница-Липље                            
МЗ Роћевић                                                           
Ораовац-Крижевићи-Парлог-Баљковица          
 

ДРУГИ ДАН : 
Каменичка.ријека(Крушке) – Лијешањ 
Бакрачи - Глођанско брдо 
Г. Крижевићи – Крижевићи  
Пилица - Симићи – Кула   
Табанци – Сјенокос 
Магистрални пут – Бријесница                                 

МЗ Ристићи 
МЗ Цер 
Липље – Самари 
Пут за Павловиће, Зекиће и Божиће 
Ђулићи – Дураковићи   
Клиса – Калудрани 
МЗ Султановићи 
МЗ Јошаница 
МЗ Ново Село 
МЗ Зелиње 
МЗ Ђевање 
МЗ Дрињача 
МЗ Гуштери 
МЗ Доњи Шепак 
МЗ Пађине                                                        
МЗ Трновица                                                    
МЗ Горњи Шетићи 
МЗ Шетићи 
МЗ Петковци 
 

Други путни правци и мјесне заједнице се чисте по 
захтјеву надзорног органа у договору са 
представником савјета МЗ-це. 
 

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

1. Камени мост – Горња Каменица,  
у дужини од .................................15 км - 60 м³ 

2.  К.Ријека – Лијешањ, у дужини од. 3 км - 30 м³ 
3.  Јошаница (каменолом) – Липље,  
     у дужини од.....................................3 км - 40 м³ 
4. Јошаница (нови мост)– Папратница-Гај,  

у дужини од....................................3 км - 20 м³ 
5. Српска Варош - Зворник – Кула град,  

у дужини од....................................5 км - 30 м³ 
6. Златне воде – Снагово- Бијељевина,  

у дужини од..................................10 км - 60 м³ 
7. Снагово (Р.Хан) – Црни врх, 
      у  дужини од...................................5 км - 20 м³ 
8. Зворник – Шћемлија,  

у дужини од.................................2,5 км - 20 м³   
9. Ораовац-Глумина – Махмутовићи, 

            у дужини од...................................4 км - 20 м³ 
10. Ораовац – Крижевићи – Парлог,  

у дужини од....................................8 км - 50 м³ 
11. Парлог – Баљковица – Пандурица,  

у дужини од ...................................6 км - 40 м³ 
12. Јардан (надвожњак) – Д.Грбавци,  

            у дужини од.................................10 км - 30 м³ 
13. Крижевићи – Китовнице – Дуги дио,  

            у дужини од................................6,5 км - 40 м³ 
14. Цер – Горњи Грбавци,  

            у дужини од ..................................5 км - 40 м³ 
15. Бијели Поток – Калудрани – Клиса,  

            у дужини од...................................7 км - 30 м³ 
16. Ђулићи – Дураковићи,  

            у дужини од................................. .2 км - 10 м³ 
17. Петковци – Клиса, у дужини од....2 км - 30 м³ 
18. Шетићи – Бошковићи,  

            у дужини од................................2,5 км - 30 м³   
19. Доњи Шетићи – Горњи Шетићи,  

            у дужини од ................................ .2 км - 20 м³ 
20. Тршић – Живковина,  

            у дужини од...................................3 км - 30 м³ 
21. Козлук – Јусићи – Оџачина,  

            у дужини од...................................8 км - 50 м³ 
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22. Малешић (Шакотићи) – Клиса,  
            у дужини од.................................. 5 км - 40 м³ 

23. Скочић – Горњи Скочић, 
            у дужини од.................................. 3 км - 30 м³ 

24. Кисељачки Пут – Кисељак,  
            у дужини од................................ ..6 км - 10 м³ 

25. Средњи Шепак – Горњи Шепак,  
            у дужини од ...............................2,5 км - 20 м³   

26. Средњи Шепак – Брањево – Локањ-
Брањево- Д.Пилица,   
у дужини од................................. 13 км - 50 м³ 

27. Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина – 
Д.Пилица,  у дужини од ..............20 км - 80 м³ 

28. Челопек – Улице – Каракај,  
            у дужини од ................................ .5 км - 10 м³ 

29. Тршић – Соколина, у дужини од.. 2 км - 10 м³ 
30. Тршић – Марковићи,  

            у дужини од ...............................1,5 км - 10 м³   
31. Челопек – Цер, у дужини од ........2 км - 10 м³ 
32. Маг. пут – Горњи Табанци – Сјенокос 

(насеље Радићи), у дужини од.... 5 км - 30 м³ 
33. Дрињача – Костјерево,  

            у дужини од.................................. 3 км - 20 м³ 
34. Магистрални пут– Паљевићи,  

            у дужини од................................3,2 км - 20 м³   
35. Магистрални пут– Ђевање,  

           у дужини од....................................4 км - 20 м³ 
36. Липље – Самари – Јошаница,  

            у дужини од ..................................7 км - 20 м³ 
37. Липље – Султановићи – Маричићи,  

            у дужини од................................3,5 км - 20 м³   
38. Шћемлија – Хоча – Магистрални пут,  

            у дужини од................................1,5 км - 10 м³   
39. Средњи Шепак – Вишњик,  

            у дужини од...................................1 км - 10 м³ 
40. Поље(Мајдан) – Кучић кула, Пег.пут – Лупе  

            у дужини од ..................................3 км - 20 м³ 
41. Магистрални пут – Доњи Шепак – Дебела 

међа,  у дужини од ........................2 км - 10 м³ 
42. Магистрални пут – Пађине,  

            у дужини од...................................2 км - 10 м³ 
43. Доња Трновица – Горња Трновица  

            у дужини од ..................................5 км - 20 м³ 
44. МЗ Роћевић - Пецка, Врела, Писићи и 

Гробље,  у дужини од .................. 3 км - 20 м³ 
45. Бакрачи - Глођанско брдо, 

            у дужини од................................. .1 км - 10 м³ 
46. Тршић – гробље Овчаревац,  

            у дужини од...................................3 км - 10 м³ 
47. Тршић – Крстићи, у дужини од.....2 км - 10 м³ 
48. Табанци – Козлук, у дужини од....2 км - 10 м³ 
49. Дрињача  – Луке, у дужини од......2 км - 10 м³ 
50. МЗ Локањ, засеоци Пантићи, Подгај, и 

гробљански пут, у дужини од........3 км - 20 м³ 
51. Радоњићи, Јанковићи, Паровића поток,  

            у дужини од...................................4 км - 20 м³ 
52. Савићи, Антићи, Њиверице,  

            у дужини од ..................................5 км - 20 м³ 
53. Манојловићи – Лазаревићи,  

            у дужини од ..................................3 км - 20 м³ 
54. Засеок Брањево – Подосоје,  

            у дужини од .............................. 3,5 км - 20 м³  
55. Асфалтна База – Ново Село,   

            у дужини од ................................. 4 км - 10 м³  

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

4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

 

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

- температура ваздуха према подацима 
Хидрометеоролошког завода 

- висина снијежног покривача на дионици која 
се чисти 

- врста радова са подацима о количинама и 
утрошеном времену 

- евентуални непредвиђени радови са 
потврдом одобрења надзорног органа 

Дневник рада је документ који служи за обрачун 
извршених радова. Предсједници савјета мјесних 
заједница својим потписом и печатом у дневнику 
потврђују тачност уписаних података који се 
односе на дату мјесну заједницу. 
НАПОМЕНА: 
- Одабрани Извођач радова је дужан доставити 
списак механизације којом располаже и то: 
1) За градске улице и приградска насеља, 
минимално 3 возила са опремом за чишћење и 
разгртање снијега и камион кипер за утовар и 
одвоз снијега са градских улица у случају већих 
падавина. 
2) За локалне путеве, минимално 4 возила са 
опремом за чишћење и разгртање снијега. 
По налогу Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), 
а у сарадњи са мјесним заједницама  зимска 
служба ће обављати послове и мимо овог 
програма (веће снијежне падавине, невријеме и 
сл.), и за то ће се у тендеру предвидјети ставка 
непредвиђени радови. 
У ситуацији повећане опасности од снијежних 
падавина, укључиће се и Служба цивилне заштите 
са којом ће се координирати рад на терену, ради 
отклањања последица невремена. 
Предсједници савјета мјесне заједнице нису 
овлаштени да издају налоге за послове зимског 
одржавања, већ само врше контролу извршених 
послова  у координацији са Инвеститором. 
Извођач радова зимског одржавања је дужан да се 
одазове позиву Наручиоца радова, најкасније до 
30 минута по позиву и започне са обављањем 
наложеног посла. 
Изабрани извођач радова је дужан благовремено 
обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со 
и фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се 
код сваког изласка на терен обавезно јави 
предсједнику МЗ. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној 
сједници, одржаној  15. новембра  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о стању улица, 

тротоара и саобраћајне сигнализације у граду 
са предлогом мјера  

 
1. Усваја се Информације о стању улица, 
тротоара и саобраћајне сигнализације у граду са 
предлогом мјера  
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-121/2018               ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

 

На основу члана 39.  став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 97/16), и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 19. редовној сједници 
одржаној 15.11.2018. године, донијела  је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. директора  
ЈУ „Центар за социјални рад“  Зворник 

 
1. Вукашин Николић из Зворника, разрјешава се 
дужности в.д. директора ЈУ „Центар за социјални 
рад“  Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-50/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
став (2) тачка 33) (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби  (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ), чланa 
12. Закона о Министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 41/03) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању директора 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 
  

1. Вукашин Николић из Зворника, именује се за  
директора  ЈУ “Центар за социјални рад“ Зворник,    
на период од 4 године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-65/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 
97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
19. редовној  сједници одржаној 15.11. 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе  
Градске управе Зворник  

 
1.  Разрешавају се дужности в.д. чланова Одбора 
за жалбе Градске управе Зворник, због окончања 
поступка јавне конкуренције, у следећем саставу: 
 

1) Војиславка Илић, предсједник 
2) Ристо Вуковић, члан 
3) Далибор Ивановић, члан  

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-51/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 
97/16), члана 155. став 1. Закона о службеницима 
и намјештеницима РС (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 97/16), чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), и 
Одлуке о формирању одбора за жалбе општине 
Зворник број: 01-022- 13/14 од 30. јануара 2014. 
године, Скупштина града Зворник на 19. редовној  
сједници одржаној 15. новембра   2018.године,  
донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  предсједника и чланова Одбора 
за жалбе Градске управе Зворник 

 
1. Именује се предсједник и чланови Одбора за 
жалбе Градске управе Зворник, на период од 4 
године, у следећем саставу: 
 

1) Далибор Ивановић, предсједник 
2) Жељко Радић, члан 
3) Дијана Максимовић, члан  

                          
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-66/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самoуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 16. став 6.  
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ) и 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17), Скупштина града Зворник, на 19. 
редовној сједници одржаној  15.11. 2018. године, 
донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д.  чланова управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник  

 
1. Разрјешавају  се в.д. чланови Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник, због 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, члана 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-63/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 16. став 6.  Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07 и 109/12 ) а у вези са чланом 
12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:41/03)  и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број:5/17), Скупштина града 
Зворник, на 19. редовној сједници одржаној  15.11. 
2018. године, д о н и је л а  ј е, 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  чланова управног одбора ЈЗУ 
„Дом здравља“ Зворник  

 
1. Именују  се чланови Управног одбора ЈЗУ „Дом 
здравља“ Зворник, на период од 4 године у  
саставу: 

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

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-78/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 16. став 6.  Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ) и чл. 27. 
и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник, на 19. редовној 
сједници одржаној  15.11. 2018. године,  донијела 
је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д.  чланова управног одбора  

ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак  
 
1. Разрјешавају  се дужности в.д. чланови 
Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ 
Кисељак, због окончања поступка јавне 
конкуренције, у  саставу: 

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

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-64/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 16. став 6.  Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07 и 109/12) а у вези са чланом 
12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Сл.гласник РС'' , број:41/03)  
и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17), Скупштина града Зворник, на 19. 
редовној сједници одржаној  15.11. 2018. године, 
донијела је, 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  чланова управног одбора ЈУ 

„Дом за старија лица“ Кисељак  
 
1. Именују  се чланови Управног одбора ЈУ „Дом 
за старија лица“ Кисељак, на период од 4 године у  
саставу: 

 

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

 

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

Број: 01-111-79/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), чланa 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
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намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

финансије 
 

1. Срђан Деспић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се дужности в.д. начелника 
Одјељења за финансије,  у  Градској управи 
Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 

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

Број: 01-111-52/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

просторно уређење  
 

1. Бошко Којић,  дипломирани инжењер грађeвине 
из Зворника, разрјешава се дужности в.д. 
начелника Одјељења за  просторно уређење, у 
Градској управи Зворник, због окончања поступка 
јавне конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-53/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15. новембра   2018. године, д о н и ј е л а  ј е  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја 

 
1. Бранко Јашић дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, разрјешава се дужности 
в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја, у  Градској управи 
Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-54/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), чланa 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19.  редовној сједници одржаној 
15.11. 2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  

борачко-инвалидску заштиту 
 

1. Жељко Смиљанић, дипломирани eкономиста 
из Зворника, разрјешава се дужности 
в.д.начелника Одјељења за  борачко-инвалидску 
заштиту,  у  Градској управи Зворник, због 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-55/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11. 2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

општу управу 
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1. Мурадиф Селимовић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, разрјешава се дужности 
в.д. начелника Одјељења за  општу управу,  у  
Градској управи Зворник, због окончања поступка 
јавне конкуренције. 
 
2.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-56/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), чланa 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник на 19. редовној сједници одржаној 
15.11. 2018. године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

привреду 
 и друштвене дјелатности 

 
1. Милан Цвијетиновић, дипломирани инжењер 
организације рада,  из Зворника, разрјешава се 
дужности в.д. начелника Одјељења за  привреду  и 
друштвене дјелатности  у  Градској управи 
Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-57/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

инспекцијски надзор 
 

1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, разрјешава се дужности 
в.д.начелника Одјељења за инспекцијски надзор, у  
Градској управи Зворник, због окончања поступка 
јавне конкуренције. 

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

Број: 01-111-58/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године, д о н и ј е л а  ј е  

 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења 

комуналне полиције 
 

1. Горан Писић, дипломирани инжењер 
шумарства, из Зворника, разрјешава дужности в.д. 
начелника Одјељења комуналне полиције  у  
Градској управи Зворник, због окончања поступка 
јавне конкуренције. 

 

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

Број: 01-111-59/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка  1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној  
15.11. 2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника  
Службе за јавне набавке,  

управљање развојем и међународну сарадњу 
 

1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се дужности в.д. начелника 
Службе за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу у  Градској управи Зворник,  
због окончања поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-60/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11. 2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ  
о разрјешењу в.д. начелника Службе за за 

заједничке послове 
 и управљање људским ресурсима  

 
1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, разрјешава се дужности 
в.д. начелника Службе за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима,  у  Градској 
управи Зворник, због  окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-61/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 55. став (3) 
тачка 1) Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. начелника Службе цивилне 

заштите 
 

1. Рајко Јурошевић, специјалиста струковни 
инжењер пољопривреде, из Зворника, разрјешава  
се дужности в.д. начелника Службе цивилне 
заштите, у Градској управи Зворник, због окончања 
поступка јавне конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-62/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 50. став 1. 

Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. став 1. 
алинеја 21. Статута града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 
5/17), Скупштина града Зворник, на 19. редовној 
сједници одржаној 15.11. 2018. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за 

финансије 
 

1. Срђан Деспић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се начелника Одјељења за  
финансије у  Градској управи Зворник, на вријеме 
трајања мандата Скупштине града Зворник. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-67/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник РС'', број: 41/03) и члана 
27. став 1. алинеја 21. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 
19. редовној сједници одржаној 15.11. 2018. 
године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 именовању начелника Одјељења за просторно 

уређење  
 

1. Бошко Којић,  дипломирани инжењер грађевине 
из Зворника, именује се за начелника Одјељења за  
просторно уређење,  у  Градској управи Зворник, 
на вријеме трајања мандата Скупштине града 
Зворник. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-68/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник РС'', број: 41/03) и члана 
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27. став 1. алинеја 21. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 
19. редовној сједници одржаној 15. новембра  
2018. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за стамбено 

комуналне послове и послове саобраћаја 
 

1. Бранко Јашић дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, именује се за начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја, у  Градској управи Зворник, на 
вријеме трајања мандата Скупштине града 
Зворник. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-69/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту 
 

1. Жељко Смиљанић, дипломирани eкономиста 
из Зворника, именује се за начелника Одјељења за  
борачко-инвалидску заштиту,  у  Градској управи 
Зворник, на вријеме трајања мандата Скупштине 
града Зворник. 

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

 
Број: 01-111-70/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 

41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11. 2018. године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за општу 

управу 
 

1. Мурадиф Селимовић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, именује се за начелника 
Одјељења за  општу управу,  у  Градској управи 
Зворник, на вријеме трајања мандата Скупштине 
града Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-71/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за привреду 

 и друштвене дјелатности  
 

1. Милан Цвијетиновић, дипломирани инжењер 
организације рада,  из Зворника, именује се за 
начелника Одјељења за  привреду  и друштвене 
дјелатности  у  Градској управи Зворник, на 
вријеме трајања мандата Скупштине града 
Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-72/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
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у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  начелника  Одјељења за 

инспекцијски надзор 
 

1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, именује се за начелника 
Одјељења за инспекцијски надзор,  у  Градској 
управи Зворник, на вријеме трајања мандата 
Скупштине града Зворник. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-73/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења комуналне 

полиције 
 

1. Горан Писић, дипломирани инжењер 
шумарства, из Зворника, именује се за  начелника 
Одјељења комуналне полиције  у  Градској управи 
Зворник, на вријеме трајања мандата Скупштине 
града Зворник. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-74/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 

41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника 

 Службе за јавне набавке,  
управљање  развојем и међународну сарадњу 

 
1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за начелника Службе за 
јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу у  Градској управи Зворник, 
на вријеме трајања мандата Скупштине града 
Зворник. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-75/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника  

Службе за заједничке послове  
и управљање људским ресурсима 

 
1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, именује се за начелника 
Службе за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима,  у  Градској управи Зворник, 
на вријеме трајања мандата Скупштине града 
Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-76/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима  и намјештеницима у 
органима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 12. Закона 
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о министарским, владиним и другим именовањима 
у РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 19. редовној сједници одржаној 
15.11.2018. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Службе цивилне 

заштите 
 

1. Рајко Јурошевић, специјалиста струковни 
инжењер пољопривреде, из Зворника, именује се 
за начелника Службе цивилне заштите, у Градској 
управи Зворник, на вријеме трајања мандата 
Скупштине града Зворник. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-77/2018                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. новембар 2018. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                             Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
I 

Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Шепак  у износу од 
7.500,00 КМ намјенски за суфинансирање 
изградње капеле у мјесној заједници Доњи Шепак. 
. 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Српска православна Црквена општина Шепак ће из 
сопствених средстава и донација мјештана ове 
мјесне заједнице финансирати преостали дио 
трошкова радова. Српска православна Црквена 
општина Шепак је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која 
су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 511100- Издаци за суфинансирање  
заједничких пројеката (дио кредитна средства), 
потрошачка јединица 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове. 

 
V 

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

Средства исплатити на жиро рачун Српске 
православне Црквене општине Шепак-562-009-
81320996-20. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-112/2018                      
8. август  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник, д о н о с и 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства фудбалском 
клубу „Брањево“ из Брањева у износу од 16.720,00 
КМ, намјенски за суфинансирање изградње 
трибина на већ постојећем фудбалском терену. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Фудбалски клуб „Брањево“  ће из сопствених 
средстава и донација мјештана ове мјесне 
заједнице финансирати преостали дио трошкова 
радова и уређења простора око стадиона. 
Фудбалски клуб „Брањево“ је обавезна Градској 
управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 511100- Издаци за суфинансирање  
заједничких пројеката (дио кредитна средства), 
потрошачка јединица 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове. 
 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити по предрачуну на жиро рачун 
извођача радова ЗД „Јована-бет“-555-400-
00268280-78 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-66-68/2018                      
10. август  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 



БРОЈ 13                                   Службени гласник Града Зворник                       16. новембар  2018. 
 

30 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Код Храма“ из Зворника 
у износу од 3 300,00 КМ намјенски за 
суфинансирање уградње видео надзора у згради и 
око ње. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Код Храма“ ће 
из сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова . Заједница етажних власника зграде 
„Код Храма“  је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која 
су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника зграде „Код Храма“-562-009-
81157713-19. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-179/2018                      
17. август  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 2 000,00 

КМ намјенски за суфинансирање реконструкције 
свлачионица које се налазе на терену фудбласког 
клуба „Табанци“. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Фудбалски клуб „Табанци“ ће из сопствених 
средстава и донација житеља Мјесне заједнице 
Табанци финансирати преостали дио трошкова 
.Фудбалски клуб „Табанци“ су обавезни Градској 
управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Фудбалског 
клуба „Табанци“-562-009-00000313-85 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-66-76/2018                      
17. август  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде Б- 6 из Зворника у износу 
од 7.000.00 КМ намјенски за суфинансирање 
генералне поправке крова и реконструкције 
Канализационе и електро мреже. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде Б-6 ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова реконструкције крова,електро и 
канализационе мреже. Заједница етажних 
власника зграде Б-6  је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која 
су добили од Грдске управе. 
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IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника Б-6-562-00001529-26. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-146/2018                      
21. август  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Б-18“ из Зворника у 
износу од 1.500.00 КМ намјенски за 
суфинансирање куповине и уградње улазних врата 
у згради. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Б-18“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова куповинеи уградње улазних врата. 
Заједница етажних власника зграде „Б-18“  је 
обавезна Градској управи  доставити извјештај о 
утрошеним средствима која су добили од Грдске 
управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Б-18“-551-028-00007224-23. 
 

 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-187/2018                      
3. септембар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Метеризе 2“  из 
Зворника у износу од 2.200.00 КМ намјенски за 
суфинансирање реконструкције крова зграде и 
олука који су у јако лошем стању. 
. 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Метеризе 2“ 
ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио реконструкције крова зграде. 
Заједница етажних власника зграде „Метеризе 2“ 
је обавезна Градској управи  доставити извјештај о 
утрошеним средствима која су добили од Грдске 
управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Метеризе 2“-555-006-00481669-
17. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-190/2018                      
6. септембар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
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ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „З-16“ из Зворника у 
износу од 6.000.00 КМ намјенски за 
суфинансирање санације кровне конструкције, 
замјену олука и окапница зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „З-16“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за санацију кровне конструкције, замјену 
олука и окапница зграде.Заједница етажних 
власника зграде „З-16“ је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која 
су добили од Грдске управе. 
 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције-415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката),потрошачка 
јединица-01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника зграде„З-16“-555-400-00249340-
56. 

 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-136/2018                      
10. септембар  2018. године  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Б-19“ из Зворника у 
износу од 11.000.00 КМ намјенски за 
суфинансирање замјене кровног покривача лимом. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   

III 
Заједница етажних власника зграде „Б-19“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова замјене кровног покривача лимом. 
Заједница етажних власника зграде „Б-19“  је 
обавезна Градској управи  доставити извјештај о 
утрошеним средствима која су добили од Грдске 
управе. 
 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Б-19“-555-006-00195468-73. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-147/2018                      
10. септембар  2018. године  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Б-8“ из Зворника у 
износу од 6.500.00 КМ намјенски за 
суфинансирање санације кровне конструкције 
зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Б-8“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова санације кровне конструкције зграде. 
Заједница етажних власника зграде „Б-8“  је 
обавезна Градској управи  доставити извјештај о 
утрошеним средствима која су добили од Грдске 
управе. 

 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 



БРОЈ 13                                   Службени гласник Града Зворник                       16. новембар  2018. 
 

33 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Б-8“-562-003-81407823-84 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-144/2018                      
11. септембар  2018. године  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Центар 3“ из Зворника у 
износу од 4.000.00 КМ, намјенски за 
суфинансирање замјене кровне конструкције. 
. 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Центар 3“ ће 
из сопствених средстава финансирати преостали 
дио замјене кровне конструкције. Заједница 
етажних власника зграде „Центар 3“  је обавезна 
Градској управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника зграде „Центар 3“-555-006-
00048788-24. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-191/2018                      
00. септембар  2018. године  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Б-16“ из Зворника у 
износу од 3.000.00 КМ, намјенски за 
суфинансирање утопљавања и израде фасаде на 
згради. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Б-16“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова израде фасаде на згради. Заједница 
етажних власника зграде „Б-16“  је обавезна 
Градској управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Б-16“-555-006-00192122-23. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-206/2018                      
1. октобар  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „C-16“ из Зворника у 
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износу од 3.000.00 КМ, намјенски за 
суфинансирање реконструкције крова зграде који 
je у јако лошем стању. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „С-16“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
реконструкције крова зграде. Заједница етажних 
власника зграде „С-16“ је обавезна Градској 
управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „С-16“-562-003-81417685-83. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-164/2018                      
2. октобар  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Змајевац блок Ц-5“ из 
Зворника у износу од 5.500.00 КМ, намјенски за 
суфинансирање реконструкције лифтова и измјене 
инсталација интерфона. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Змајевац блок 
Ц-5“ ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио реконструкције лифтова и измјене 
инсталација интерфона. Заједница етажних 

власника зграде „Змајевац блок Ц-5“ је обавезна 
Градској управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника зграде „Змајевац блок Ц-5“-562-
009-00001429-35 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-193/2018                      
3. октобар  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде „Нова Градња“ из 
Козлука у износу од 3.500.00 КМ, намјенски за 
суфинансирање реконструкције кровa зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „Нова Градња“ 
ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за реконструкцију кровне 
конструкције.Заједница етажних власника зграде 
„Нова Градња“ је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која 
су добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200-Капитални грантови (суфинан-
сирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Нова Градња“-562-099-
80663121-38 
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VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-208/2018                      
3. октобар  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 190.Закона о општем управном 
поступку (''Сл.гласник РС'', број  13/02 ) и члана 41. 
и 51.  Статута града Зворника, пречишћен текст 
(Службени гласник Града Зворник'',број: 5/17/), 
Градоначелник Зворника доноси:                                                                                                          

 
ОДЛУКУ 

о именовању Комисије за  процијену 
вриједности материјалне штете на 

пољопривредном газдинству Крсте Јакшића у 
Зелињу, град Зворник 

 
I 

Именује се Kомисија за  процијену вриједности 
материјалне штете на пољопривредном 
газдинству Крсте Јакшића у Зелињу, град 
Зворника,  у следећем саставу: 

1. Милошевић Данијел, дипл.инж.пољ 
2. Бошковић Небојша, грађ.инж. 
3. Рибаћ Дејан, дипл.инж.пољ. 

 
II 

Задатак комисије је да на лицу мјеста, а на основу 
утврђеног чињеничног стања, увјерења  
Полицијске управе Зворник и Записника ПВЈ града 
Зворники процјени вриједност материјалне штете 
која је настала пожаром на пољопривредном 
газдинству Крсте Јакшића у Зелињу, град Зворник. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-111-46/2018                      
22. октобар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59 и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (Службени гласник 
РС број:97/16) и члана 41 и 51. Статута града 
Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник  број: 5/17) Градоначелник града 
Зворник доноси; 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

Члан 1. 
 За представника града Зворник по основу 
,,имплементације Пројекта обнове и изградње 
комуналне и социјалне инфраструктуре на 
просторима гдје живе расељена лица и 
повратници за 2017 годину број: К-12-41-1-2438-
3/18 ОД 27.08 2018.године, а на основу потписаног 
споразума о сарадњи између града Зворник и 
Министарства за људска права и избјеглице БиХ 
(МЉПИ-а) , за пројект менаџера именује се: 

1. Миле Јовић - Стручни савјетник за 
међуопштинску сарадњу и развој, 

 
Члан 2. 

Задатак представника града је да учествује у свим 
активностима око ,,Пројекта обнове и изградње 
комуналне и социјалне инфраструктуре на 
просторима гдје живе расељена лица и 
повратници,,а који се реализују на подручју града 
Зворник. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-07-24/2018                      
17. октобар  2018. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама 
БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о именовању 
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-
022-19/18 од 27.02.2018. године, градоначелник 
града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

 
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Поправка пумпе на ватрогасним возилима“ – 
конкурентски захтјев, број: 02-360-57/18, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник  - Зоран 
Ђукановић,  замјеник предсједника, 

2. Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник 
члана, 

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања 
комисије за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 
19.04.2017. године (Правилник), те да о извршеном 
поступку избора састави записник и исти са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 05.11.2018.године у 12.00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу 
са чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су 
донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су потписати 
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду 
комисије. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 

Број: 02-360-57/2018                      
29. октобар  2018. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама 
БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о именовању 
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-
022-19/18 од 27.02.2018. године, Градоначелник 
града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење додатних радова на асфалтирању и 
санацији дијела локалног пута у МЗ Снагово“ – 
преговарачки поступак, број: 02-360-47-1-1/18, у 
саставу: 

 
1. Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан 

Јовановић, замјеник предсједника, 
2. Рада Милићевић, члан - Сања Ерић, 

замјеник члана, 
3. Хариз Мехидић, члан - Раде Савић, 

замјеник члана. 
 

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања 
комисије за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 
19.04.2017. године (Правилник), те да о извршеном 
поступку избора састави записник и исти са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 07.11.2018. године у 12:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу 
са чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су 
донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су потписати 
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду 
комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 

Број: 02-360-47-1-1/2018                      
5. новембар  2018. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Џудо клубу 
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 500,00 КМ 
на име суфинансирања oдласка 12. такмичара 
овог клуба и њиховог тренера на Балканско 
првенство у Солун које ће се одржати од 3-6.8 
2018 године. 
 
2. Новчана средства у износу 500.00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација – Џудо клуб „Српски Соко“, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Џудо 
клуба „Српски Соко“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-66/2018                      
26. јул  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17),градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Градској 
организацији ратних војних инвалида Зворник  у 
износу од 1.000,00 КМ на име новчане помоћи која 
им је потребна за обиљежавање Славе ратних 
војних инвалида „Светог Пантелејмона“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, потрошачка 
јединица 01190180-Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту, из буџета за 2018.годину. 
 

3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства исплатити са благајне Градске 
управе. 
 

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

 
Број: 02-400-140/2018                      
27. јул  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник Града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Сликарској 
радионици „Палета“ из  Зворник у износу од 
3.000,00 КМ на име новчане помоћи за куповину 
материјала који је потребан да би се уредио плато 
између Туристичке организације и Музејске збирке. 
2. Средства исплатити са позиције 414100-
Субвенције за музејску збирку, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018. годину. 
  
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Сликарске радионице „Палета“-552-020-00018675-
94 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-400-153/2018                      
27. јул  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  СПЦ Oпштина 
Илијаш у износу од 500,00 КМ на име финансијске 
помоћи која је потребна за обнову храма 
Св.Пророка Илије у Илијашу. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 
2018.године. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун СПЦ 
Илијаш-161-000-00545600-86 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворника". 

 
Број: 02-400-167/2018                      
1. август  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  СПЦ Oпштини 
Kaракај у износу од 2.000,00 КМ на име 
финансијске помоћи која је потребна за 
озелењавање порте и зелених површина украсним 
растињем испред храма Васкрсења Христовог у 
Каракају. 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 
2018.године. 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун СПЦ 
Каракај-562-009-80259691-07 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворника". 
 
Број: 02-400-161/2018                      
3. август  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  СПЦ Општина 
- Центар Зворник  у износу од 1.000,00 КМ на име 
новчане помоћи за измирење трошкова крсне 
славе града Зворник Свете Петке Трнове. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2018. 
годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун СПЦ Општине – 
Центар Зворник-562-009-80666187-03 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-400-173/2018                      
7. август  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник Града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства СПЦ Општина 
Зворник-Стари град у износу од 2.500,00 КМ на 
име финансирања организовања градске Литије на 
дан славе  града Свете Трнове Петке. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за изградњу Саборне цркве у Зворнику, 
потрошачка јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника, из буџета за 2018. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун СПЦ Општина 
Зворник - Стари град број: 562-009-813-777-1016. 
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 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-400-176/2018                      
8. август  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Ловачком 
удружењу „Соко“  из Козлука(секција Пилица) у 
износу од 926,00 КМ на име новчане помоћи која је 
потребна за адаптацију поткровља ловачке куће у 
Пилици. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412500-Расходи 
за инфраструктуру у Мјесним заједницама, 
потрошачка јединица 01190170-Oдјељење за 
стамбено комуналне послове, из буџета за 2018 
годину. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити по предрачуну и на 
жиро рачун д.о.о „Мега систем“ Пађине-562-009-
81220867-95. 

 
Број: 02-400-126/2018                      
13. август  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Градској 
организацији породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник у износу од 
1.000,00 КМ на име финансијске помоћи за 
рестаурацију Спомен обиљежја у МЗ Шћемлија. 
 
2. Средства исплатити са позиције 511200-
Средства за заштиту и одржавање  споменика и 
спомен обељежја, потрошачка јединица 01190180-
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из 
буџета за 2018.године. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
организације-562-009-00000415-70 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-400-184/2018                      
22. август  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Савезу 
Радио-аматера Републике Српске,Радио клуб 
„Зворник“ из Зворника у износу од 870,00 КМ на 
име новчане помоћи која је потребна да би се 
уплатила дозвола за рад овог Радио клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица Кабинет 
градоначелника-01190120. 
  
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Радио 
клуба „Зворник“-562-099-00002340-70 

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

 
Број: 02-400-74/2018                      
30. август  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Градској 
борачкој организацији Зворник у износу од 
1.500,00 КМ на име финансијске помоћи за 
изградњу спомен плоче погинулим борцима 
одбрамбено-отаџбинског рата у порти цркве у 
мјесној заједници Цер. 
 
2. Средства исплатити са позиције 511200-
Средства за заштиту и одржавање  споменика и 
спомен обељежја, потрошачка јединица 01190180-
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из 
буџета за 2018.године. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације-562-009-00000235-28 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 02-400-135/2018                      
6. септембар  2018. 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) и споразума о суфинансирању 
између Развојног програма Уједињених народа и 
града Зворник  градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства за Развојни 
програм Уједињених нација (UNDP) у износу од 
17.520,00 КМ на име контрибуције за 
имплементацију пројекта „Међусобно повезивање 
и управљање ризицима од катастрофа у Босни и 
Херцеговини“ по анексу уговора 02-81-8/2018 
годину, који је потписан 12.9.2018 године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 511300-Издаци 
за набавку постројења и опреме за цивилну 
заштиту 01190260-Служба цивилне заштите, из 
буџета за 2018 годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун UNDP-A-161-
000-00000000-11,поз на бр:502021000-03000651. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-81-8/2018                      
18. септембар  2018. године   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства „Општинској 
организацији породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила“ Сребреница  у износу 
од 5.000,00 КМ на име новчане помоћи која ја 
неопходна за задовољавање разних потреба 
(новчане помоћи, куповина огрева,лијечење, 
стипендирање) члановима ове организације. 
 
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 ОО 
Заробљених и несталих лица Зворник, потрошачка 
јединица 01190180-Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Општинске организације-551-312-11267914-98. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 

Број: 02-400-204/2018                      
18. септембар  2018. године   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства Градској 
борачкој организацији Зворник у износу од 
10.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
реновирање куће демобилисаног старјешине 
Зворничке бригаде Славка Перића из Пилице. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за финансирање збрињавања 
најугроженијих породица, потрошачка јединица 
01190180-Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2018.годину. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства исплатити на жиро рачун 
Градске борачке организације Зворник:562-009-
00000-235-28. 

 
Број: 02-400-149/2018                      
1. октобар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Планинарско-
еколошком удружењу „Корак“ из Зворника у износу 
од 1.000,00 КМ на име новчане помоћи која је 
потребна за санацију, маркацију и чишћење 
локалног пута према планини „Гркиња“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412500-Расходи 
за инфраструктуру у Мјесним заједницама, 
потрошачка јединица 01190170-Oдјељење за 
стамбено комуналне послове, из буџета за 2018 
годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
удружења „Корак“-562-009-81309076-84. 

 
Број: 02-400-211/2018                      
1. октобар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 
2018.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:16/17)чл. 41. и. 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину између потрошачких  
јединица 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
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- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
0119120-Кабинет Градонач. у износу од 
20.000,00 КМ на позицију:  

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190400-
Одјељење за финансије.“ 

 

2. Средства на тој позицији потребна ради 
набавке аутомобила. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-40-36/2018                      
9. август  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

Одјељење за финансије 
 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2018. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17)В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије   д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице 01190160-Одјељење за 
просторно уређење. 

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 511700-Средства за израду просторно 
планске документације, на позицију:  

- 412900-Комисија за технички пријем 
објеката износу од 3.200,00 КМ. 

2. Средства на тој позицији потребна због 
исплата комисија за технички пријем објектата. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 

Број: 03-40-37/2018                          ВД НАЧЕЛНИК    
14. август 2018. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
града  Зворник за 2018. годину ("Службени   
гласник града  Зворник",  број  16/17), в.д.  
Начелника   одјељења   за   финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за 
заједничке послове ,  на позицији: 

 

- 516100-Издаци за залихе материјала, робе 
и ситног инвентара, амбалаже и сл. у износу 
од 2.500,00 КМ, 

 2. Новчана средтва на тим позицији потребна због 
недостатка средстава на позицијама у трећем 
кварталу. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 

             

Број: 03-40-38/2018                          ВД НАЧЕЛНИК    
17. август  2018. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 
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