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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

29. новембар 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 13/2019  

 

 

 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), 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 31. редовној 
сједници одржаној  28. новембра 2019. године,  
донијела је                                   
  

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.7339/5 
Инжењеринг  економско двориште површине 
4748 м2, уписане у пл.бр.2209 КО Зворник, 
посједник град Зворник са 1/1, коме по старом 
операту одговара кч.бр.3272/7  Инжењеринг 
економско двориште површине 4748 м2 
уписане у зк.ул.бр.1352 КО Зворник 
власништво град Зворник са 1/1. 

 

 
- грађевинска парцела 2: кп.бр.7339/6 

Инжењеринг привредна зграда површине 105 
м2 и Инжењеринг економско дворишта 
површине  3301 м2, уписане у пл.бр.2209 КО 
Зворник, посједник град Зворник са 1/1, коме 
по старом операту одговара кч.бр.3273/6 
Инжењеринг економско двориште површине 
3406 м2 уписане у зк.ул.бр.1352 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) Грађевинска парцела 1. представља неизграђено 
градско грађевинско земљиште, а   грађевинска 
парцела 2. представља изграђено градско 
грађевинско земљиште на којој се налази рушеван 
објекат са могућношћу изградње нових објеката. 
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. 
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II 
Почетне продајне цијене непокретности износе:  

- Грађевинска парцела 1. (7339/5)..124.635,00 КМ, 
- Грађевинска парцела 2. (7339/6)....89.407,50 КМ, 

 
III 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 
физичка лица која на име кауције уплате 10% од 
почетне продајне цијене, 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.  
 

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 
15 дана од потписивања уговора, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се  након 
уплате купопродајне цијене. 
 

V 
Купац сноси трошкове прикључка на  комуналну 
инфраструктуру према мјерилима и условима 
надлежних комуналних предузећа. Купац сноси 
трошкове накнаде за ренту и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта. Накнада за ренту и 
уређење градског грађевинског земљишта за 
грађевинску парцелу број 2. ће се обрачунати на 
разлику површине будућег објекта и постојећег 
објекта који се уклања. Купац сноси трошкове 
уклањања објекта, уз претходно прибављену 
сагласност Одјељења за просторно уређење. 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 наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворника''.   
 
Број: 01-022-132/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 348. став 6. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске'' број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',  број 5/17), Скупштина града Зворник на 31. 
редовној сједници одржаној 28. новембра 2019. 
године, донијела је                                   

 
OДЛУКУ 

 О  ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА ОЗНАЧЕНИМ  

КАО КП.БР.776/37 И 776/12 КО ЗВОРНИК-ГРАД 
  

I 
Град Зворник преноси право својине на 
непокретностима означеним као кп.бр. 776/37 
кућиште стамбени објекат површине 159 м2 уписаним 
у лист непокретности број 1762 КО Зворник - град са 
правом својине на земљишту у корист града Зворник 
са 1/1 и правом својине на згради и посебним 
дијеловима зграде у корист града Зворник са 1/1 и 
кп.бр. 776/12 Ново насеље пашњак 3. класе 
површине 2668 м2 уписаним у лист непокретности 
број 177 КО Зворник - град са правом власништва на 
земљишту у корист града Зворник са 1/1. 
 

II 
Право својине на непокретностима из тачке I ове 
одлуке преноси се без накнаде на Републику Српску, 
а ради комплетирања грађевинске парцеле за 
изградњу  новoг објекта болнице у Зворнику.  
 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-133/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17) Скупштина града Зворник 
на  31. редовној сједници одржаној 28. новембра 
2019. године, донијела је  
                                 

OДЛУКУ 
О  КУПОВИНИ НЕКРЕТНИНА ОЗНАЧЕНИХ КАО  

КП.БР. 5171/2 КО ЗВОРНИК 
 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 5171/2 Аде, њива 4. класе, 
површине 132 м2 уписана у пл.бр. 2642 КО Зворник  
на име посједника Милошевић Милана Драган са 1/2 
и  Милошевић Милана Младен са 1/2.  
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II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе изградње приступног пута за одржавање 
регулисаног корита Сапне. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 792,00 КМ (словима: 
седамстотинадеведесетдвијеконвертибилнемарке). 
 

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: 01-022-134/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09,  95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града Зворник 
- пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',  број 5/17), Скупштина града Зворник на 31. 
редовној сједници одржаној 28. новембра 2019. 
године, донијела је                                   

 
OДЛУКУ 

 О  ПРОДАЈИ  ЗЕМЉИШТА КП.БР 1339/1 КО 
ЗВОРНИК - ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ПАРЦЕЛЕ 
  

I 
Град Зворник ће Ерић (Саво) Петру и Доо ''Мастер 
монт'' Зворник продати непосредном погодбом  
градско грађевинско земљиште означено као кп.бр. 
1339/1 Стандард пословне пашњак 5. класе 
површине 190 м2 КО Зворник - град уписано у лист 
непокретности бр. 177 на име власника град Зворник 
са 1/1. 

 
II 

Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле по цијени од 
22.800,00 КМ (словима: двадесетдвијехиљаде 
осамстотинаконвертибилнихмарака).  
  

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-135/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УСПЈЕХУ 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У 
2018/19. ГОДИНИ   И УПИСУ УЧЕНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ У ГРАДУ ЗВОРНИК 
 

1. Усваја се  Извјештај о успјеху ученика основних и 
средњих школа у 2018/19. години   и упису ученика у 
школској 2019/20. години у граду Зворник. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-136/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници  
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК  ЗА 

2020. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план ЈЗУ 
„Дом здравља Зворник“ Зворник  за  2020.  годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-137/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК  ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план  ЈУ 
„Рекреативно спортски центар Зворник“     Зворник  
за  2020. годину. 
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2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-138/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА   
ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ 

ЗВОРНИК  ЗА 2020. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“    Зворник  за  
2020. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-139/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28.  новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА 
ЗБИРКА “ ЗВОРНИК  ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план  ЈУ 
„Народна библиотека и музејска збирка “   Зворник  
за  2020. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-140/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и  
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ ЗВОРНИК  ЗА 

2020. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план  ЈУ 
„Центар за социјални рад“   Зворник  за  2020. 
годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-141/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК  ЗА 2020. 

ГОДИНУ  
 

1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план  ЈУ  
„Дом омладине“   Зворник  за  2020. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-142/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК  

ЗА 2020. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план 
Туристичке организације  града Зворник  за  2020. 
годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-143/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈУ „ДОМ ЗА СТАРИЈА 
ЛИЦА“ ЗВОРНИК  ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се Програм  рада  и финансијски план  ЈУ  
„Дом за старија лица“   Зворник  за  2020. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-144/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 31. редовној сједници, 
одржаној  28. новембра  2019. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНЕ ПОВЕЗАНОСТИ 
 

1. Усваја се  Акциони план за унапређење 
друштвене повезаности 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-145/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
28. новембар 2019. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске„ број: 97/16, 36/19 ) члана 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15), 
члана 6. став 1. алинеја  4. и члана 13. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16 )  и члана 41. и  51. 
Статута Града Зворник – Пречишћен текст  
(„Службени гласник Града Зворник, број: 5/17), 
Градоначелник Града Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О  РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
ГРАДА ЗВОРНИК НА ДАН 31.12.2019. 

 
 

I 
1) Овом одлуком прописују се предмет пописа, циљ 
пописа, комисије за извршење пописа, методе и 
технике пописа и рокови за извршење пописа. 
Редовни потпуни попис имовине и обавеза Града 
Зворник обавићe се у времену од 05.12.2019. године 
до 05.02.2020. године. Попис готовог новца, хартија 
од вриједности и средстава на рачунима и 
депозитима код банака извршиће се на дан 31. 
децембра 2019. године, односно са стањем на тај 
дан.  
2) Стање по попису своди се на дан 31.12.2019. 
године. 
 

II 
Предмет пописа је имовина и обавезе града 
Зворник, и то: 

- Нефинансијска имовина, 
- Финансијска имовина и разграничења, 
- Обавезе и разграничења, 
- Имовина која није у власништву Града 

обухвата имовину коју Град посједује/користи 
или управља њоме по било којем основу, 
средства узета под оперативни (текући) 
закуп, туђе ствари/робу/материјал, хартије од 
вриједности које су ван промета и други 
имовински облици који се користе, а за које 
нема доказа о власништву, 

- Пописом се обухвата и имовина која се у 
посебном поступку, према Закону о 
утврђивању преносу права располагања 
имовином на јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
70/06), утврђује као имовина Града Зворник. 

 
III 

Лица која рукују имовином и њихови непосредни 
руководиоци дужни су најкасније до дана одређеног 
за почетак пописа да изврше неопходне припремне 
радње ради што лакшег, бржег и правилнијег пописа 
имовине. 
 

IV 
У циљу утврђивања стварног стања имовине и 
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем у Градској управи, образују се 
следеће пописне комисије: 

 
- Централнa  пописна комисија, 
- Комисија за попис готовине и готовинских 

еквивалената, хартија од вриједности, 
обавеза, потраживања и аванса, 

- Комисија за попис стамбених 
објеката,пословних објеката и простора, 
саобраћајних и осталих објеката, 

- Комисија за попис постројења и опреме, 
драгоцјености, ситаног инентара, ауто-гума и 
нематеријалне произведене иновине, 

- Комисија за попис биолошке имовине, 
непроизведене сталне имовине и 
нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми.  
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V 
1) Приликом пописа имовине и обавеза Града 
примениће се методе пописа у складу са чланом 7. 
став 1. алинеја 1), 2) и 3) Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16 ), а  технике пописа зависиће од 
карактеристика имовине и обавеза. 
2) Комисије ће у свом извјештају о извршеном 
попису навести које технике и методе пописа су 
примјењивали приликом пописа одређене имовине.  
 

VI 
1)  Комисије за попис појединих врста имовине и 
обавеза треба да најкасније до 20.фебруара 2020. 
године доставе своје извјештаје Централној 
пописној комисији. 
2) Централна пописна комисија сачињава извјештај 
о попису имовине и обавеза Града и са приједлогом 
Одлуке о усвајању извјештаја доставља га на 
усвајање Градоначелнику најкасније мјесец дана 
прије истицања рока за припрему и презентацију 
годишњег финансијског извјештаја.  
3) Извјештај о извршеном попису треба да садржи 
елементе прописане чланом 20. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16.). 
 

VII 
Буџетски корисници Града Зворник дужни су 
редовни годишњи попис извршити у складу са 
поменутим правилима, те својим општим актом 
утврдити методе пописа које одговарају 
специфичностима пословне дјелатности коју 
обављају и карактеристикама имовине и обавеза 
које су предмет пописа и формирати пописне 
комисије. 
 

VIII 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-129/2019                       
20. новембар   2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл.59.ст.1.тачка 11. И 82.ст.3.Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',бр.97/16 и 36/19) и чл.41. и 51. Статута града 
Зворник-Пречишћен текст )''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси  

 
ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА КОНТИНУИРАНУ 
КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА КОРИСНИКА БУЏЕТА 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
I 

Именује се Тим за континуирану контролу 
пословања корисника буџета Града Зворник (у 
даљем тексту: Тим). 

II 
Тим се образује у следећем саставу: 

- Весна Бошковић, шеф Одсјека за буџет у 
Одјељењу за финансије, шеф Тима и 

- Александар Крсмановић, самостални стручни 
сарадник за унос буџета у трезор, праћење 
кредитних и уговорних односа Града у 
Одјељењу за финансије, члан Тима. 

 
III 

Задатак Тима је да: 
- по налогу Градоначелника , а најмање једном 

годишње изврши контролу пословања јавних 
установа, спортских клубова, других правних 
лица и удружења грађана чији се рад у 
потпуности или дјелимично финансира из 
буџета Града Зворник, 

- по извршеној контроли Градоначелнику 
достави извјештај о утврђеном чињеничном 
стању са приједлозима мјера. 

 
IV 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука начелника Општине Зворник, број:02-022-
4/13 од 10.01.2013.године. 

 
V 

Одлука ступа на снагу даном доношења, абиће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-130/2019                       
26. новембар   2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
Ha основу члана 59. и 82. , а у вези са чланом 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16) и члана 41. и 51. a у 
вези са чланом 11. Статута града Зворник - 
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник", број 05/17), Градоначелник града Зворник 
доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
А. ОПШТИ УСЛОВИ 

Члан 1. 
Овим Правилником регулишу се питања додјеле 
стипендија редовним студентима из буџета Града 
Зворник, а нарочито: право и општи и посебни 
услови на додјелу стипендије, расписивање 
конкурса, врсте ранг листи, висина стипендије, 
начин бодовања студената, потребна документација 
по конкурсу, поступак одлучивања и 
транспарентности код одлучивања, органи који 
одлучују по конкурсу и друга питања додјеле 
студентских стипендија из буџета града Зворник. 

 
Члан 2. 

Право на стипендију Града Зворник у складу са 
овим Правилником могу остварити  редовни 
студенти који имају стално пребивалиште на 
подручју града Зворник, а  студирају на факултетима 
у  Републици Српској, Федерацији Босне и 
Херцеговине или у Републици Србији. 
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Члан 3. 
Стипендија Града Зворник не може се додијелити 
студенту: 
 

1. Који је губио једну од претходних година 
студија    

2. Који је корисник стипендије од стране другог 
даваоца 

3. Који има просјек оцјена мањи од 7,50, осим за 
студенте из члана 5. став 4. 5. и 7.  

4. Студенту прве године студија, ако није 
носилац „Вукове дипломе“, осим за студенте 
из члана 5. став 7. 

5. Који је апсолвент 
6. Који је старији од 26 година 
7. Који не достави комплетну документацију 

утврђену Конкурсом 
8. На листи „Слабо материјално стање“: 

- за више од једног студента из истог 
породичног домаћинства, 

- чији укупни мјесечни приходи по члану 
породице прелазе 250 КМ, 

- чији је родитељ власник или сувласник 
капитала у привредном друштву. 

9. Због других услова утврђених овим 
Правилником. 

 
Б. КОНКУРС И РАНГ ЛИСТЕ  

Члан 4. 
Конкурс за додјелу стипендија се расписује за сваку 
школску годину. 
Конкурс расписује Градоначелник. 
Конкурс се објављује најкасније до краја новембра 
за текућу школску годину. 
Конкурс траје 30 календарских дана.  
Конкурс се  објављује на локалној радио станици, 
званичној Интернет страници Града Зворник, на 
огласној табли Градске управе и свим мјесним 
канцеларијама Града Зворник. 
Конкурсом се утврђују врсте ранг листа, потребна 
документација, начин бодовања, поступак 
одлучивања по Конкурсу, рок трајања Конкурса и 
друга питања за додјелу стипендија. 
 

Члан 5. 
Конкурс за стипендије се расписује за  седам 
категорија стипендиста, и то: 

1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50, 
2. Студенти прве године носиоци „Вукове 

дипломе“ из средње школе, 
3. Студенти слабог материјалног стања, 
4. Студенти дјеца породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида 1-4. категорије и 
цивилне жртве рата, 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са 
сметњама у развоју. 

6. Студенти мастер студија са просјеком оцјена 
већим од 9,00. 

7. Студенти прве године Технолошког 
факултета Зворник. 

 

За сваку категорију стипендиста Комисија за 
стипендије израђује посебну ранг листу. 
 

В: КРИТЕРИЈИ И БОДОВАЊЕ ПО КОНКУРСУ 
Члан 6. 

Критеријуми за добијање стипендије и бодовање на 
ранг листама: 
 

1. Студенти са просјеком оцјена изнад 8,50 
      Сви студенти са просјеком оцјена већим од 

8,5, а који испуњавају услове Конкурса биће 
стипендирани без обзира на број поднијетих 
захтјева по Конкурсу. 

2. Студенти прве године који су носиоци 
„Вукове дипломе“ 

      Сви студенти прве године студија, носиоци 
„Вукове дипломе“ из средње школе а који 
испуњавају услове Конкурса биће 
стипендирани без обзира на број поднесених 
пријава по Конкурсу. 

3. Студенти слабог материјалног стања, 
бодују се на основу следећих критерија: 

- признања и награде учествовања у 
научним или пројектним активностима -
један бод; 

- за успјех у школовању; просјечна 
оцјена претходних година студија  
множи са 2 (два);   

- за сваку завршену годину студија - 
један бод; 

- кандидат без материјалних примања за 
све чланове домаћинства - три бода; 

- кандидат чија мјесечна укупна примања 
у домаћинству по члану износе:   

             до 150КМ - два бода, 
                              од 150 КМ до 250КМ - један бод; 

- студент државног факултета - два бода; 
- дефицитарно занимање - два бода. 

4. Студенти дјеца породица погинулих 
бораца, ратних војних инвалида 1-4 
категорије и ЦЖР 
Сви студенти дјеца погинулих бораца, ратних 
војних инвалида од I – IV категорије и 
цивилних жртава рата без обзира на број 
поднијетих захтјева по Конкурсу. 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са 
сметњама у развоју  
Сви студенти без оба родитеља и студенти са 
посебним потребама, а који испуњавају 
услове  конкурса биће стипендирани без 
обзира на број поднесених пријава по 
Конкурсу. 

6. Студенти мастер студија са просјеком 
оцјена већим од 9,00 
За 10 студената мастер студија са просјеком 
оцјена већим од 9,00, а који испуњавају 
услове конкурса додијелиће се стипендија. 

7. Студенти „Технолошког факултета 
Зворник“ 
За 5 студената Технолошког факултета 
Зворник који уписују прву годину основних 
студија, са најбољим просјеком из средње 
школе. 
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Комисија за стипендије у сарадњи са Заводом за 
запошљавање РС, Биро Зворник и Одјељењем за 
привреду и друштвене дјелатности утврдиће Листу 
дефицитараних занимања као основ за бодовање. 
 
Г. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 7. 
Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени 
захтјев на прописаном обрасцу Градске управе и 
студент може конкурисати само на једну од 
утврђених категорија -листа. 
Захтјев за додјелу стипендија са прописаном 
документацијом предаје се на шалтер Градске 
управе или поштом на адресу Градске управе града 
Зворник, Светог Саве 124, 75400 Зворник. 
Захтјеви са некомплетном документацијом и 
захтјеви предати након истека Конкурса неће се 
узимати у разматрање. 
 

Члан 8. 
Сваки подносилац захтјева за додјелу студентске 
стипендије уз захтјев за додјелу стипендије подноси 
следећу основну документацију: 

- потврда са факултета о статусу редовног 
студента одређене године студија, 

- фотокопија индекса и фотокопија личне 
карте, 

- овјерена изјава да није корисник стипендије 
од другог даваоца, 

- фотокопија „картице текућег рачуна“ 
пословне банке у Зворнику. 

 
Члан 9. 

Поред основне документације из члана 8. овог 
Правилника, зависно од ранг листе на коју се 
пријављују, студенти достављају и следеће доказе: 
 

1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз 
захтјев прилажу и следећа документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

2. Студенти прве године носиоци „Вукове 
дипломе“ уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- овјерену фотокопију „Вукове дипломе“ из 
средње школе, 

3. Студенти за листу „слабог материјалног 
стања“ уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- оцјене из претходних година са изведеном 
просјечном вриједности оцјена током 
студирања, 

- изјаву о заједничком домаћинству, 
- увјерење да је родитељ корисник 

социјалне помоћи или туђе његе, 
- доказе о примањима за сваког члана 

домаћинства: 
• висине просјечне плате у претходна 

три мјесеца, 

• увјерења о износу пензија у претходна 
три мјесеца, 

• потврда од Завода за запошљавање 
за незапослене чланове домаћинства, 

• остале доказе о примањима. 
- награде признања, дипломе, научни и 

пројектни радови и сл. (овјерена копија), 
4. Студенти за листу, дјеца породица 

погинулих бораца, ратних војних 
инвалида 1-4 категорије, и ЦЖР уз захтјев 
прилажу и следећа документа: 

- изјаву о заједничком домаћинству, 
- увјерења или доказе: 

• извод из матичне књиге умрлих 
(студенти дјеца погинулих бораца), 

• увјерење о инвалидности (студенти 
чији је родитељ РВИ), 

• увјерење од надлежног органа да је 
члан породице ЦЖР. 

5. Студенти без оба родитеља и студенти са 
посебним потребама 

- изјаву о заједничком домаћинству, 
- увјерења или доказе: 

• извод из матичне књиге умрлих (дјеца 
без оба родитеља), 

• увјерење о хендикепу особе која се 
пријављује на конкурс,  

6. Студенти мастер студија са просјеком 
оцјена већим од 9,00 уз захтјев прилажу и 
следећа документа: 

- потврда о статусу редовног студента 
мастер студија, 

- оцјене из претходних година са 
изведеном просјечном вриједности 
оцјена током студирања, 

- фотокопију дипломе или увјерења о 
завршеним основним студијама, 

7. Студенти „Технолошког факултета 
Зворник“ уз захтјев прилажу и следећа 
документа: 

- свједочанства из средње школе са 
изведеном просјечном оцјеном током 
школовања 

 
Члан 10. 

Студенти које је Градска управа града Зворник 
стипендирала у претходној школској години, да би 
остварили право на стипендију у текућој школској 
години, обавезни су се пријавити на конкурс, а уз 
пријаву подносе  сва тражена документа по 
конкурсу. 
 
Д. ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ 

Члан 11. 
Укупна средства за стипендије планирана буџетом 
Града Зворник за текућу годину, расподјељују се 
како слиједи: 

- стипендије за све студенте са просјеком 
оцјена већим од 8,50, 
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- стипендије за све студенте прве године 
носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе, 

- стипендије за све студенте без оба родитеља 
и студенте са сметњама у развоју без обзира 
на просјек оцјена, 

- стипендије за 10 стипендиста мастер студија, 
са највећим просјеком, 

 
Висина стипендије за наведене категорије износи 
100 КМ мјесечно и исплаћује се у 10 месечних рата. 
 

Члан 12. 
Преостала средства за стипендије након измирења 
из члана 11, овог Правилника расподијелиће се 
према одлуци Градоначелника, а на приједлог 
Комисије за стипендије, за следеће категорије: 

- студенти „слабог материјалног стања“, 
- студенти „дјеца породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида 1-4. категорије и 
ЦЖР“,  

- 5 студената Технолошког факултета Зворник 
са најбољим просјеком оцјена из средње 
школе,  

- до 5% укупно расположивих средстава за 
стипендије остаје у резерви. 

 
Члан 13. 

Висина стипендије и број рата за остале три 
категорије утврђује Градоначелник на основу ранг 
листе и приједлога Комисије за стипендије, а на 
основу броја предатих пријава на Конкурс и 
расположивих средстава за стипендирање. 
Градоначелник, својом одлуком може додјелити 10 
стипендија максималног износа до 1.000,00 
конвертибилних марака студентима који нису 
учествовали на конкурсу или нису испунили 
одређене услове. 
 
Д. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 14. 
Градоначелник именује Комисију за стипендије која 
брoји пет чланова. 
Комисија за стипендије расписује Конкурс за додјелу 
стипендија. 
Комисија за стипендије обрађује све приспјеле 
пријаве по конкурсу и сачињава Приједлог ранг 
листе у свих шест категорија стипендиста. 

 
Члан 15. 

Комисија за стипендије објављује Приједлог ранг 
листа, на огласној табли Градске управе, на 
званичном сајту града Зворник и у свим мјесним 
канцеларијама на подручју града Зворник. 

 
Члан 16. 

На Приједлог ранг листе Комисије, сваки учесник у 
конкурсу може уложити приговор Градоначелнику, у 
року од 8 дана од дана објављивања Приједлога 
ранг листе Комисије. 
Градоначелник одлучује по проговорима у року од 
15 дана по истеку рока за подношење приговора. 

На основу одлуке Градоначелника по приспјелим 
приговорима на приједлог ранг листе, Комисија 
објављује коначне ранг листе за додјелу стипендија 
и утвђује приједлог Одлуке о додјели стипендија. 
Одлука о додјели стипендија, на основу коначних 
ранг листа, доноси Градоначелник, на приједлог 
Комисије за стипендије. 

 
Члан 17. 

Студент коме је одобрена стипендија закључује са 
градом Зворник уговор о додјели стипендије. 
Уговор у име града потписује Градоначелник.  
Уговором се регулишу права и обавезе уговорних 
страна. 

 
Члан 18. 

Студент, потписник уговора, дужан је вратити укупан 
износ средстава примљених по основу стипендије, 
увећан за камату од 10% у случају: 

• ако напусти редовно школовање, 
• ако изгуби право на даље школовање. 

Од обавезе из претходног става ослобађа се 
студент који напусти редовно школовање из 
оправданих разлога као што је тежа болест, смрт 
храниоца породице и слично. 

 
Члан 19. 

У случају давања нетачних и непотпуних података 
стипендиста сноси кривичну и материјалну 
одговорност,  а давања по основу стипендије ће 
бити обустављена. 
Комисија задржава право да провјери 
вјеродостојност података датих у конкурсној 
процедури. 
 

Члан 20. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о стипендирању студената из 
буџета града Зворник број: 02-67-2/18 од 
30.11.2018.године. 
 

Члан 21. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-67-4/2019                       
22. новембар   2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 36. Статута  града Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник  Града Зворника д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВЈЕШТАКА 
 

Члан 1. 
Симанић Властимиру дипл. грађ. инж., вјештак 
грађевинске струке, именује се за вјештака ради 
процјене градског грађевинског земљишта означеног 
као кп.бр.767 уписаном у лист непокретности бр. 
661, власника Иљазовић Валдета. 
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Члан 2. 
Задатак вјештака је да сачини налаз о процјени 
тржишне цијене градског грађевинског земљишта из 
тачке 1. Који ће доставити надлежном органу на 
даље поступање. 
  

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-430-1483/2019                       
7. новембар   2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Чишћење корита ријека и израда обалоутврде“ - 
преговарачки поступак, број: 02-360-56/19, у саставу: 

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

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

3) Зоран Ерић, члан - Мирослав Аћимовић, 
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 26.11.2019. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  

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

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-56/2019                       
25. новембар   2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
 
I 

Одобрава се Центру за подршку дјеци са сметњама 
у развоју и њиховим родитељима Зворник, исплата 
новчаних средстава за покривање трошкова набавке 
репроматеријала неопходног за потребе радно 
окупационе терапије у рехабилитацији дјеце са 
сметњама у развоју у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се 
са буџетске позиције 412900-расходи за 
финансирање рада Центра за дјецу са посебним 
потребама. Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
  

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-400-210/2019                       
6. новембар   2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 36. Статута  града Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник  Града Зворника д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

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

1. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење код 9 власника у КО 
Зворник по налазу од 02.09.2019.) и израда 
налаза код 2 нова власника у КО Зворник) 
одређује се накнада у износу од 255,00 КМ, 

2. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допуна налаза код 5 власника у КО Челопек, 
процјена штете на стаблима воћа и усјева, 
израда налаза за једног власника по 
записнику од 25.09.2019.) одређује се накнада 
у износу 455,00 км. 

Укупна накнада износи 710,00 КМ. 
 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
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Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворника''. 

 
Број: 02-430-1462/2019                       
3. октобар   2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 36. Статута  града Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник  Града Зворника д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

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

1. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење код 21 власника у КО 
Челопек по налазу од 06.011.2019.) и израда 
налаза код 1 нова власника у КО Челопек и 
процјене штете на посјеченим стаблима-1) 
одређује се накнада у износу од 355,00 КМ, 

2. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допуна налаза код 1 власника у КО Челопек, 
процјена штете на стаблима воћа и усјева-1, 
израда новог налаза за једног власника по 
записнику од 04.11.2019.) одређује се накнада 
у износу 115,00 км. 

Укупна накнада износи 470,00 КМ. 
 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 

 
Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-430-1462/2019                       
7. новембар   2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 36. Статута  града Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник  Града Зворника д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

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

1. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење код 21 власника у КО 
Челопек по налазу од 06.011.2019.) и 
присуство састанку код Градоначелника 
везано за процјене земљишта за 
експропријацију за уређење корита ријеке 
Сапне) одређује се накнада у износу од 
265,00 КМ, 

2. процјене пољопривредног земљишта за 
потребе приступног пута за експропријације 
ријеке Сапне посједника Милошевић Драгана 
и Милошевић Нладена одређује се накнада у 
износу 70,00 км. 

Укупна накнада износи 335,00 КМ. 
 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 

 
Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-430-1462/2019                       
19. новембар   2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе града Зворник, на захтјев Групе 
грађана окупљене око Удружења ''Зворник у 
покрету'' у оснивању, у предмету кориштења имена 
Зворник у називу удружења, а на основу члана 4. а у 
вези са чланом 3. Одлуке о употреби симбола и 
имена општине Зворник (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:17/09), доноси, 

 
ОДЛУКУ 

 
I 

Одобрава се Удружењу ''Зворник у покрету'' из 
Зворника у оснивању, употреба имена града 
Зворник. 
 

II 
Удружење ''Зворник у покрету'', може извршити 
регистрацију код Основног суда у Бијељини под 
предложеним именом. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-052-1-1231/2019                 НАЧЕЛНИК 
29. октобар   2019. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Дарко Стефановић с.р 

 
Привредни савјет града Зворник 

 
На основу члана 6. Одлуке о оснивању и именовању 
чланова Привредног савјета града Зворник, број 01-
022-23/2018 од 06.03.2018. године, Привредни савјет 
на сједници одржаној дана 29.10.2019. године, 
доноси 

 
ПОСЛОВНИК  

О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА ЗВОРНИК 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим Пословником уређују се организација, начин 
рада и одлучивања Привредног савјета града 
Зворник (у даљем тексту: Савјет) и друга питања од 
значаја за рад Савјета. 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА 
Члан 2. 

(1) Савјет има 35 (тридесет пет) чланова. 
(2) Предсједник Савјета је Градоначелник града 
Зворник. 
(3) Секретар Савјета је начелник Службе за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу градске управе града Зворник. 

 
Члан 3. 

(1) Предсједник Савјета представља Савјет, 
организује његов рад, сазива сједнице Савјета, 
предлаже дневни ред и предсједава сједницама 
Савјета. 
(2) Предсједника Савјета у случају спријечености 
замјењује лице које он овласти 
(3) Секретар Савјета припрема и доставља 
материјал за сједнице Савјета, води записнике на 
састанцима Савјета и обавља друге техничке 
послове за потребе Савјета. 

 
III НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 4. 
(1) Савјет ради и одлучује на сједницама. 
(2) Савјет може пуноважно одлучивати ако сједници 
присуствује половина чланова. 
(3) Савјет може радити и у случају када није 
присутна половина чланова али тада не може 
пуноважно одлучивати. 
 

Члан 5. 
(1) Сједнице Савјета сазива предсједник Савјета 
најмање једном у шест мјесеци, а по потреби може и 
чешће. 
(2) Приједлог за сазив сједнице, такође може 
заједнички поднијети најмање 1/3 свих чланова 
Савјета, уз писмено образложење, који се упућује 
предсједнику Савјета. 

 
Члан 6. 

(1) Позив са дневним редом и материјалом за 
сједницу Савјета, доставља се најкасније 3 (три) 
дана прије дана одређеног за одржавање сједнице, 
осим ако се сједница сазива по хитном поступку, 
када се позив може упутити најкасније дан прије 
одржавања сједнице. 
(2) Позив садржи: број сједнице, мјесто, датум и 
вријеме одржавања сједнице, приједлог дневног 
реда, име и презиме особа који нису чланови (нпр. 
стручњаци из разних области који могу учествовати 
у раду Савјета), а позивају се на сједницу. 
(3) Ваљаним позивом сматрају се позиви упућени 
члановима Савјета: 

1) Поштом на назначену адресу; 
2) Електронском поштом на назначени е-маил; 
3) Факсом на назначени број факса. 

(4) Сазвана сједница Савјета може се отказати ако 
наступе разлози који онемогућавају одржавање 
сједнице у заказано вријеме, или ако на сједницу не 
дође најмање половина чланова. Сједницу отказује 
предсједник Савјета. Секретар обавјештава чланове 
о новом времену одржавања заказане сједнице. 
(5) Уз позив на сједницу члановима се доставља и 
записник са претходне сједнице, осим ако се 
сједница сазива по хитном поступку. 

(6) Дневни ред сједнице припрема и предлаже 
предсједник Савјета у сарадањи са секретаром. 
 

Члан 7. 
(1) Сједници Савјета могу присуствовати ресорно 
надлежни представници Градске управе ако су 
питања по дневном реду у надлежности Градске 
управе, представници локалних и републичких 
јавних предузећа и установа, као и органа и 
организација о чијим се приједлозима или 
захтјевима расправља или чије је присуство 
потребно ради давања стручних мишљења. О овоме 
одлучује предсједник Савјета приликом сазивања 
сједнице. 
(2) Представници организација и удружења из 
области привреде и остали привредници који нису 
чланови Савјета могу присуствовати и учествовати у 
раду сједница Савјета по властитом захтјеву или на 
позив предсједника Савјета, али без права 
одлучивања. 
(3) Чланови Савјета могу по потреби присуствовати 
и сједницама Скупштине града у својству госта. 
 

Члан 8. 
(1) Предсједник Савјета отвара сједницу и утврђује 
да ли постоји кворум. Кад предсједник утврди да 
постоји кворум приступа се утврђивању дневног 
реда. 
(2) Предложени дневни ред у позиву за сједницу 
може бити допуњен на захтјев појединих чланова о 
чему одлучује Савјет, зависно од обима и врсте 
материјала предвиђених за сједницу. Материјал за 
допуну дневног реда се доставља у писаном облику. 
 

Члан 9. 
Савјет одлуке доноси јавним гласањем, већином 
гласова од укупног броја присутних чланова. 
 

Члан 10. 
(1) У вршењу својих послова и задатака Савјет даје 
иницијативе и препоруке, доноси закључке и 
мишљења. 
(2) Сви материјали донијети од стране Савјета могу 
се публиковати, уколико Савјет не одлучи другачије. 
(3) Позив за сједницу са дневним редом и 
материјалом за сједницу и записник са сједнице се 
објављују на званичној интернет страници Градске 
управе. 
 

Члан 11. 
(1) Ради реализације питања из свог подручја рада 
Савјет може да формира своја стална и привремена 
радна тијела. 
(2) Улога сталних и привремених радних тијела је да 
стручно и одговорно размотре материјале које им 
упути Савјет и да, у року који им је одређен, доставе 
техничком секретеријату образложена мишљења.  
 

IV ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЈЕТА 
Члан 12. 

(1) Чланови Савјета дужни су: 
 

• Да редовно и на вријеме долазе на заказане 
сједнице, а у случају спријечености да 
обавијесте предсједника Савјета и  
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• Да на засједање Савјета долазе 
припремљени у смислу упознавања са 
материјалом достављеним уз позив на 
сједницу.  
 

(2) У случају спријечености присуствовања сједници 
Савјета, члан може доставити предсједнику Савјета 
писмену пуномоћ, којом даје овлаштење другој 
особи, из сектора или институције коју представља, 
да га заступа, овјерену потписом члана и печатом 
институције/предузећа, у којој треба прецизно бити 
наведено да се особи даје овлаштење за учешће у 
раду сједнице Савјета, као и за гласање, у име 
члана којег заступа.  
 

V ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У САВЈЕТУ 
Члан 13. 

(1) Члану Савјета престаје чланство у Савјету на 
образложен приједлог предсједника Савјета: 

• Уколико више од три пута неоправдано 
изостане са сједнице Савјета и  

• Уколико у јавним наступима својим 
понашањем и поступцима нарушава углед и 
ауторитет Савјета.  

(2) Члану Савјета престаје чланство у Савјету и на 
лични захтјев. 

 

VI ЗАПИСНИК О РАДУ 
Члан 14. 

(1) О раду на сједници Савјета води се записник у 
који се уносе основни подаци о раду сједнице, 
приједлози изнијети на сједници у вези питања која 
се разматрају и закључци и мишљења који су 
донијети на самој сједници. 
(2) Записник води секретар Савјета, а потписује 
предсједник Савјета. 
(3) Записник се сачињава најкасније у року од 3 (три) 
радна дана, рачунајући од дана одржавања 
сједнице Савјета. 
 

Члан 15. 
(1) Записник се усваја на првој сљедећој сједници 
као прва тачка дневног реда.  
(2) Усвојени записник са закључцима објављује се на 
веб сајту граду. 
 

 VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 16. 

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

 
Број: 02-020-12/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК       
29. октобар   2019. године  ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 
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