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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

5.12.2016. године  
ЗВОРНИК  

година: XXV  
БРОЈ: 14/2016  

 

 

На основу члана 39. и 59.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и члана 27. и 46. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број:2/16), Скупштина града Зворник, на 
конститутивној сједници одржаној 02.децембра 
2016.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се Информација Централне изборне 
комисије о додјели мандата одборницима у 
Скупштини града Зворник. 
 
2. Саставни дио овог закључка је информација из 
става 1.овог закључка. 
 
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-115/2016     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ РАДНОГ               
2. децембар 2016. године       ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
Зворник                                       Бошко Милић с.р 
 
На основу члана 15.Пословника Скупштине града 
Зворник („Службени гласник града  Зворник“ 
број:2/16) Скупштина града Зворник,на 
конститутивној сједници одржаној дана 
2.12.2016.године, усвојила је 
 

ИНФОРМАЦИЈУ 
ЦИК БиХ о додјели мандата одборницима у 

Скупштини града Зворник 
 

Централна изборна БиХ на 79.редовној сједници 
донијела је Одлуку о потврђивању и објављивању 

резултата локалних избора у Босни и Херцеговини 
2016.године, број: 05-01-07-1-1571-1/16. 
Обавјест и увјерења о додјели мандата, број: 06-1-
07-1-1574-2/16 од  02.11.2016.године и број: 06-01-
07-1-1396/16 од 16.11.2016.године достављени су 
Скупштини града Зворник од стране Централне 
изборне комисије.  
Према Извјештају  о прихватању мандата потписало 
је 26 одборника, док су изабрани одборници Бојан 
Ивановић са листе СНСД Милорад Додик, Огњен 
Павловић са листе СНСД,  Споменка Стевановић са 
листе ДНС, Драгомир Васић са листе СДС, Недим 
Чивић са листе СДА одбили су додијељен мандат из 
разлога неспојивости функција. 
По принципу  слиједећи на листи Централна 
изборна комисија БиХ додијелила је мандат 
следећим изабраним одборницима: МИЛОРАД 
ШАКОТИЋ  са листе СНСД, ХАЏИ ДУШКО РИСТИЋ, 
са листе СНСД, РАТКО ТОМИЋ са листе ДНС, 
НЕВЕНКА МАРИЛОВИЋ са листе СДС, АНЕЛ 
КАРИЋ са листе СДА. 
На основу извјештаја, предлаже се Скупштини да 
усвоји информацију и да констатује да су мандат 
добили  31 одборник у Скупштини града како 
слиједи: 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – 

СНСД 
1. ДРАГАН РИЂОШИЋ                         
2.  ИВАН ПОПОВИЋ    
3. АЛЕКСАНДАР ПИСИЋ    
4. БИЉАНА ПИСИЋ   
5. МИЛАН ЂОКИЋ     
6. ГОРДАН ВУКОВИЋ 
7. ДРАГАН ТЕЈИЋ     
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8. СТЕВО ЛАЗАРЕВИЋ    
9. ЖЕЉКО РАДОВИЋ    

10. БОШКО МИЛИЋ     
11. МЛАДЕН ЈОВАНОВИЋ    
12. МИЛОРАД ШАКОТИЋ    
13. ХАЏИ ДУШКО РИСТИЋ  

     
ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 

1. СИНИША МИЈАТОВИЋ    
2. РАДЕНКО ЂУРИЋ     
3. ДРАГОСЛАВ МИЛАНОВИЋ   
4. СРЂАН БОГИЋЕВИЋ    
5. РАДИВОЈЕ АЋИМОВИЋ    
6. РАТКО ТОМИЋ  

   
СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 

1. БОЈАН ЛУКИЋ     
2. ДРАГИША ЏИНИЋ    
3. РАДЕНКО ТЕШИЋ     
4. НЕНАД ПРОДАНОВИЋ    
5. НЕВЕНКА МАРИЛОВИЋ  

 
СДА/СББ 

1. МЕРСАД МЕХМЕДОВИЋ    
2. ЕЛМЕДИН БОШЊАК    
3. АНЕЛ КАРИЋ  

      
СП-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

1. ВЛАДИМИР МИЈАТОВИЋ   
2. НЕБОЈША ГАЛИЋ    

 
СНС-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 

1.  РАДЕ ЛУЈИЋ    
    

СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БиХ 
1. ВЕХИД  КАДРИЋ    

____________________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 27. 46.  Статута града Зворник  (“Службени 
гласник града Зворник” број: 2/16) и члана 18, 31, 35, 
41. и 46. Пословника Скупштине града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', 
број:2/16),Скупштина града Зворник, на 
конститутивној сједници одржаној 02. децембра 
2016.године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о избору  Комисије за избор и именовања 

 
Члан 1. 

У Комисију за избор и именовања изабрани су 
следећи чланови: 
 

1. Драган Риђошић, предсједник 
2. Драгослав Милановић, замјеник предсједника 
3. Бојан Лукић, члан 
4. Мерсад Мехмедовић, члан 
5. Александар Писић, члан  

  
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-36/2016      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ РАДНОГ               
2. децембар 2016. године       ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
Зворник                                       Бошко Милић с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 27. 46.  Статута града Зворник  (“Службени 
гласник града Зворник” број: 2/16)), члана 31, 41, 42. 
и 101. Пословника Скупштине града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 2/16) 
Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 02. децембра 2016. године, 
донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о избору  Комисије за 

 статутарна питања и прописе 
 
I 

У Комисију за статутарна питања и прописе 
изабрани су следећи чланови: 
  
 1. Иван Поповић, предсједник 
 2. Срђан Богићевић, члан 
 3. Раденко Тешић, члан 
 4. Вехид Махмутовић, члан 
 5. Тамара Јовић, члан 
    
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-37/2016      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ РАДНОГ               
2. децембар 2016. године       ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
Зворник                                       Бошко Милић с.р 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 27. 46.  Статута града Зворник  (“Службени 
гласник града Зворник” број: 2/16) и члана 31, 41, 43. 
и 101.Пословника Скупштине града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број:2/16) 
Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 02. децембра 2016.године, 
донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о избору  Комисије за буџет и финансије 

 
I 

Именује се  Комисије за буџет и финансије, у 
следећем саставу: 
  
 1. Милан Ђокић, предсједник  
 2. Небојша Галић, члан 
 3. Невенка Мариловић, члан 
 4. Вукашин Николић, члан  
 5. Саша Марковић, члан  
    

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-38/2016      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ РАДНОГ               
2. децембар 2016. године       ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
Зворник                                       Бошко Милић с.р 
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На основу члана 39. став 1. алинеја 21.  Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник 
Републике Српске'',број:97/16 ) и члана 27. и 46. 
Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16), и члана 17. и 101. Пословника 
Скупштине града Зворник  (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник на 
конститутивној сједници одржаној 02. децембра 
2016.године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 о избору  предсједника Скупштине   

града Зворник 
 

Члан 1. 
Мерсад Мехмедовић из Зворника, изабран је за 
предсједника Скупштине града Зворник. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-39/2016      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ РАДНОГ               
2. децембар 2016. године       ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
Зворник                                       Бошко Милић с.р 
 
На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 
97/16) и члана 91. и 92.Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 2/16), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној  
02.децембра 2016.године, доноси        

 
ОДЛУКУ 

о допуни Статута града Зворник 
 

Члан 1. 
У Статуту града Зворник  (''Службени гласник града 
Зворник'' број 2/16), врши се допуна  на тај начин 
што се у члану 32. став 1. испред  ријечи 
„потпредсједника“ додаје  ријеч „два“. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа  даном доношења, а  објавиће се  
у (''Службеном  гласнику  града Зворник''). 
 
Број: 01-111-116/2016                   ПРЕДСЈЕДНИК               
2. децембар 2016. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 27. 46.  Статута града Зворник  (“Службени 
гласник града Зворник” број: 2/16) и члана 7. Одлуке 
о накнадама које припадају одборницима Скупштине 
општине Зворник (“Службени гласник општине 
Зворник” број:14/12), а у вези са чланом 26. и 27. 
Породичног закона РС (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 54/02 и 41/08), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  02.децембра  
2016.године, донијела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању јединствене листе одборника 

Скупштине града Зворник за учешће у 
вјенчањима при матичној служби у Зворнику и 

мјесним канцеларијама 
 

Члан 1. 
Скупштина града Зворник одређује јединствену 
листу одборника као делегата за учешће у 
вјенчањима при матичној служби у Зворнику и 
мјесним канцеларијама: Дрињача, Каменица, 
Грбавци, Петковци, Козлук и Пилица. 
 

Члан 2. 
 Листа одборника из члана 1. саставни је дио ове 
одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник”.   
 
Број: 01-022-117/2016                   ПРЕДСЈЕДНИК               
2. децембар 2016. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 

На основу члана 1 и 2. Одлуке о одређивању листе 
одборника Скупштине града Зворник за учешће у 
вјенчањима при матичним службама на подручју 
града Зворник, Скупштина града Зворник  на 
сједници одржаној  02.децембра 2016. године, 
утврђује: 

 

ЛИСТУ 
ОДБОРНИКА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ БРАКОВА 

ПО МАТИЧНИМ СЛУЖБАМА 
 

1. ДРАГАН РИЂОШИЋ                         
2.  ИВАН ПОПОВИЋ    
3. АЛЕКСАНДАР ПИСИЋ    
4. БИЉАНА ПИСИЋ    
5. МИЛАН ЂОКИЋ     
6. ГОРДАН ВУКОВИЋ    
7. ДРАГАН ТЕЈИЋ     
8. СТЕВО ЛАЗАРЕВИЋ    
9. ЖЕЉКО РАДОВИЋ    

10. БОШКО МИЛИЋ     
11. МЛАДЕН ЈОВАНОВИЋ    
12. МИЛОРАД ШАКОТИЋ    
13. ХАЏИ ДУШКО РИСТИЋ 
14. СИНИША МИЈАТОВИЋ    
15. РАДЕНКО ЂУРИЋ    
16. ДРАГОСЛАВ МИЛАНОВИЋ   
17. СРЂАН БОГИЋЕВИЋ    
18. РАДИВОЈЕ АЋИМОВИЋ    
19. РАТКО ТОМИЋ 
20. БОЈАН ЛУКИЋ     
21. ДРАГИША ЏИНИЋ    
22. РАДЕНКО ТЕШИЋ    
23. НЕНАД ПРОДАНОВИЋ    
24. НЕВЕНКА МАРИЛОВИЋ 
25. МЕРСАД МЕХМЕДОВИЋ    
26. ЕЛМЕДИН БОШЊАК    
27. АНЕЛ КАРИЋ  
28. ВЛАДИМИР МИЈАТОВИЋ   
29. НЕБОЈША ГАЛИЋ 
30. РАДЕ ЛУЈИЋ 
31. ВЕХИД  КАДРИЋ  
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На основу члана 39. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16 )  члана 27. и 46.  
Статута грaда Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16), члана 17. и 101.Пословника 
Скупштине града Зворник  (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16),  Скупштина града Зворник на 
конститутивној сједници одржаној 02. децембра 
2016.године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 о избору  потпредсједника Скупштине   

града  Зворник 
 

Члан 1. 
Синиша Мијатовић из Зворника, изабран је за 
потпредсједника Скупштине града  Зворник. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-40/2016                     ПРЕДСЈЕДНИК               
2. децембар 2016. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 39. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник 
Републике Српске'',број:97/16) члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени глсник РС'', број: 41/03 ), члана 27. и 
46. Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16) члана 17. и 101. Пословника 
Скупштине града Зворник (''Службени гласник 
Скупштина града Зворник '', број: 2/16 ) Скупштина 
града  Зворник на конститутивној сједници одржаној 
02. децембра 2016.године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 о именовању  в. д. секретара Скупштине  

града Зворник 
 

Члан 1. 
Митар Васић, дипл.правник из Зворника, именован  
је за в. д. Секретара Скупштине града  Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-41/2016                    ПРЕДСЈЕДНИК               
2. децембар 2016. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. и члана 56. 
став 1. Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број:97/16) члана 27., 42. 
и 46. Статута града Зворник (''Службени гласник 
града Зворник'',број:2/16) и члана 17. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник (''Службени 
гласник Скупштина града Зворник'', број:2/16), 
Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 02. децембра 2016.године,  
донијела је  

РЈЕШЕЊЕ 
 о избору Замјеника Градоначелника  

града Зворник 
 

Члан 1. 
 Бојан Ивановић из Зворника, изабран је за 
Замјеника Градоначелника града Зворник. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-42/2016                    ПРЕДСЈЕДНИК               
2. децембар 2016. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р 
 
На основу  члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник градаЗворник“, број  2/16),                 
тачке  4.  Јавног позива послодавцима за  
кориштење средстава по Пројекту запошљавања и 
самозапошљавања; дјеце погинулих бораца ВРС, 
дјеце ратних војних инвалида ВРС, демобилисаних 
бораца ВРС и приправника; високе, више и средње 
стручне спреме у Зворнику, број: 02-123-10/16 од 
30.03.2016.године, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

запошљавања   
   

Члан 1. 
Додјељују се средства послодавцима за 
суфинансирање запошљавања по Јавном позиву за  
кориштење средстава по Пројекту запошљавања и 
самозапошљавања; дјеце погинулих бораца ВРС, 
дјеце ратних војних инвалида ВРС, демобилисаних 
бораца ВРС и приправника; високе, више и средње 
стручне спреме у Зворнику, за запошљавање укупно 
181 радник и то: 

-За 36 послодаваца, укупно 178 радника, 
-За 3 самозапошљавања, 3 лица. 

 
Члан 2. 

За суфинансирање запошљавања из члана 1. ове 
Одлуке Градска управа ће из буџета издвојити 
укупно 934.673 КМ, од чега 320.000КМ у 2016. 
години и 614.673КМ у 2017.години. 

 
Члан 3. 

Суфинансирање запошљавања ће се вршити на 
основу Јавног позива и Уговора који ће бити 
потписан са свим послодавцима. 
  

Члан 4. 
Саставни дио ове Одлуке је списак послодаваца за 
суфинансирање запошљавања, који садржи број 
одобрених радника, по врстама стручне спреме, 
броја мјесеци суфинансирања и категорија лица која 
се запошљавају. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-123-10/2016                     
29. јул  2016. године              ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
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На основу  члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник градаЗворник“, број  2/16),                 
тачке  4.  Јавног позива послодавцима за  
кориштење средстава по Пројекту запошљавања и 
самозапошљавања; дјеце погинулих бораца ВРС, 
дјеце ратних војних инвалида ВРС, демобилисаних 
бораца ВРС и приправника; високе, више и средње 
стручне спреме у Зворнику, број: 02-123-10/16 од 
30.03.2016.године, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

запошљавања   
   

Члан 1. 
Додјељују се средства послодавцима за 
суфинансирање запошљавања по Јавном позиву за  
кориштење средстава по Пројекту запошљавања и 
самозапошљавања; дјеце погинулих бораца ВРС, 
дјеце ратних војних инвалида ВРС, демобилисаних 
бораца ВРС и приправника; високе, више и средње 
стручне спреме у Зворнику, а због отказивања 
одобреног запошљавања два послодавца по одлуци 
број 02-123-10/16 од 29.07.2016.године, за 
запошљавање укупно 3 (три) радника, и то: 

- ''Метрополис'' ДОО Козлук 1 радника, ВСС, 
приправник на 12 мјесеци 

- ''Кристијан Левис'' ДОО Зворник, 1 радника 
ССС, категорија ППБ на 12 мјесеци 

- ''Дринатранс'' АД Зворник, 1 радника ССС, 
приправник на 6 мјесеци. 
 

Члан 2. 
За суфинансирање запошљавања из члана 1. ове 
Одлуке Градска управа ће из буџета финансирати 
80% бруто плате на наведени период. 

 
Члан 3. 

Суфинансирање запошљавања ће се вршити на 
основу Јавног позива и Уговора који ће бити 
потписан са свим послодавцима. 
  

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-123-10-1/2016                     
2. септембар  2016. године   ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 41. и 47.  
Статута града Зворник – («Службени гласник града 
Зворник» број: 2/16), Градоначелник града Зворник 
доноси 

     
OДЛУКУ 

о најнижој цијени рада запослених радника у 
Градској управи Зворник 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у 
износу од 100,00 КМ за запослене у Градској управи.  

Члан 2. 
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од 
01.10.2016-31.10.2016.године. 
 

Члан 3. 
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука  ступа на снагу 01.10.2016.године,  а 
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник». 
 
Број: 02-022-111/2016                     
7. новембар  2016. године    ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13),члана 11. Закона о 
граду Зворник (''Службени гласник РС број:106/15), 
члана 37.Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске 
(''Службени гласник РС број:91/16) и члана 47. 
Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник број:2/16)  Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ  
о усвајању измјењеног Годишњег плана ревизије 
 

Члан 1. 
Усваја се Годишњи план ревизије за 2016.годину. 
 

Члан 2. 
Измјењени Годишњи план ревизије из члана 1. 
Саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-022-112/2016                     
14. новембар  2016. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и  47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник градаЗворник'', број 92/16), 
члана 5. Правилника о расподјели средстава за 
подршку пронаталитетној политици града Зворник-
појединци, број: 02-434-1/16 од 30.10.2016.године, и 
Јавног конкурса града Зворник а на приједлог 
Комисије, Градоначелник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о додјели новчаних средстава брачним 

паровима 
 
I 

Додјељују се новчана средства за суфинансирање 
трошкова једне процедуре асистиране репродукције 
вантјелесне оплодње брачним паровима: 

1. Бранка и Срђан Божић из Зворника,     5.000КМ                          
2. Данијела и Цвијетин Савић из Зворника,               

                                                                   5.000КМ                                          
3. Љубинка и Миле Башић из Зворника,    5.000КМ 
4. Ирена и Никола Цвејић из Зворника,    5.000КМ 

                  УКУПНО                 20.000КМ 
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II 
Средства ће се исплатити на терет буџета са 
позиције "Партиципација за вантјелесну оплодњу", 
економски код: 416100. Средства ће се дозначити на 
текуће рачуне корисника. 
 

III 
У складу са овом одлуком урадиће се рјешења о 
одобравању средстава за суфинансирање трошкова 
једне процедуре асистиране репродукције 
вантјелесне оплодње за сваки брачни пар посебно. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-434-2/2016                     
24. новембар  2016. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 14. Закона о Граду 
Зворник („Службени гласник Републике Српске“ 
број:106/15), члана 41. алинеја 9. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број:2/16),  в.д. Градоначелника  Града Зворник 
доноси 
 

УПУТСТВО 
o примјени Правилника о платама запослених у 

Градској управи града Зворник 
 

Члан 1. 
Овим Упутством ближе се регулише начин 
одређивања плата службеника, техничких и 
помоћних радника Градске управе Зворник, након 
ступања на снагу Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Градској управи Зворник број:02-014-3/16, објављен 
у „Службеном гласнику Градске управе Зворник“ 
број:8/16. 

 
Члан 2. 

Запослени у градској управи Зворник, којима је по 
новом Правилнику о унутрашњој организацији и  
систематизацији радних мјеста остало 
непромјењено радно мјесто, са истим називом и 
описом посла, плата се неће мјењати. 
Запослени у Градској управи који по новом 
Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
Зворник број:02-014-3/16, објављен у („Службеном 
гласнику Градске управе Зворник“ број:8/16.) 
распоређени на нова радна мјеста (или измјењана), 
донјеће се ново рјешење о распореду и плати у 
складу са позитивним законским прописима. 

 
Члан 3. 

За примјену овог Упутства задужује се Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима. 

 
 

Члан 4. 
Ово Упутство примјењиваће се од 01.08.2016. 
године. 
 

Број: 02-131-25/2016                     
19. септембар  2016. године ВД 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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени 
гласник Репблике Српске број: 106/15) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, 
Градоначелник Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
ватрогасног возила за шумске пожаре“, број: 02-360-
94/16, у саставу: 

1. Милош Томић, предсједник  - Горан Писић, 
замјеник предсједника 

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

3. Небојша Бошковић, члан - Александар 
Јевтић, замјеник члана 

4. Зоран Ерић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана 

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

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 15.11.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали 
Градске управе Зворник.  
 

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

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-94/2016                     
11. новембар  2016. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 14. Закона о Граду Зворник (''Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/15) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, 
Градоначелник Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Израда 
шумскопривредне основе за шуме у приватној 
својини на подручју града Зворник за период од 
01.01.2017.године до 31.12.2026.године“, број: 02-
360-95/16, у саставу: 

1. Гордан Јовановић, предсједник   - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2. Рада Мићевић, члан  - Сања Ерић, замјеник 
члана,    

3. Мирослав Аћимовић, члан  - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
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 17.11.2016.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе Града Зворник.  
 

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

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-95/2016                     
16. новембар  2016. 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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени 
гласник Републике Српске“ број: 106/15) и Одлуке о 

именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, 
Градоначелник Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња 
фискултурне сале за школу на Брањеву“, број: 02-
360-97/16, у саставу: 

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

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

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

4. Раде Савић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана 

5. Хариз Мехидић, члан- Зоран Ерић, замјеник 
члана 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
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 24.11.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали 
Градске управе Зворник.  
 

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

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-97/2016                     
22. новембар  2016. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“, број 2/16), и 
члана 3. Правилника о расподјели средстава за 
подршку пронаталитетној политици града Зворник -
појединци, број: 02-434-1/16 од 31.10.2016.године, 
Градоначелник расписује 
 

ЈАВНИ  КОНКУРС 
за додјелу новчаних средстава за 

суфинансирање трошкова  
једне процедуре асистиране репродукције - 

вантјелесне оплодње 
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I 
Расписује се Јавни конкурс за додјелу новчаних 
средстава за суфинансирање трошкова једне 
процедуре асистиране репродукције - вантјелесне 
оплодње. 
Укупна новчана средства планирана за ове намјене 
износе 20.000КМ. 
 

II 
Право на додјелу новчаних средстава могу 
остварити брачни парови-породице:  

- Које  су већ користиле двије процедуре 
асистиране репродукције на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања признате 
од Фонда здравственог осигурања  Републике 
Српске, 

- Породице које су самостално финансирале 
двије процедуре вантјелесне оплодње из 
сопствених средстава, 

- Да имају пријављено пребивалиште на 
подручју Града Зворник. 

 
III 

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносици 
су дужни доставити следећу документацију: 

1. фотокопију личне карте, за оба супружника, 
2. медицинску документацију којом доказују 

претходне покушаје асистиране репродукције, 
3. увјерење о пребивалишту, 
4. предрачун трошкова асистиране 

репродукције, 
5. фотокопију текућег рачуна. 

 
IV 

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана 
објављивања Јавног конкурса на огласној табли 
Градске управе, односно од 01.11. до 
16.11.2016.године. 
Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети 
у разматрање. 
Комисија именована од стране Градоначелника ће 
размотрити захтјеве и утврдити приједлог за 
доношење коначне Одлуке. 
Захтјеви са потребном документацијом могу се 
поднијети непосредно у пријемну канцеларију 
Градске управе града Зворник или поштом на 
адресу: Градска управа Града Зворник,    Одјељење 
за привреду, развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности, улица Светог Саве 124, Зворник. 
Јавни конкурс биће објављен на огласној табли и 
интернет страници  Града Зворник. 
 
Број: 02-434-2/2016                     
1. новембар  2016. године    ВД  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41 и 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број:37/10), 
Градоначелник  доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
о расподјели средстава за подршку 

пронаталитетној политици  
града  Зворник -појединци 

Члан 1. 
Овим правилником се утврђују услови за додјелу 
једнократне новчане помоћи лицима у вези 
планирања породице, за финансирање трошкова 
једне процедуре асистиране репродукције 
(вантјелесне оплодње). 
 

Члан 2. 
На основу овог Правилника, Градоначелник ће 
расписати јавни конкурс за додјелу једнократне 
новчане помоћи за финансирање трошкова једне 
процедуре асистиране репродукције (вантјелесне 
оплодње). 
Захтјеве за додјелу једнократних новчаних помоћи 
рјешаваће Комисија састављена од три члана, од 
којих су два из реда запослених у Градској управи  
града Зворник и један из реда Удружења за борбу 
против стерилитета „ Бебе I“ Зворник, коју ће 
именовати Градоначелник града Зворник. 

 
Члан 3. 

Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу 
остварити породице које, у вези са планирањем 
породице, немају право на процедуру асистиране 
репродукције на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања а испуњавају следеће 
услове: 

- да имају пријављено пребивалиште на 
подручју Града Зворник, 

- да су имали неуспјеле процедуре асистиране 
репродукције (вантјелесне оплодње) признате 
од Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске и финансиране дјелом од Града 
Зворник. 

 
Члан 4. 

Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи 
подносилац је дужан приложити следеће исправе: 

- фотокопију личне карте, 
- медицинску документацију којом доказује 

предходне покушаје асистиране 
репродукције, 

- предрачун трошкова асистиране 
репродукције, 

- фотокопија жиро-рачуна. 
Предност при добијању једнократне помоћи имаће 
жене старије животне доби. 

 
Члан 5. 

На основу препоруке Комисије, рјешење о додјели 
новчане помоћи доноси Градоначелник. 
Рјешење додјели једнократне новчане помоћи је 
коначно. 
Након доношења рјешења, комисија ће у року од 
седам дана обавјестити подносиоца захтјева о 
резултатима конкурса. 
Подосилац захтјева који оствари право на 
једнократну помоћ обавезан је да поднесе извјештај 
о утрошеним средствима. 

 
Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник и 
на огласној табли Градске управе града Зворник. 



БРОЈ 14                              Службени гласник Града Зворник                          5. децембар 2016. 
 

 

9 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о расподјели средстава за 
подршку пронаталитетној политици општине 
Зворник-појединци-број : 02-020-4/12 од 26.11.2012. 
године.  
 
Број: 02-434-1/2016                     
31. октобар  2016. године      ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/16)  
Градоначелник доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

о исплати накнаде члановима комисије 
 

Члан 1. 
Одобрава се исплата новчане накнаде члановима 
Комисије за јавну набавку по тендеру број:02-360-
81/16 ''Изградња и реконструкција водоводне и 
канализационе мреже Града Зворник'' и то: 

1. Зоран Ђукановић,представник Градске 
управе Зворник, предсједник 

2. Миладин Ристић, представник Градске управе 
Зворник, члан 

3. Бошко Којић, представник Градске управе 
,члан 

4. Владан Стевановић, представник Градске 
управе Зворник,члан 

5. Бојан Мацура, представник Министарства 
финансија РС,члан 

6. Милош Андђић,представник Министарства 
финансија РС,секретар Комисије, 

7. Митар Ристановић,представник Градске 
управе ,записничар 

 
Члан 2. 

Именованим из претходног члана исплатиће се по 
300,00 КМ, а укупна средства у износу од 2.100,00 за 
реализацију овог Закључка обезбједиће се са 
позиције Одјељења за финансије 412900-Расходи за 
бруто накнаде за рад ван радног времена. 
 

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

Члан 4. 
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a 
oбјавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-400-201/2016                     
4. новембар  2016. године    ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                  Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-13/16 од 
16.11.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 24 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање и заступање 
Заједнице етажних власника зграде ''С-7'' која се 
налази у Улици 9.април бр.3а у Зворнику, на тај 
начин што ће досад предсједнику Скупштине  Лукић 
Дику , престати право  представљања и заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''С-7'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''С-7'' Зворник, ће    представљати и 
заступати  предсједник Скупштине Томић Миодраг. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-13/2016                         ВД НАЧЕЛНИК 
16. новембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-14/16 од 
17.11.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 96 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''Лујић'' која се налази у Улици Трг 
Краља Петра I Карађорђевића у Зворнику, на тај 
начин што ће досадашњем предсједнику Управног 
одбора  Вујадину Чворићу  престати право  
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''Лујић'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''Лујић''  ће    заступати предсједник Управног 
одбора Ћосић Миљан. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
Зворник. 
 
Број: 05-373-14/2016                         ВД НАЧЕЛНИК 
17. новембар 2016. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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