СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
На основу члана 8. Закона о порезу на
непокретности ("Службени гласник РС" број: 91/15),
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 97/16), одредаба члана 27. и 46.
Статута града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16) и члана 101. Пословника
Скупштине града Зворник, („Службени гласник града
Зворник, број: 2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра 2016.године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју Града
Зворник за 2017. годину
I
Овом одлуком одређују се пореска стопа за
опорезивање непокретности које се налазе на
подручју града Зворник.
II
Непокретностима, у складу са Законом и овом
одлуком, сматра се земљиште са свим оним што је
трајно спојено са њим, или што је изграђено на
површини земљишта, изнад или испод земљишта.
III
Пореска стопа за опорезивање непокретности
утврђује се у висини од 0,14%.
IV
Пореска стопа за опорезивање непокретности у
којима
се
непосредно
обавља
производна
дјелатност утврђује се у висини од 0,07%.

22.12.2016. године
ЗВОРНИК
година: XXV
БРОЈ: 15/2016
V
Стопе одређене у тачци III и IV
ове Одлуке
примјењиваће се на процијењену вриједност
непокретности.
VI
У случају обављања дефицитарне дјелатности
обвезник може бити ослобођен обавезе плаћања
пореза, о чему посебну одлуку доноси Скупштина
Града.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службено мгласнику града
Зворник“, а примјењиваће се од 01.јануара
2017.године.
Број: 01-022-122/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 5. члана 31. и члана 35. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник РС" број: 121/12, 52/14,103/15 i 15/16), члана
30. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" број: 97/16), члана 26. и 43. Статута
града Зворник ("Службени гласник општине
Зворник"- број: 2/16), Скупштина града Зворник на
сједници одржаној дана 16.децембра 2016.године
д о н о с и
ОДЛУКУ
о усвајању нацрта Ребаланса буџета града
Зворник за 2016. годину

1

БРОЈ 15

Службени гласник Града Зворник

22. децембар 2016.

Члан 1.
Скупштина града Зворник усваја Нацрт ребаланса
буџета града Зворник за 2016. годину у износу од
.22.265.620 КМ.

ОДЛУКУ
о висини накнаде коју остварују предсједници
мјесних заједница
са подручја града Зворник

Члан 2.
Задужује се Начелник града и Одјељење за
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту
ребаланса
буџета и да Приједлог ребаланса
буџета упути Скупштини града на усвајање.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде
предсједницима мјесних заједница Скупштине града
Зворник за извршење дужности утврђених Законом
и другим посебним актима које доноси Скупштина
града и Градоначелник града.

Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса
буџета гтрада Зворник за 2016 годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 01-022-123/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 5. и члана 31. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник РС"
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
97/16), члана 27. и 46. Статута града Зворник
("Службени гласник општине Зворник"- број: 2/16),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
дана 16.децембра 2016.године д о н о с и
ОДЛУКУ
о усвајању нацрта Буџета града Зворник за
2017. годину
Члан 1.
Скупштина града Зворник усваја Нацрт буџета града
Зворник за 2017. годину у износу од 22.279.380,00
КМ.
Члан 2.
Задужује се Градоначелник града и Одјељење за
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту
буџета и да Приједлог буџета упути Скупштини
града на усвајање.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџета града
Зворник за 2017. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 01-022-124/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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) и
члана 27. и 46. Статута града Зворник („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/16) Скупштина града
Зворник на сједници одржаној
16.децембра
2016.године доноси

Члан 2.
Предсједнику мјесне заједнице припада на име
извршења дужности мјесечна накнада у бруто
износу од 100,00 КМ (нето износ плус порези и
доприноси).
Члан 3.
Обрачун и исплату накнаде, у складу са овом
одлуком врши надлежно одјељење Градске управе
– Одјељење за финансије, на терет средстава у
буџету Града Зворник.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Зворник,
а примјењиваће се од 01.01.2017.године.
Број: 01-022-125/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 6. и 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03 )
и члана 39. 53.и 82.Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'',број:97/16), Скупштина града Зворник на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума за избор и
именовање
секретара Скупштине града Зворник
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми за
избор и именовање секретара Скупштине града.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Поред општих услова утврђених чланом 7. став 1.
тачка А, Б и Ц Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, кандидат
мора испуњавати и посебне услове утврђене овом
одлуком и то:
- да има завршен правни факултет,
- да има најмање три година радног искуства у
струци,
- да има положен стручни испит за рад у
општинској управи или правосудни испит.
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Члан 3.
Кандидат не може обављати дужности, активности
или бити на положају који доводи до сукоба
интереса, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
и Законом о локалној самоуправи.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
Члан 4.
Након ступања на снагу ове одлуке, предсједник
скупштине града ће расписати конкурс за избор и
именовање секретара Скупштине града.
Члан 5.
Јавни конкурс у складу са чланом 8. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске биће обjављен у ''Службеном
гласнику Републике Српске'' и у једном дневном
листу.
Члан 6.
Након спроведеног јавног конкурса и предлога
Комисије за избор и именовање секретара
Скупштине града Зворник коначно именовање
извршиће Скупштина града Зворник.
Члан 7.
Комисију за избор секретара Скупштине града
именује
Скупштина
града
на
приједлог
Градоначелника.
Комисија има пет чланова, од којих су два члана
одборници у Скупштини, два члана службеници
градске, односно општинске управе који имају
одговарајућу стручну спрему и звање и радно
искуство, а један члан са листе стручњака коју
утврђује Скупштина.
Састав Комисије из става 1. овог члана мора
обезбједити заступљеност конститутивних народа и
група осталих сагласно члану 4. став 3. Закона о
локалној самоуправи.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-126/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 6. и 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03 )
и члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), Скупштина града Зворник на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за именовање
секретара Скупштине града Зворник

22. децембар 2016.

Члан 1.
Овом одлуком, регулишу се услови и поступак
именовања секретара Скупштине града Зворник у
складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске .
Члан 2.
Сви кандидати за именовање на упражњена мјеста
из претходног члана морају да испуњавају следеће
опште и посебне услове:
А- ОПШТИ УСЛОВИ
1. да су држављани РС или БиХ,
2. да су старији од 18.година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштени из државне службе, на
било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета), као резултат дисциплинске мјере
на било којем нивоу власти у Републици
Српској, у периоду од три године прије дана
објављивања упражњеног радног мјеста,
5. да нису осуђивани за кривично дјело, на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци, или за кажњива дјела која их чине
неподобним за обављање послова на
упражњеним мјестима, односно да се против
њих не води кривични поступак,
6. да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и
да нису под оптужницом тог суда, а да се нису
повиновали налогу да се појаве пред Судом.
Б – ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Поред општих услова утврђених чланом 7. став 1.
тачка А, Б, и Ц Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, кандидати
морају испуњавати и посебне услове утврђене овом
одлуком и то :
1. висока стручна спрема, дипломирани правник
са положеним стручним испитом за рад у
Општинској управи или правосудни испит,
2. три ( 3 ) године радног искуства у струци,
након положеног стручног испита за рад у
Општинској управи, односно правосудног
испита.
Члан 3.
Након ступања на снагу ове одлуке, објавиће се
Конкурс за попуну упражњеног мјеста, у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Члан 4.
Комисију за избор секретара Скупштине града
именује
Скупштина
града
на
приједлог
Градоначелника града.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-127/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16),
члана 27.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 101 и
108.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) а након разматрања рјешавања проблема
гријања у граду Зворник Скупштина града Зворник,
на Тематској сједници одржаној
21.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е следеће
ЗАКЉУЧКЕ
Члан 1.
1. Скупштина града Зворник прихвата сарадњу
са компанијом ''ТЕНЗА'' из Чешке која се
обавезује да ће Скупштина града Зворник
доставити приједлог уговора у што крацем
року.
2. Формира се Комисија која ће дати сагласност
на приједлог уговора у саставу:
- Гордан Вуковић,предсједник,дипл.инг
машинства из Зворника
- Миодраг Јевтић,члан дипл.ецц из
Зворника
- Снежана Лалић,члан дипл.инг.машинства
из Зворника
- Владан Стевановић,члан
дипл.инг.грађевине, из Зворника
- Зоран Ђукановић,члан,дипл.правник,из
Зворника
Члан 2.
Ови закључци објавиће се у ''Службеном гласнику
града Зворник''.
Број: 01-022-134/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
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 сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању криминалитета,
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града
Зворника за период 01.01-30.06.2016.године
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-128/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 39. и 82.став 2..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 сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је

22. децембар 2016.
ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о успјеху ученика основних и
средњих школа 2015/2016.годину и упис ученика у
школској 2016/2017. години у грду Зворник.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-129/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 39.и 82.став Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број: 97/16), члана 27.и 46. Статута града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16),Скупштина града Зворник на
сједници одржаној 16 децембра 2016. године
донијела је следеће
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Јавне установе
Средњошколски
центар
''Петар
Кочић''
за
2016/2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-130/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 39.и 82.став Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број: 97/16), члана 27.и 46. Статута града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16),Скупштина града Зворник на
сједници одржаној 16 децембра 2016. године
донијела је следеће
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Јавне установе Технички
школски центар за 2016/2017 годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-131/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
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 сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм зимског одржавања градских
улица, тротоара, паркова, приградских насеља и
локалних путева на територији града Зворника за
2016/2017 годину
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2. Саставни дио овог закључка је програм из става
1.овог закључка.
3. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-132/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
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 сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се
Информација
о
оснивању
предузетничких радњи на подручју града Зворник у
2016.години.
2.Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
града Зворник''.
Број: 01-022-133/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 47. Став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06) рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државној својини на коме
је дијелом изграђена зграда без права кориштења
ради грађења, по захтјеву Млађеновић Живојина за
доношење допунског рјешења, Скупштина града
Зворник на сједници одржаној 16.12.2016. године,
доноси:
ДОПУНСКО
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право својине на грађевинском
земљишту у корист Млађеновић (Бранко) Живојина
из Зворника, Каракај бр. 440, као бесправног
градитеља породично стамбене зграде који је
дијелом изграђен на земљишту означеном као:
- -кп.бр. 6936/5 зв. „Каракај“ пашњак 3.класе у
2
површини од 44 м , уписана у ПЛ.бр. 324 К.О.
Зворник, као посјед Република Српска-ЈПШ
„Шуме РС“ а.д. Соколац, ШГ „Бирач“
Власеница са 1/1 дијела, по новом
катастарском операту, а коме по старом
катастарском операту одговара:
- -кч.бр. 3354/12 зв. „Каракај“ пашњак у
2
површини од 44 м , уписана у зк.ул.бр. 300
К.О. Зворник, као власништво Општенародна
имовина са 1/1 дијела.
2. Утврђује се да је градитељ бесправно изграђеног
објекта дужан платити граду Зворник тржишну
цијену земљишта из тачке 1. диспозитива, у укупном
2
2
износу од 880.00 КМ (44.00 м x 20.00 КМ/м ), на
жиро-рачун бр. 5550060000165594 код Нове банке
а.д. Бања Лука, у року од 15 дана од дана
правоснажности рјешења.

22. децембар 2016.

3. Након правоснажности овог рјешења, и
достављања доказа о уплати
тржишне цијене
земљишта из тачке 1. диспозитива овог рјешења,
Подручна јединица Зворник, Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове извршиће
упис права својине и упис стања посједа у корист
Млађеновић (Бранко) Живојина из Зворника, Каракај
бр. 440, са 1/1 дијела уз истовремено брисање
раније извршених уписа.
4.Ово рјешење је коначно у управном поступку.
Образложење
Дана 17.08.2016. године овом органу обратио се
Млађеновић Живојин из Каракаја, са захтјевом за
доношење
допунског
рјешења
у
предмету
легализације земљишта на коме је изграђен објекат
без одобрења за грађење, и то рјешења бр. 01-47594/12 од 27.12.2012. године, јер истим није одлучено
о свим парцелама које су биле предмет захтјева.
Поступајући по приједлогу странке, орган је извршио
увид у спис предмета бр. 21.21/475-9/11 те
установио да се именовани 2011. године обратитио
органу са захтјевом за признавање права
власништва на дијелу грађевинске парцеле
означене као кп.бр. 6936/3 уписна као посјед ЈПШ
„Шуме РС“ а.д. Соколац, којој по старом операту
одговара дио кч.бр. 3351 уписана као власништво
Општенародна имовина са 1/1 дијела и дијелу
грађевинске парцеле означене као кп.бр. 6941/3
уписана као посјед ДС Путеви са 1/1 дијела којој по
старом операту одговара дио кч.бр. 3354/1 уписана
као власништво Општенародна имовина и дио кч.бр.
3352/6 уписна као власништво Државна имовина са
1/1 дијела и уписаним правом располагања у корист
Општине Зворник са 1/1 дијела, да је у току поступка
извршено усаглашавање парцела по старом и новом
катастарском операту, те да су прибављени подаци
Одјељења за просторно уређење општине Зворник
о земљишту за редовну употребу објекта, да је
приликом одржавања усмене расправе службено
лице пропустило да идентификује парцелу означену
као кп.бр. 6936/5, која касније није обухваћена
рјешењем бр. 01-475-94/12 од 27.12.2012. године,
након чега је орган стао на становиште да су
испуњени услови за доношење допунског рјешења.
У поступку који је претходио доношењу допунског
рјешења орган је у присуству службеног лица,
геометра и подносиоца захтјева, дана 06.09.2016.
године одржао усмену расправу на лицу мјеста, о
чему је сачињен записник.
Увидом у спис предмета, записнике са усмене
расправе, акт Одјељења за просторно уређење
Општине
Зворник
бр.
04-475-34/2011
од
10.05.2012.године,
акт.бр.
04-475-34/2011
од
09.08.2012. године и акт.бр. 04-475-75/2012 од
19.10.2012. године, налаз и мишљење вјештака
грађевинско-архитектонске
струке
др
Јевтић
Драгана, дипл.инг.грађ. од 12.10.2016. године, и
друге исправе које су у току поступка прибављене,
утврђено је следеће чињенично стање:
- -да
је
породично-страмбени
објекат
подносилац захтјева саградио прије ступања
на снагу Закона о грађевинском земљишту
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Репбулике Српске, без права кориштења
ради грађења;
- -да је породично-стамбена зграда мањим
дијелом саграђена на земљишту описаном у
диспозитиву;
- -да предметно земљиште има статус градског
грађевинског земљишта;
- -да се за бесправно изграђени породичностамбени објекат може издати одобрење за
грађење уз претходно рјешавање имовинско
правних односа;
- -да
предметно
земљиште
представља
земљиште за редовну употребу породично
стамбеног објекта;
- -да је орган закључком бр. 21.21/475-9/11 од
09.08.2016. године именовао др Јевтић
Драгана, дипл.инг.грађ. , ради процјене
тржишне
цијене
градског
грађевинског
земљишта;
- -да је стални судски вјештак грађевинкоархитектонске струке Др Драган Јевтић у
свом налазу од 12.10.2016. године процјенио
да тршишна вриједност
предметног
2
грађевинског земљишта за 1 м износи 20.00
2
КМ, што за 44 м чини укупан износ од 880.00
КМ;
- -да подносилац захтјева и град Зворник нису
ставили примједбе на налаз и процјену
вјештака.
Узимајући у обзир горе наведено, цјенећи све
чињенице које су у току поступка утврђене, сходно
одредбама члана 47. Став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06) орган је одлучио као
у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Одредба о обавези плаћања тржишне цијене граду
Зворник темељи се на чињеници да се ради о
градском грађевинском земљишту у
својини
Општенародна имовина са 1/1 дијела.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана
од дана достављања истог.
Тужба се подноси непосредно суду у два примјерка.
Број: 01-475-113/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16. децембра
2016. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
финансије
Члан 1.
Срђан Деспић,дипл.ецц из Зворника, разрјешава се
дужности в. д. начелника Одјељења за финансије у
Градској управи Зворник , ради истека мандата.

22. децембар 2016.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-43/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту
Члан 1.
Жељко
Смиљанић,дипл.ецц
из
Зворника,
разрјешава се дужности в. д. начелника Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту у Градској управи
Зворник , ради истека мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-48/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
стамбено комуналне послове и послове
саобраћаја
Члан 1.
Бранко Јашић,дипл.инг.технологије из Зворника,
разрјешава се дужности в. д. начелника Одјељења
за стамбено –комуналне послове и послове
саобраћаја у Градској управи Зворник , ради истека
мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-45/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
На основу члана 39.став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
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22. децембар 2016.

Српске'',број:97/16), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је

Члан 1.
Бошко Којић,дипл.грађ.инг. из Зворника, разрјешава
се дужности
в. д. начелника Одјељења за
просторно уређење у Градској управи Зворник, ради
истека мандата.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
општу управу

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Члан 1.
Мурадиф
Селимовић,дипл.инг.технологије
из
Зворника, разрјешава се дужности в. д. начелника
Одјељења за општу управу у Градској управи
Зворник , ради истека мандата.

Број: 01-111-44/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-47/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
привреду,развој, пољопривреду и друштвене
дjелатности
Члан 1.
Милан Цвјетиновић, дипл.инг.организације рада из
Зворника, разрјешава се дужности в. д. начелника
Одјељења за привреду,развој, пољопривреду и
друштвене дјелатности у Градској управи града
Зворник, ради истека мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-46/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
просторно уређење

На основу члана 39.став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број:97/16), и члана 27. Став 1.алинеја 19.и
41. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра 2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за
инспекцијски надзор
Члан 1.
Фахир Ферхатбеговић,дипл.инг. технологије из
Зворника, разрјешава се дужности в. д. начелника
Одјељења за инспекцијски надзор у Градској управи
Зворник, ради истека мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-49/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 55. став 4. Закона о
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске''
број 97/16) члана 4. Закона о министарским
владиним и другим именовањима у РС (''Службени
гласник РС'' број: 41/03) и члана 27.став 1.алинеја
19. Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. начелника Службе за јавну
набавку и међународну сарадњу
Члан 1.
Зоран Ђукановић,дипл.правник из
Зворника,
разрјешава се дужности в. д. начелника Службе за
јавне набавке и међународну сарадњу у Градској
управи Зворник, ради истека мандата.
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Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-60/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 55. Закона о
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске''
број:97/16) и члана 27. Став 1.алинеја 19. Статута
града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. шефа Службе цивилне
заштите
Члан 1.
Рајко
Јурошевић,
специјалиста
струковни
инг.пољоривреде из
Зворника, разрјешава се
в.д.шефа Службе цивилне заштите
у Градској
управи Зворник, ради истека мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-52/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), и члана 55. Закона о
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске''
број:97/16) и члана 27. Став 1.алинеја 19. Статута
града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник, на
сједници одржаној 16.децембра
2016.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. шефа Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима
Члан 1.
Ђоко Јанковић,дипл.инг.технологије из Зворника,
разрјешава се в.д.шефа Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима
у
Градској управи Зворник, ради истека мандата.

22. децембар 2016.

На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број: 97/16), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
финансије
Члан 1.
Срђан Деспић,дипл.ецц из Зворника, именује се за
в.д.начелника Одјељења за финансије , у Градској
управи Зворник, до окончања поступка јавне
конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-53/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
борачко инвалидску заштиту
Члан 1.
Жељко Смиљанић,дипл.ецц из Зворника, именује
се за
в.д.начелника Одјељења за
борачко
инвалидску заштиту у Градској управи Зворник, до
окончања поступка јавне конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Број: 01-111-56/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

Број: 01-111-51/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
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22. децембар 2016.

Српске'',број: 97/16), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е

Српске'',број: 97/16), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
стамбено комуналне послове и послове
саобраћаја

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
привреду ,развој, пољопривреду и друштвене
дјелатности

Члан 1.
Бранко Јашић,дипл.технолог из Зворника, именује
се за
в.д.начелника Одјељења за
стамбено
комуналне послове и послове саобраћаја
у
Градској управи Зворник, до окончања поступка
јавне конкуренције.

Члан 1.
Милан Цвјетиновић,дипл.инг.организације рада из
Зворника, именује се за в.д.начелника Одјељења за
привреду,развој.пољопривреду
и
друштвене
дјелатности
у
Градској управи Зворник, до
окончања поступка јавне конкуренције.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Број: 01-111-55/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

Број: 01-111-58/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број: 97/16), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
општу управу

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
просторно уређење

Члан 1.
Мурадиф Селимовић,инг.технологије из Зворника,
именује се за в.д.начелника Одјељења за општу
управу у Градској управи Зворник, до окончања
поступка јавне конкуренције.

Члан 1.
Бошко Којић,дипл.инг.грађ. из Зворника, именује се
за в.д.начелника Одјељења за просторно уређење,
у Градској управи Зворник, до окончања поступка
јавне конкуренције.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Број: 01-111-57/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

Број: 01-111-54/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике

На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
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Српске'',број: 97/16), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Одјељења за
инспекцијски надзор
Члан 1.
Фахир Ферхатбеговић, дипл.инг.технологије
из
Зворника, именује се за в.д.начелника Одјељења за
инспекцијски надзор у Градској управи Зворник, до
окончања поступка јавне конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-59/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Службе за јавне
набавке и међународну сарадњу
Члан 1.
Зоран Ђукановић, дипл.правник
из Зворника,
именује се за
в.д.начелника Службе за јавне
набавке и међународну сарадњу у Градској управи
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-60/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима

22. децембар 2016.

локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Службе цивилне
заштите
Члан 1.
Рајко
Јурошевић,
специјалиста
струковни
инг.пољопривреде
из Зворника, именује се за
в.д.начелника Службе цивилне заштите у Градској
управи Зворник, до окончања поступка јавне
конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-62/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. 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), чланом 55. Став 4. Закона о
службеницима
и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
4.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС(''Сл.гласник РС'', број:41/03) и члана 27. Став 1.
алинеја 19.Статута града Зворник
(''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д.начелника Службе за
заједничке послове и управљање људским
ресурсима
Члан 1.
Ђоко Јанковић, инг.технологије
из Зворника,
именује се за в.д.начелника Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима
у
Градској управи Зворник, до окончања поступка
јавне конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-61/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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),
чланом 53. Закона о службеницима
и
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намјештеницима у органима локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16),
члана 27.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16), Скупштина града
Зворник, на
сједници
одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење Јавног
конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине града Зворник

22. децембар 2016.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16),
члана 27.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за мјесне заједнице и
сарадњу са општинама и градовима

Члан 1.
Именује се Комисиј за спровођење јавног конкурса
за избор и именовање секретара Скупштине града
Зворник у следећем саставу:
1. Мерсад Мехмедовић,члан
2. Синиша Мијатовић,члан
3. Бојан Ивановић,члан
4. Радојица Максимовић,члан
5. Вехид Махмутовић,члан

Члан 1.
У Комисију за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима изабрани су следећи
чланови:
1. Раденко Ђурић,предсједник
2. Стево Лазаревић,члан
3. Биљана Писић,члан
4. Анел Карић,члан
5. Драгиша Џинић,члан

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.

Број: 01-111-73/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

Број: 01-111-64/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,44. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16)
Скупштина
града
Зворник,
на
конститутивној сједници одржаној
16.децембра
2016.године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16),
члана 27.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за заштиту људских
права и представке и притужбе грађана и
сарадњу са невладиним организацијама
Члан 1.
У Комисију за заштиту људских права и представке
и притужбе грађана и сарадњу са невладиним
организацијама, изабрани су следећи чланови:
1. Драган Риђошић,предсједник
2. Жељко Радовић,члан
3. Синиша Мијатовић,члан
4. Елмедин Бошњак,члан
5. Ненад Продановић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-63/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за друштвени надзор,
награде и признања
Члан 1.
У Комисију за друштвени надзор, награде
признања, изабрани су следећи чланови.
1. Биљана Писић,предсједник
2. Бошко Милић,члан
3. Небојша Галић,члан
4. Гордан Јовановић,члан
5. Славиша Влачић,члан

и

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-65/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
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гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)
''Службени гласник града Зворник'', број:2/16)
Скупштина града Зворник, на сједници одржаној
16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за заштиту околине,
културног и природног наслеђа
Члан 1.
У Комисију за заштиту околине, културног и
природног наслеђа изабрани су следећи чланови:
1. Гордан Вуковић,предсједник
2. Драгослав Милановић,члан
3. Јован Јовић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-66/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за односе са вјерским
заједницима
Члан 1.
У Комисију за односе са вјерским заједницама
изабрани су следећи чланови:
1. Елмедин Бошњак,предсједник
2. Ратко Томић,члан
3. Бојан Лукић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-67/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за борачка питања и
социјалну заштиту

22. децембар 2016.

Члан 1.
У Комисију за Борачка питања и социјалну заштиту
изабрани су следећи чланови:
1. Стево Лазаревић,предсједник
2. Драган Тејић,члан
3. Милорад Шакотић,члан
4. Драгиша Џинић,члан
5. Ратко Томић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-68/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за питања младих
Члан 1.
У Комисију за питања младих изабрани су следећи
чланови:
1. Иван Поповић,предсједник
2. Младен Јовановић,члан
3. Срђан Богићевић,члан
4. Есад Чивић,члан
5. Драгана Тешић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-69/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спорт и културу
Члан 1.
У Комисију за спорт и културу изабрани су следећи
чланови:
1. Радивоје Аћимовић,предсједник
2. Милан Ђокић,члан
3. Владимир Мијатовић,члан
4. Александар Васић,члан
5. Дарко Стефановић,члан
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Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-70/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за планирање градског
развоја
Члан 1.
У Комисију за планирање градског развоја изабрани
су следећи чланови:
1. Драгослав Милановић,предсједник
2. Гордан Вуковић,члан
3. Раде Лујић,члан
4. Раденко Тешић,члан
5. Ивана Стојановић,члан
6. Дарко Стефановић,члан
7. Бојан Ћирковић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-71/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. 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.и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16),члана 31,41,45. и
101.Пословника
Скупштине
града
Зворник)''Службени
гласник
града
Зворник'',
број:2/16) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 16.децембра 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за кодекс понашања
Члан 1.
У Одбор за Кодекс понашања изабрани су следећи
чланови:
1. Вехид Кадрић,предсједник
2. Хаџи Душко Ристић,члан
3. Радивоје Аћимовић,члан
4. Ђорђе Деурић,члан
5. Младен Радић,члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-72/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
16. децембар 2016. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

22. децембар 2016.

На основу 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број 97/16) и
члана 41. и 47. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број 2/16), Градоначелник
Зворника доноси
ОДЛУКУ
о именовању Организационог одбора
Члан 1.
Именује се Организациони одбор манифестације
''Зимска тржница-Зворник 2016'' која се организује од
15.12.2016. до 15.01.2017.године, у следећем
саставу:
1. Милан Цвјетиновић, предсједник
2. Душица Савић,члан
3. Љиљана Тохољ,члан
4. Биљана Милић,члан
5. Славица Андрић,члан
Члан 2.
Организациони одбор из члана 1. Ове Одлуке
задужен је за све организационе и техничке
активности
манифестације
''Зимска
тржницаЗворник 2016'' и то:
- Израду
Програма
манифестације
по
обиму,садржају и датумима
- Правила за учешће учесника манифестације
- Укупно
информисање
медија
о
манифестацији
- Сарадњу са свим учесницима манифестације
у организовању наступа
- Утврди плана трошкова
- Достави извјештај Градоначелнику
о
манифестацији
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-113/2016
1. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16),
и члана 47. Статута града Зворник ("Службени
гласник града Зворник", број: 2/16), а у вези са
чланом 30. Закона о заштити тајних података
("Службени гласник Босне и Херцеговине", број:
54/05), Градоначелник града Зворник, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању радних мјеста која су предмет
безбједносних провјера
Члан 1.
Утврђују се радна мјеста која су предмет
безбједносних провјера и то:
- шеф
Одсјека
за
послове
пријемне
канцеларије, управне послове, послове
грађанских стања и мјесне канцеларије,
- виши
стручни
сарадник
–
систем
администратор,
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стручни сарадник за послове матичара у
пријемној
канцеларији
и
мјесним
канцеларијама Пилица, Козлук и Грбавци
стручни сарадник за послове матичара и
опште послове у мјесним канцеларијама
Пилица,
Козлук,
Грбавци,
Петковци,
Каменица и Дрињача.

Члан 2.
Лица из члана 1. ове Одлуке безбједносно ће се
провјеравати сваких пет година у складу са
поступком за издавање дозволе за приступ тајним
подацима степена „ПОВЈЕРЉИВО“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-022-119/2016
7. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 94/15), и члана 41. и 47.
Статута града Зворник („Службени гласник града
Зворник, број: 2/16), Градоначелник, д о н о с и
ОДЛУКУ
О вршењу пописа имовине и обавеза града
Зворник на дан 31.12.2016.
Члан 1.
Овом одлуком прописују се предмет, циљ, метода,
технике, поступак пописа, рокови за извршење
пописа и комисије за извршење пописа
Редовни потпуни попис имовине и обавеза града
Зворник обавићe се у времену од 10.12.2016. до
10.01.2017. године.
Стање на попису своди се на стање на дан
31.12.2016. године.
Члан 2.
1) Предмет пописа из члана 1. ове Одлуке су:
А) Нефинансијска имовина као предмет пописа
а) Произведена стална имовина:
• Зграде и објекти
- Стамбени објекти и јединице,
- Пословни објекти и простори,
- Саобраћајни објекти,
- Остали објекти
• Постројења и опрема
- Превозна средства,
- Канцеларијска опрема,алат и инвентар,
- Комуникациона опрема,
- Грејна,расхладна и заштитна опрема,
Медицинска и лабораторијска опрема,
- Опрема за образовање науку и културу,
- Специјална опрема,
- Производно услужна опрема,алат и
инвентар,
- Остала постројења и опрема
• Нематеријална произведена имовина
• Драгоцјености
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б) Непроизведена стална имовина:
• Земљиште,
- Пољопривредно земљиште,
- Градско грађевинско земљиште,
- Остало грађевинско земљиште.
• Остала природна добра,
- Шуме,
в) Нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми и аванси - сва имовина наведена под а) и
б) која се налази у фази прибављања/изградње
односно израде, као и дати аванси у вези с тим;
г) Ситни инвентар, ауто-гуме, одјећа и обућа
д) Аванси за нефинансијску имовину у
текућим средствима;
Б) Финансијска имовина као предмет пописa
а) Дугорочна финансијска имовина,
б)
Краткорочна финансијска имовина.
2) 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.
3) Пописом се обухвата и имовина која се у
посебном поступку, према Закону о утврђивању и
преносу права располагања имовином на јединице
локалне самоуправе, утврђује као имовина града
Зворник.
Ц) Обавезе као предмет пописа
Обавезе Града које се пописују подразумијевају све
дугорочне и краткорочне обавезе, настале по основу
закона, уговора, споразума или по другом основу, а
нису измирене до момента пописа, и то:
а)
Дугорочне финансијске обавезе,
б)
Краткорочне финансијске обавезе,
Члан 3.
Основни циљ пописа је да се утврди стварно стање
имовине и обавеза Града, које се презентује у
финансијским извјештајима. To подразумијева
утврђивање свих одступања физичких величина и
вриједности између стања по књигама и стања по
попису, укључујући детаљну анализу узрока и
образложења за разлике, предлагање поступака и
процедура усаглашавања, доношење одлуке и
спровођење одабраних поступака и процедура
усаглашавања
књиговодственог
са
стварним
стањем.
Члан 4.
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 у складу са чланом 15. Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивању
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза Општине Зворник („Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16). (у даљем
тексту Правилник).
Приликом пописа имовине и обавеза Градске управе
примениће се метод „пописа на одређени дан“ и
технике пописа зависиће од карактеристика имовине
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и обавеза у складу са чланом 12. Правилника.
Комисије ће у свом извјештају о извршеном попису
навести које технике пописа су примјењивали
приликом пописа одређене имовине.
Члан 5.
Извјештај о извршеном попису треба да садржи
елементе прописане чланом 20. Правилника.
Члан 6.
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именују се комисије:
• Централна комисија за попис имовине и
обавеза,
• Комисија за попис готовине и готовинских
еквивалената,
хартија
од
вриједности,
обавеза, потраживања и аванса,
• Комисија за попис стамбених објеката,
пословних објеката и простора, саобраћајних
објеката и осталих објеката
• Комисија за попис постројења и опреме,
ситног инвентара, ауто-гума,
• Комисија за попис вишегодишњи засади,
земљишта, шума, зграда и објеката у
припреми и нематеријалне произведене
имовине у припреми
2) Комисије за попис појединих врста имовине и
обавеза треба да најкасније до 20. јануара наредне
године доставе своје извјештаје централној пописној
комисији.
3) Централна пописна комисија обједињава податке
и информације из извјештаја појединачних комисија,
сачињава извјештај о попису имовине и обавеза
града и доставља га на усвајање Градоначелнику у
роковима из члана 20. Правилника.
По окончању процедура из члана 21. Правилника,
надлежни орган доставља извјештај о попису
заједно са пописним листама и одлуком о књижењу
лицу коме коме је повјерено вођење пословних
књига и састављање финансијских извјештаја
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-022-118/2016
2. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник", број: 2/16),
Градоначелник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
o именовању комисије за попис имовине

1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и ускпађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се комисија у саставу:
1. Саво Михајловић, члан,
2. Ружа Остојић, члан,
3. Мирјана Сејменовић. члан,
4. Адријана Мићић, члан
2) Задатак комисије је да попише финансијску
имовину која се у главној књизи трезора води нз
контима:
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дугорочне финансијске имовине
краткорочне финансијске имовине
дугорочне финансијске обавезе
краткорочне финансијске обавезе и
авансе
3) Обавезе пописне комисије су:
• доноси план рада,
• пренос података о стањима потраживања и
обавеза преузетих са документације која
одражава екстерну потврду стања,
• када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
• састави извјештаје о извршеном попису и
доставља централној пописној комисији,
• обавља и друге послове у договору са
централном пописном комисијом, односно
овлаштеним руководиоцем.
4) Попис финансијске имовине обавити у времену
од 10.12.2016. године до 10.01.2017. године Попис
финансијске имовине своди се са стањем на дан
31.12.2016 године.
5) Извјештај о извршеном попису са пописним
листама доставити централној пописној комисији
најдаље до 20.01.2017. године.
6) Извјештај о извршеном попису треба бити
урађен у складу са чланом 20. Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза Општине Зворник („Службени
гласник Републике Српске", број: 45/16).
-

Број: 02-022-118/2016
6. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник", број: 2/16),
Градокачелник, дон оси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за попис имовине

1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1. Мирко Гајић, предсједник,
2. Данијел Милошевић, члан,
3. Владимир Јовичић, члан,
2) Задатак комисије је да изврши попис сталне
имовине која се у главној и помоћној књизи трезора
води на следећим контима:
- 01132 вишегодишњи засади
- 01311 земљиште,
- 01331 шуме
- 01411 зграде и објекти у припреми,
- 01415 нематеријална произведена имовина у
припреми
3) Обавезе пописне комисије су:
• доноси план рада,
• уноси у пописне листе количине пописане
имовине,
• утврђује количинске и вриједносне разлике
између књиговодственог и стварног стања
имовине,
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процијени вриједност имовине која се за
потребе
презентације
у
финансијским
извјештајима не вреднује по историјском
трошку ,
• контактирају
са
руководиоцима
и
руковаоцима у вези елиминисања уочених
пропуста и недостатака у припремним
радњама,
• када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
• састави извјештај о извршеном попису и са
пописним листама у прилогу, достављају
централној пописној комисији,
• обавља и друге послове у договору са
централном пописном комисијом.
4) Попис имовине обавити у времену од 10.12.2016.
године до 10.01.2017. године. Попис имошине и
обавеза своди се са стањем на дан 31.12.2016.
године.
5) Извјештај о извршеном попису са пописним
листама доставити централној пописној комисији
најкасније до 20.01.2017 године.
Извјештај о извршеном попису треба бити урађен у
складу са чланом 20. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Републике
Српске“, број: 45/16).

•

Број: 02-022-118/2016
6. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/16),
Градоначелник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за попис нефинансијске
имовине
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1 Небојша Бошковић, предсједник,
2 Млађана Ђокић, члан
3 Александар Јевтић. члан,
2) Задатак комисије је да изврши попис
произведене сталне имовине која се у главној и
помоћној књизи трезора води на следећим контима:
- 01111 стамбени објекти и јединице,
- 01112 пословни објекти и простори,
- 01113саобрађајни објекти и
- 01119 остали објекти
3) Обавезе лописне комисије јесу да:
• доноси ллан рада,
• уноси у пописне листе количине пописане
имовине,
• утврђује количинске и вриједносне разлике
између књиговодственог и стварног стања
имовине,
• процијени вриједност имовине која се за
потребе
презентације
у
финансијским
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извјештајима не вреднује по историјском
трошку, процијени економски вијек трајања
као и преостали вијек трајања код имовине
гдје је то потребно,
• контактирају са руководиоцима у вези
елиминисања
уочених
пропуста
и
недостатака у припремним радњама,
• када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
• састави извјештај о извршеном попису и са
пописним листама у прилогу, достављају
централној пописној комисији,
• обавља и друге послове у договору са
централном пописном комисијом.
4) Попис имовине обавити у времену од 10.12.2016.
године до 10.01.2017. године. Попис имовине своди
се са стањем на дан 31.12.2016. године.
5) Извјештај о извршеном попису са пописним
листама доставити централној пописној комисији
најдаљедо 20.01.2017. године.
Извјештај о извршеном попису треба бити урађен у
складу са чланом 20. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Републике
Српске“, број: 45/16)
Број: 02-022-118/2016
6. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/16),
Градоначелник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за попис нефинансијске
имовине
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1. Зарија Мићић, предсједник,
2. Раде Поповић, члан,
3. Мирјана Иваз, члан
4. Драго Милићевић, члан
5. Сандра Еркић, члан,
2) Задатак комисије је да изврши попис
произведене сталне имовине која се у главној и
помоћној књизи трезора води на следећим контима
- 0112 постројења и опрема,
- 0115 нематеријална произведена имовина,
- 0121 драгоцјености,
- 0241 ситан инвентар, ауто гуме, одјећа,
3) Обавезе пописне комисије су:
• доноси план рада,
• уноси у пописне листе количине имовине
утврђене пописом,
• утврђује
количинске
разлике
између
књиговодственог и стварног стања имовине,
• податке о утврђеном стварном стању уносе у
пописне листе; утврђују због чега су дијелови
материјалних добара оштећени, слабијег
квалитета или је наступио квар или лом, те су

16

БРОЈ 15

Службени гласник Града Зворник

постали неупотребљиви и да ли постоје
елементи
појединачне
одговорности
запослених,
• контактирају
са
руководиоцима
и
руковаоцима у вези елиминисања уочених
пропуста и недостатака у припремним
радњама,
• када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
• састави извјештаје о извршеном полису и са
пописним листама у прилогу, достављају
централној пописној комисији,
• у
случају
инвентурних
разлика
од
материјално задужених лица, руковаоца и
других запослених траже писмене изјаве и
образложења утврђеног стања,
4) Попис имовине и обавеза обавити у времену од
10.12.2016. године до 10.01.2017. године. Попис
имовине и обавеза своди се са стањем на дан
31.12.2016. године.
5) Извјештај о извршеном попису са пописним
листама доставити централној пописној комисији
најдаље до 20.01.2017. године.
Извјештај о извршеном полису треба бити урађен у
складу са чланом 20. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Републике
Српске" број: 45/16).
Број: 02-022-118/2016
6. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“, број: 2/16),
Градоначелник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању централне комисије за попис
имовине и обавеза
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се комисија у саставу:
1. Мирослав Аћимовић, предсједник,
2. Драгица Максимовић, члан,
3. Љиљана Тохољ, члан.
2) Обавезе централне комисије за попис имовине и
обавеза су:
•
доноси план рада у којем се посебно
означавају рокови за извршење појединих
послова у вези пописа,
•
организује, прати и контролише да ли су
поједине комисије правовремено донијеле
сопствени план рада и како га извршавају,
•
координира
рад
и
даје
упутства
комисијама,
•
прати поштовање рокова и извршење
пописа од стране свих комисија, а у случају
значајних одступања у поступцима и
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ризика неизвршења пописа у року
обавјештава Начелника општине,
•
обавља контролу тачности пописа,
•
координира усаглашавање и поступак
сравњења са књиговодством,
•
даје неопходне смјернице када је потребно
да се разријеше евентуални проблеми код
извршења појединих задатака,
•
прибавља
одобрење
од
Начелника
општине,
у
случају
неопходности
ангажовања стручно квалификованих лица
за потребе процјене,
•
обавља и друге послове у складу са
општим
правилима
која
уређују
спровођење пописа.
3) Попис имовине и обавеза обавити у времену од
10.12.2016. године до 10.01.2017. године.
Попис имовине и обавеза своди се са стањем на
дан 31.12.2016. године.
4) Централна пописна комисија је дужна да састави
Извјештај о извршеном попису и приједлог одлуке о
усвајању
извјештаја
о
попису
и
достави
Градоначелнику на разматрање и усвајање
најкасније мјесец дана прије истицања рока за
припрему и презентацију годишњег финансијског
извјештаја
5) Извјештај о извршеном попису треба бити урађен
у складу са чланом 20. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Републике
Српске“, број: 45/16).
Број: 02-022-118/2016
6. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“, број: 2/16),
Градоначелник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења број: 02-022-118/16 од
06.12.2016. године
1) У Рјешењу број: 02-022-118/16 од 06.12.2016.
године тачка 1. Мијења се и гласи: У циљу
утврђивања стварног стања имовине и обавеза и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Мирјана Сејменовић, предсједник
Саво Михајловић, члан,
Ружа Остојић, члан,
Мирослав Јовић, члан,
Адријана Мићић, члан.

2) Остале тачке напријед наведеног рјешења се не
мијењају.
Број: 02-022-118/2016
9. децембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на
путевима Републике Српске ((„Службени гласник
Републике Српске“, број: 63/11), члана 41. и 47.
Статута града Зворник („Службени гласник града
Зворника“, број 2/16) и члана 14. Одлуке о
безбједности саобраћаја на путевима и улицама
општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 10/13) градоначелник Града Зворник
доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о регулисању
саобраћаја
на путевима и улицама општине Зворник
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Број: 02-020-3/2016
13. децембар 2016. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р
Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске»,број:74/03),
Градска управа Зворник,Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја, објављује
ОГЛАС

Члан 1.
У Правилнику о регулисању саобраћаја на путевима
и улицама општине Зворник, број: 02-020-2/14 од
14.04.2014. године, у члану 4. после алинеје 11.
додаје се алинеја 12. која гласи: „Светог Саве од
раскрснице регулисане свјетлосном саобраћајном
сигнализацијом у смјеру сјевер-југ до раскрснице са
магистралним путем М-19“ и у члану 7. после става
2. додаје се став 3. који гласи: „Теретна моторна
возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 [t]
могу се, када врше снабдјевање робом, кретати
улицама у којима је саобраћај таквих возила
забрањен и то у терминима од 09.30 до 11.30, од
13.00 до 14.30 и од 16.30 до 07.30 часова наредног
дана, као и под другим условима које надлежни
орган одреди.

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу
свог рјешења број: 05-373-15/16 од 14.12.2016.
године, извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу
број 165 упис промјене лица
овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних власника зграде
«B-19» која се налази у Улици Браће Југовића бр.26
у Зворнику, на тај начин што ће досадашњем
предсједнику Управног одбора Влачић Славиши,
престати право
заступања Заједнице етажних
власника зграде «Б-19» Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде «Б-19» Зворник, ће заступати предсједник
Управног одбора Зекић Данило.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“.

Број: 05-373-15/2016
14. децембар 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
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