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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

26.фебруар.2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 2/2018  

 

 

На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворника“ број  
5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 91/16), Градоначелник града Зворника,  
доноси  
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Стратешког плана Одсјека за интерну 

ревизију Града Зворник 
за период 2018-2020. године 

 
Члан 1. 

Усваја се Стратешки план Одсјека за интерну 
ревизију Града Зворник за период 2018-2020. 
Године. 
 

Члан 2. 
Стратешки план Одсјека за интерну ревизију 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: 02-022-2/2018                       
22. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворника“ број  
5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 91/16), Градоначелник града Зворника,  
доноси  

ОДЛУКУ 
о усвајању Годишњег плана ревизије Одсјека за 

интерну ревизију у Граду 
Зворнику за  2018. годину 

 
Члан 1. 

Усваја се Годишњи план ревизије Одсјека за 
интерну ревизију у Граду Зворник за 2018 годину. 
 

Члан 2. 
Годишњи план ревизије 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: 02-022-3/2018                       
22. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р                                                                                                        
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Зворник-Стари град  
у износу од 20.000,00 КМ намјенски за 
суфинансирање радова у Храму Светог Јована 
Крститеља. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
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III 
Српска православна Црквена општина Зворник-
Стари град  ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова радова у 
Храму. Српска православна Црквена општина 
Зворник-Стари град  је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која су 
добили од Грдске управе. 

 
IV 

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

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун организације. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-22/2018                       
24. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.ст.21 и  82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворника“ број  
5/17)   Градоначелник града Зворника,  доноси  
 

ОДЛУКУ 
o именовању координатора пројекта ЕУ за 

помоћи жртвама мина и њиховим породицама у 
БиХ 

 

Члан 1. 
Дејан Галић, Самостални стручни сарадник за мјере 
цивилне заштите у Служби цивилне заштите, 
Градске управе Града Зворник, именује се за 
координатора Пројекта ЕУ за помоћи жртвама мина 
и њиховим породицама у БиХ, коју спроводи ASB 
SEE Main Office/ BH Ofice Сарајево. 
 

Члан 2. 
Именовани је координатор испред Града Зворник за 
Пројекат помоћи жртвама мина и члан комисија. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-111-3/2018                       
26. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу  члана 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворника“ број  5/17)   
Градоначелник доноси  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за израду столарије у 
ОШ''Никола Тесла'' Пилица 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства за израду и монтажу 
столарије-прозора на објекту матичне школе 
''Никола Тесла'' Пилица, у износу 4.972,48 КМ са 
ПДВ-ом 
Средства ће се дозначити извођачу радова 
ДОО''Кипарис'' Зворник на жиро рачун број: 
562-009-00000087-84 код НЛБ банка Зворник. 
                                                                          

Члан 2. 
Основна школа ''Никола Тесла''Пилица је добила 
донацију од предсједника Републике Српске, у 
износу од 20.000 КМ за израду столарије на објекту 
школе. 
Укупан износ уговора који је школа склопила са 
предузећем ''Кипарис'' ДОО Зворник износи 
24.972,48 КМ са ПДВ-ом. 
                                                                          

Члан 3. 
Да би се извршила комлетна замјена столарије на 
објекту школе, овом одлуком Градска управа града 
Зворник, преузима обавезу плаћања према 
извођачу у наведеном износу од 4.972,48 КМ са 
ПДВ-ом. 
                                                                      

Члан 4. 
Ова Одлука биће објављена у „Службеном гласнику 
града Зворник“. 

 
Број: 02-400-24/2018                       
29. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде Лујић из Зворника у износу од 
600.00 КМ намјенски за суфинансирање набавке 
водне пумпе која је неопходна за нормално 
функционисање водоснабдјевања у згради. 
. 

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

III 
Заједница етажних власника зграде Лујић  ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за набавку пумпе. Заједница етажних 
власника зграде Лујић  је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која су 
добили од Грдске управе. 

 
IV 

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

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника Лујић. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-28/2018                       
6. фебруар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 19. став 5. Закона о превозу у 
друмском саобраћају Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 47/17), члана 18. 
Став 2. Тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), 
члана 5. Одлуке о јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју града Зворник 
(Службени гласник града Зворник'', број 15/17) 
и члана 11 став 1. тачка б. алинеја 2. Статута Града 
Зворник - Пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник'', број 05/17) градоначелник Града 
Зворник  доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
о усклађивању и регистрацији редова вожње на 

подручју града Зворника 
 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се критеријуми, начин 
и поступак усклађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју града 
Зворника, обрасци на којима се достављају 
приједлози редова вожње и садржај регистра 
редова вожње. 
 

Члан 2. 
Поједини појмови у овом правилнику имају следеће 
значење: 

1) Минимално вријеме вожње је најмање 
вријеме вожње између аутобуске станице и  
аутобуских стајалишта из важећег даљинара. 

2) Релација је растојање између аутобуских 
стајалишта на аутобуској линији. 

3) Стари ред вожње је регистровани ред вожње 
у текућем периоду важења. 

4) Стари  ред вожње  са  промјеном  је  стари  
ред  вожње  на  коме  су извршене сљедеће 
промјене: 

1. увођење, брисање или промјена 
коопераната, 

2. промјена назива превозника, 
3. брисање станица или стајалишта на траси 

реда вожње (изузев почетних и завршних), 
4. смањење броја полазака, 
5. увођење новоизграђених стајалишта, 
6. смањење броја дана одржавања, 
7. усклађивање регистрованог реда вожње са 

важећим даљинаром са минималним 
временом вожње у дијелу у коме је 
извршена промјена даљинара, 

8. спајање два или више редова вожње у један 
ред вожње ако су елементи тих редова 
вожње идентични, и то: назив аутобуске 
линије, број аутобуских станица, односно 
аутобуских сталишта, траса кретања и исти 
број полазака и повратака. 

5) Нови ред вожње је ред вожње који је уврштен 
у процедуру усклађивања који није садржан у 
регистру редова вожње или који је настао из 
старог реда вожње на којем су извршене 
промјене које нису наведене у тачки 4) овог 
члана. 

6) Полазак је утврђено вријеме започињања 
превоза у полазној аутобуској станици, 
односно аутобуском стајалишту као и 
утврђено вријеме саобраћања аутобуса из 
аутобуских станица, односно аутобуских 
стајалишта наведеним у реду вожње. 

7) Приговарач је превозник или овлаштени 
заступник превозника, који у складу са 
Законом о превозу у друмском саобраћају и 
овим правилником има право приговора на 
редове вожње у поступку усклађивања и на 
поступак усклађивања и регистрације редова 
вожње. 

8) Временски размак је временски интервал у 
којем се не може регистровати полазак у 
односу на полазак из регистрованог реда 
вожње. 

9) Режим одржавања је утврђени начин 
одржавања линије исписан на регистрованом 
реду вожње са скраћеницом и нумеричком 
ознаком за дане у седмици: 

1. понедјељак – 1, 
2. уторак – 2, 
3. сриједа – 3,  
4. четвртак – 4, 
5. петак – 5, 
6. субота – 6, 
7. недјеља – 7, 
8. свакодневно – СД, 
9. државни празник – ДП, 

10. у вријеме трајања школске године – ШГ, 
10) Заједничка траса је дио реда вожње између 

аутобуских станица или стајалишта 
истовјетан у два или више редова вожње. 

11) Даљинар са минималним временом вожње је 
преглед међустаничних дужина и релација, 
минималног времена вожње, односно 
путовања између аутобуских станица, 
односно аутобуских стајалишта и по 
релацијама. 
 

Члан 3. 
(1) Усклађивање и регистрација редова вожње врши 
се обавезно једном годишње. Поступак усклађивања 
и регистрације редова вожње покреће се 
посредством јавног огласа објављеног у средствима  
јавног информисања и на интернет страници Града 
Зворник, најкасније до 1. фебруара за текућу годину. 
(2) Поступак усклађивања и регистрације редова 
вожње сматра се окончаним доношењем коначног 
рјешења о регистрацији редова вожње, најкасније до 
31. маја за текућу годину. 
(3) Ред вожње у линијском превозу лица региструје 
се на период од пет година. 
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Члан 4. 
(1) Усклађивање редова вожње аутобуских линија 
на подручју града Зворника обавља комисија од 
најмање три члана коју именује градоначелник 
Града Зворник.  
(2) Представници заинтересованих превозника не 
могу бити чланови комисије из става 1. овог члана. 
(3) Комисија из става 1. овог члана води поступак 
усклађивања, рјешава по захтјевима превозника у 
поступку усклађивања и регистрације редова вожње 
у складу са Законом и овим правилником и доноси 
одлуке натполовичном већином гласова. 
(4) О проведеном поступку усклађивања води се 
записник, чија се свака страница овјерава од 
чланова комисије. 
 

Члан 5. 
(1) Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе Града Зворник 
(у даљем тексту: надлежни орган) оглашава 
поступак јавног усклађивања и регистрације редова 
вожње са прецизно утврђеним обавезама и начином 
поступања превозника у поступку пријављивања 
редова вожње. 
(2) У поступку из става 1. овог члана могу 
учествовати превозници са лиценцама превозника. 
 

Члан 6. 
(1) Приједлози редова вожње достављају се на 
обрасцима који се налазе у прилогу овог правилника 
и чине његов саставни дио (прилози 1, 2, 3 и 4). 
(2) Приједлози редова вожње обавезно садрже сва 
стајалишта наведена у релацији из Даљинара. 
(3) Стари редови вожње без промјене не подлијежу 
поступку усклађивања, исти се евидентирају и 
региструју у складу са законом. 
 

Члан 7. 
(1) Отварање ковертираних приједлога редова 
вожње врши комисија у пуном сазиву и у записник 
евидентира садржај приспјеле документације. 
(2) Приједлози редова вожње који нису урађени у 
складу са одредбама Закона и овог правилника, 
прописа из области безбједности саобраћаја, 
даљинаром и минималним временима вожње, те 
редови вожње са битним грешкама, нечитки и 
неблаговремено достављени, неће се уврстити у 
поступак усклађивања и регистрације. 
(3) Даљинар са минималним временима вожње из 
става 2. овог члана налази се у прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио. 
 

Члан 8. 
(1) Приједлози нових редова вожње, стари редови 
вожње и стари редови вожње са промјеном, 
достављају се заинтересованим превозницима у 
облику Књиге приједлога редова вожње. 
(2) Уз редове вожње из става 1. овог члана 
достављају се закључци о одбацивању приједлога 
редова вожње и одлуке о уврштавању редова 
вожње у поступак усклађивања. 
(3) Жалба на закључак из става 2. овог члана 
изјављује се градоначелнику Града Зворник. 

 
Члан 9. 

(1) Усклађивање је јавно и отворено за 
присуствовање превозника и надлежних органа за 

провођење поступка као и осталих заинтересованих 
представника републичких органа, пословних 
заједница, других предузећа и корисника услуга 
превоза. 
(2) Усклађивање  почиње  легитимисањем  
овлашћених  заступника  превозника  у поступку 
усклађивања, предајом и евидентирањем писменог 
овлашћења за сваког од заступника. 

 
Члан 10. 

Поступак усклађивања приједлога редова вожње 
врши се на сљедећи начин : 

1) Усклађивањем руководи предсједник 
Комисије за усклађивање редова вожње или 
лице које он овласти. 

2) Комисија именује записничара. 
3) Констатује се преглед стања присутних и 

овлаштених заступника превозника у поступку 
усклађивања. 

4) Читају се изреке из рјешења градоначелника 
донесених по жалбама из члана 7. став 3. 
овог правилника. 

5) Чита се одлука  комисије о  уврштавању  
предложених  редова  вожње  у  поступак 
усклађивања. 

6) Најављује се прво читање приједлога редова 
вожње и присутни се упознају са значењем 
појединих ознака из поступка усклађивања, са 
сљедећим значењем: 

1. УС - усклађен, по старом реду вожње, 
2. УП - усклађен по приједлогу, 
3. УИП - усклађен по измјењеном приједлогу, 
4. О - одустао од приједлога, 
5. Р - резервисано за договор, 
6. К - ред вожње који по приговору рјешава 

комисија. 
7) Врши се прво читање приједлога редова 

вожње и евидентирање јавно исказаних 
приговора од стране заступника превозника. 

8) Након првог читања врши се међусобно 
договарање овлашћених заступника 
превозника у циљу елиминисања приговора 
исказаних на првом читању. 

9) Врши се друго читање приједлога редова 
вожње и декларишу усклађени и оспорени 
редови вожње. 

 
Члан 11. 

(1) Приговор се даје важећим регистрованим 
редовима вожње само на приједлоге нових редова 
вожње, а могу се ускладити само они поласци који 
нису оспорени регистрованим редовима вожње.  
(2) Међусобно се могу оспоравати и приједлози 
нових редова вожње у временским размацима 
прописаним у члану 12. овог правилника. 
(3) Предложени редови вожње из става 2. овог 
члана ће се одбацити из поступка усклађивања 
редова вожње, осим у случају када се предлагачи 
договоре о заједничком одржавању једног од 
предложених редова вожње. 

 
Члан 12. 

При усклађивању редова вожње примјењује се 
сљедећи временски размак заштите полазака у 
односу на регистроване редове вожње:  
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Дужина линије, односно 
релације између двије 
најудаљеније заједничке 
станице у километрима 

Најмања временска 
разлика у минутама 
прије/послије 

до 10 9/6 

од 11 - 20 14/9 

од 21 - 30 19/9 

од 31 - 50 24/14 

 
Члан 13. 

(1) Приједлози редова вожње најављени у 
кооперацији, у случају одустајања једног или више 
коопераната биће регистровани на преостале 
кооперанте. 
(2) Увођење новог кооперанта може се извршити 
само уз сагласност свих превозника који су 
регистровани на реду вожње. 

 
Члан 14. 

(1) Рјешавање спорова и приговора изјављених на 
поступак усклађивања редова вожње врши комисија 
из члана 4 овог правилника. 
(2) Приговори из става 1 подносе се писмено 
комисији у року од седам дана од дана завршетка 
усклађивања. 
(3) Приговори који нису изјављени благовремено 
неће се разматрати. 
 

Члан 15. 
(1) Комисија је дужна да ријеши спорове у року од 15 
дана од дана пријема приговора. 
(2) На одлуку комисије превозник има право жалбе 
градоначелнику Града Зворник. 
 

Члан 16. 
(1) Усклађене редове вожње региструје надлежни 
орган уписом у Регистар редова вожње аутобуских 
линија на подручју града Зворника. 
(2) Образац Регистар редова вожње аутобуских 
линија на подручју  града Зворника саставни је дио 
овог правилника (прилог 5). 

 
Члан 17. 

(1) Број примјерака редова вожње за регистрацију, 
као и рокове за њихову доставу одређује надлежни 
орган. 
(2) Уколико се усклађени редови вожње за 
регистрацију не доставе благовремено, сматраће се 
да је превозник одустао од реда вожње. 

 
 
 

Члан 18. 
(1) Ред вожње се региструје сагласно записнику о 
проведеном поступку усклађивања из члана 4 става 
3 овог правилника. 
(2) Саставни дио реда вожње је и кооперативни 
уговор уколико је ред вожње регистрован на више 
превозника. 

 

Члан 19. 
Након истека важности регистрованог реда вожње 
исти се упућује на поступак усклађивања редова 
вожње као стари ред вожње. 

 
Члан 20. 

(1) Превозник је дужан да почне и врши линијски 
превоз лица уредно и редовно по регистрованом 
реду вожње. 
(2) Изузетно од става 1. овог члана у току важења 
реда вожње на одређеној аутобуској линији може се 
привремено обуставити превоз у случају 
спријечености због непредвиђених околности које не 
зависе од воље превозника, а које исти није могао 
спријечити или отклонити. 
(3) У случају обуставе превоза из става 2 овог члана 
превозник је дужан да одмах о томе обавијести 
кориснике превоза путем средстава јавног 
информисања, надлежни орган за регистрацију 
редова вожње и инспекцијске органе уз подношење 
доказа о разлозима обуставе. 

 
Члан 21. 

Жалба на рјешење о регистрацији реда вожње 
подноси се градоначелнику у складу са Законом о 
општем управном поступку. 
 

Члан 22. 
Надлежни орган за регистрацију редова вожње 
дужан је да у року од 30 дана од окончања поступка 
усклађивања и регистрације редова вожње објави 
регистроване редове вожње на сопственој  интернет 
страници и о томе обавијести надлежне 
инспекцијске органе. 
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о усклађивању и регистрацији 
редова вожње на подручју општине Зворник број 02-
347-42/09 од 19.05.2009. године. 

 
Члан 24. 

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

 
Број: 02-020-2/2018                       
13. фебруар  2018. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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Прилог 1. 
Превозник (пуни назив) 

С П И С А К 
старих редова вожње за усклађивање за ____/____годину 

 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ЛИНИЈЕ 

Рег. 
број Времена 

КООПЕРАНТ 
Пол/ 
дол 

Пов/ 
дол 

      
 

Потпис овлаштеног лица 
_____________________ 

 
НАПОМЕНА: 

У овај списак прво уписати редове вожње који се одржавају у кооперацији, а иза тога редове вожње које 
превозник одржава самостално. Редови вожње из овог списка не могу се поново приказати као стари редови 
вожње са другим атрибутима (са промјеном или са промјеном извршеном услед више силе). Ред вожње у 
кооперацији треба да најави само један од коопераната, с тим да ред вожње буде овјерен од стране свих 
коопераната. 

 

Прилог 2. 
____________________ 
Превозник (пуни назив) 

С П И С А К 
старих редова вожње са промјеном за усклађивање за _____/_____годину 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ЛИНИЈЕ 

Рег. 
број Времена 

КООПЕРАНТ 
Пол/ 
дол 

Пов/ 
дол 

      
 

Овјерени појединачни редови вожње достављају се у прилогу овог списка и чине његов саставни дио. 
Потпис овлаштеног лица 
_____________________ 

 
НАПОМЕНА: 

У овај списак прво уписати редове вожње који се одржавају у кооперацији, а иза тога редове вожње које 
превозник одржава самостално. Редови вожње из овог списка не могу се поново приказати као стари редови 
вожње са другим атрибутима. Ред вожње у кооперацији треба да најави само један од коопераната, с тим да 
ред вожње буде овјерен од стране свих коопераната. 

 

Прилог 3. 
____________________ 
Превозник (пуни назив) 

С П И С А К 
нових редова вожње за усклађивање за _____/_____годину 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ЛИНИЈЕ 

Рег. 
број Времена 

КООПЕРАНТ 
Пол/ 
дол 

Пов/ 
дол 

      
 

Овјерени појединачни редови вожње достављају се у прилогу овог списка и чине његов саставни дио. 
Потпис овлаштеног лица 
_____________________ 

НАПОМЕНА: 
У овај списак прво уписати редове вожње који се одржавају у кооперацији, а иза тога редове вожње које 
превозник одржава самостално. Редови вожње из овог списка не могу се поново приказати као стари редови 
вожње са другим атрибутима. 
Ред вожње у кооперацији треба да најави само један од коопераната, с тим да ред вожње буде овјерен од 
стране свих коопераната. 
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Прилог 4. 
____________________ 
Превозник (пуни назив) 
Врста линије ____________________  
                       ( стална или сезонска) 

___________________________________________________________________ 
(уписати назив линије) 

 

ВРИЈЕМЕ У ОДЛАСКУ 
1 2 3 4 5 6 

КМ 
С Т А Н И Ц Е 
стајалишта Вријеме у повратку 

7 8 9 10 11 12 
    

 
РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА: (свакодневно, под 1. саобраћа сриједом, не саобраћа недјељом и сл.). 
 
РОК ВАЖЕЊА:                 
 

                                                                                                                             Потпис овлаштеног лица 
                                                                                                                                                   

  _____________________ 
 
 

Прилог 5. 
РЕГИСТАР РЕДОВА ВОЖЊЕ 

АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
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ДАЉИНАР 
са минималним временима вожње на аутобуским линијама на подручју града Зворника 

(1)  УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ ДАЉИНАРА 
(2) Превозници су обавезни примјењивати Даљинар приликом израде редова вожње аутобуских линија на 
подручју града Зворника. 
(3) У колони 1 дате су удаљености од почетне станице, у колони 2 међустанична растојања, у колони 3 
вријеме вожње од почетне станице, а у колони 4 вријеме вожње између станица. 
(4) Удаљености од почетне станице (колона 1) и међустанична растојања (колона 2), изражена у километрима, 
морају се уносити у редове вожње онако како су наведена у Даљинару. 
(5) Вријеме вожње од почетне станице (колона 3) и вријеме вожње између станица (колона 4) превозници 
сами одређују приликом израде приједлога редова вожње, али не могу бити краћа од прописаних у Даљинару. 
(6) Превозници ће приликом израде редова вожње кориговати минимално вријеме вожње из Даљинара на 
сљедећи начин: 

1) повећати за 30 секунди за свако ново аутобуско стајалиште, са заокружењем на цио минут на већу 
вриједност, 

2) смањити за 30 секунди за свако избачено стајалиште из реда вожње, са заокружењем на цио минут на 
мању вриједност. 
(7) Приликом усклађивања међустаничних растојања и времена вожње код регистрованих редова вожње са 
Даљинаром, превозници ће задржати регистрована полазна времена са станица и полазних стајалишта. На 
овакав начин кориговане регистроване редове вожње не може се приговарати у поступку усклађивања. 
(8) Преглед међустаничних растојања са минималним временима вожње приказан је у наредним табелама. 
 

1. Релација 
ЗВОРНИК - ЗЕЛИЊЕ 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ЗВОРНИК 0,0 0,0 0 0 
Дивич 3,6 3,6 5 5 
Каменолом 4,3 0,7 6 1 
Ново Село 8,5 4,2 12 6 
Камени мост 9,8 1,3 14 2 
Нешин пут 10,8 1,0 16 2 
Ђевање 11,3 0,5 17 1 
Мијатовићи 13,2 1,9 20 3 
Дрињача школа 14,4 1,2 22 2 
Дрињача 15,4 1,0 24 2 
Сопотник1 16,0 0,6 25 1 
Сопотник2 17,5 1,5 27 2 
Зелиње школа 20,1 2,6 31 4 
ЗЕЛИЊЕ 21,6 1,5 33 2 
 
 

2. Релација 

К. МОСТ-БАКРАЧИ-ГОРЊА КАМЕНИЦА 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 
КАМЕНИ МОСТ 0,0 0,0 0 0 
Раскршће 2,0 2,0 5 5 
Петровићи 3,1 1,1 8 3 
Крушке 4,3 1,2 11 3 
Равне 5,7 1,4 14 3 
Сјенокос 6,4 0,7 16 2 
Реџићи 7,6 1,2 19 3 
Бакрачи 9,5 1,9 24 5 
Потоци 10,5 1,0 26 2 
Јаз 11,2 0,7 28 2 
Каменица 12,0 0,8 30 2 
Храст 13,1 1,1 33 3 
ЛУЧИЦЕ 13,8 0,7 35 2 
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3. Релација 
КРУШКЕ-ЛИЈЕШАЊ 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 

КРУШКЕ 0,0 0,0 0 0 
Веоче 1,2 1,2 4 4 
Саставци 1,7 0,5 6 2 
ЛИЈЕШАЊ 4,3 2,6 14 8 
 
 

4. Релација 
КАМЕНОЛОМ-ЛИПЉЕ 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 

КАМЕНОЛОМ 0,0 0,0 0 0 
Млађевац 1,3 1,3 3 3 
Падалишта 2,1 0,8 5 2 
Султановића пут 2,9 0,8 7 2 
ЛИПЉЕ 3,7 0,8 9 2 
 
 

5. Релација 

ЗВОРНИК-СНАГОВО-БИЈЕЉЕВИНА 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ЗВОРНИК 0,0 0,0 0 0 
Златне Воде 2,1 2,1 4 4 
Куљански пут 3,3 1,2 6 2 
Орах 3,9 0,6 7 1 
Д. Снагово 6,6 2,7 12 5 
Ћивићи 8,4 1,8 16 4 
Рашидов Хан 9,8 1,4 19 3 
Продавница 10,7 0,9 21 2 
Рудине 11,2 0,5 22 1 
Глигори 12,3 1,1 24 2 
БИЈЕЉЕВИНА 13,8 1,5 27 3 
 
 

6. Релација 

КУЉАНСКИ ПУТ-КУЛА ГРАД 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 
КУЉАНСКИ ПУТ 0,0 0,0 0 0 
Кула џамија 2,8 2,8 6 6 
Кула град 3,5 0,7 7 1 
 
 

7. Релација 

ПРОДАВНИЦА-ЦРНИ ВРХ 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ПРОДАВНИЦА 0,0 0,0 0 0 
ЦРНИ ВРХ 4,0 4,0 8 8 
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8. Релација 

ЗВОРНИК-ПИЛИЦА 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ЗВОРНИК 0,0 0,0 0 0 
Видакова Њива 1,0 1,0 2 2 
Метеризе 2,0 1,0 4 2 
Везионица 2,8 0,8 5 1 
Каракај 3,8 1,0 7 2 
Аде 5,6 1,8 10 3 
Челопек 6,6 1,0 12 2 
Шљункара 8,3 1,7 15 3 
Зубинићи 9,4 1,1 17 2 
Тршић 10,4 1,0 19 2 
Парадије 11,4 1,0 21 2 
Табанци 12,5 1,1 23 2 
Козлук 14,7 2,2 26 3 
Скочићки Пут 16,8 2,1 29 3 
Кисељачки пут 17,6 0,8 30 1 
Трновица 18,7 1,1 32 2 
Пађине 19,7 1,0 34 2 
Роћевић 21,2 1,5 36 2 
Дебела Међа 23,9 2,7 40 4 
Воденице 24,8 0,9 41 1 
Шепак 26,0 1,2 43 2 
Брањево нн 28,8 2,8 47 4 
ПИЛИЦА 30,7 1,9 50 3 
 
 

9. Релација 

ПИЛИЦА-ЛОКАЊ 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 

ПИЛИЦА 0,0 0,0 0 0 
Брањево р. 1,0 1,0 2 2 
Лакићи 4,2 3,2 8 6 
Гудура 5,7 1,5 11 3 
Брањев. пут 6,8 1,1 13 2 
Њиверички мост 7,9 1,1 15 2 
Њиверичка школа 9,3 1,4 18 3 

Јасен 10,0 0,7 19 1 
Г ајићи 11,1 1,1 21 2 
Манојловићи 12,3 1,2 23 2 
ЛОКАЊ 13,4 1,1 25 2 
 
 

10. Релација 

ПИЛИЦА-ПЕЋИНЕ-КОСА-БАРЕ-КУЛА ШКОЛА- ПИЛИЦА 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 

ПИЛИЦА 0,0 0,0 0 0 
Икичићи 1,0 1,0 2 2 
Лујанов Гроб 3,3 2,3 8 6 
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Пећине 4,5 1,2 11 3 
Ловачки дом 7,3 2,8 18 7 
Коса 8,3 1,0 20 2 
Средње Баре 9,5 1,2 23 3 
Перин Бунар 10,4 0,9 25 2 
Баре продавница 11,0 0,6 26 1 
Дуга њива 12,9 1,9 31 5 
Радоњићи 14,6 1,7 35 4 
Пантићи 15,6 1,0 37 2 
Кула школа 17,2 1,6 41 4 
Остојићи 18,1 0,9 43 2 
ПИЛИЦА 20,2 2,1 48 5 
 
 

11. Релација 
ШЕПАК-ГОРЊИ ШЕПАК 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ШЕПАК 0,0 0,0 0 0 
ГОРЊИ ШЕПАК 2,3 2,3 5 5 
 
 

12. Релација 
КИСЕЉАЧКИ ПУТ-КИСЕЉАК 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
КИСЕЉАЧКИ ПУТ 0,0 0,0 0 0 
Скоч. продавница 0,7 0,7 2 2 
Текићи 1,7 1,0 4 2 
Тодорићи 2,3 0,6 5 1 
Тешићи 3,5 1,2 8 3 
Видовићи 4,7 1,2 11 3 
КИСЕЉАК 6,1 1,4 14 3 
 
 
 

13. Релација 

КАРАКАЈ-ОРАОВАЦ- КРИЖЕВИЋИ - БАЉКОВИЦА 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
КАРАКАЈ 0,0 0,0 0 0 
Ђиле 1,4 1,4 2 2 
Глумина 4,4 3,0 7 5 
Ораовац Р. 6,6 2,2 10 3 

Ораовац школа 7,2 0,6 11 1 
Китовнички пут 9,0 1,8 14 3 
Крижевићи 9,8 0,8 15 1 
Шиб 10,7 0,9 17 2 
Мотово 11,4 0,7 18 1 
Парлог 12,6 1,2 20 2 
Поточари 13,8 1,2 22 2 
Баљковица школа 14,9 1,1 24 2 
Михајловићи 16,7 1,8 28 4 
ТИЈАНИЋИ БАЉК. 17,8 1,1 30 2 
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14. Релација 
КАРАКАЈ-ПАРЛОГ 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
КАРАКАЈ 0,0 0,0 0 0 
Ђиле 1,2 1,2 2 2 
Јардан 3,1 1,9 6 4 
Михајловићи 3,8 0,7 7 1 
Мусићи 4,8 1,0 9 2 
Бербићи 5,5 0,7 10 1 
Илићи 6,6 1,1 12 2 
Чираци 7,8 1,2 14 2 
Готовци 8,1 0,3 15 1 
Читаоница 9,1 1,0 17 2 
Китовнице 10,5 1,4 20 3 
Делићи 11,5 1,0 22 2 
ПАРЛОГ 12,0 0,5 23 1 
 
 

15. Релација 
КАРАКАЈ-ГОРЊА САПНА 

Станице/стајалишта 1 2 3 4 
КАРАКАЈ 0,0 0,0 0 0 
Јардан 2,6 2,6 4 4 
Цер 3,3 0,7 5 1 
Грбавци-Галеб 4,4 1,1 7 2 
Лупе 6,0 1,6 9 2 
Бијели поток 7,2 1,2 11 2 
Ђулићи 8,0 0,8 12 1 
Петковци 9,9 1,9 15 3 
Шетићи мост 11,3 1,4 17 2 
Шетићи црква 12,4 1,1 19 2 
Незучки пут 14,0 1,6 21 2 
Сапна 15,3 1,3 23 2 
Витинички пут 17,0 1,7 26 3 
ГОРЊА САПНА 17,7 0,7 27 1 
ГОРЊА САПНА 17,7 0,7 27 1 
 
 

16. Релација 

ШЕТИЋИ ЦРКВА-БОШКОВИЋИ 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ШЕТИЋИ ЦРКВА 0,0 0,0 0 0 
 
 

17. Релација 

ПЕТКОВЦИ-КЛИСА-МАЛЕШИЋ-КОЗЛУК 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 

ПЕТКОВЦИ 0,0 0,0 0 0 
Клиса џамија 1,6 1,6 4 4 
Клиса 2,3 0,7 6 2 
Пантићи 3,0 0,7 8 2 
Мијићи 4,0 1,0 10 2 
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Малешић 4,8 0,8 12 2 
Шакотићи 5,7 0,9 14 2 
Саставци 6,3 0,6 15 1 
Ријека 7,3 1,0 17 2 
Ливаде 8,9 1,6 21 4 
КОЗЛУК 10,8 1,9 26 5 
 
 

18. Релација 

ГРБАВЦИ (ГАЛЕБ)-ГОРЊИ ГРБАВЦИ 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 

ГРБАВЦИ-ГАЛЕБ 0,0 0,0 0 0 
Хајдаревићи 0,5 0,5 2 2 
Бирчаци 1,2 0,7 4 2 
Радићи 2,0 0,8 6 2 
ГОРЊИ ГРБАВЦИ 3,7 1,7 11 5 
 
 

19. Релација 

ЧЕЛОПЕК-МАЛИ ЧЕЛОПЕК-УЛИЦЕ-ЧЕЛОПЕК 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 
ЧЕЛОПЕК 0,0 0,0 0 0 
Митровићи 0,7 0,7 2 2 
Јасик 1,1 0,4 3 1 
Мали Челопек 1,9 0,8 5 2 
Улице 3,0 1,1 8 3 
Игралиште 3,8 0,8 10 2 
Танацковићи 4,4 0,6 12 2 
ЧЕЛОПЕК 4,7 0,3 13 1 
 
 

20. Релација 

УЛИЦЕ-КАРАКАЈ 
Станице/стајалишта 1 2 3 4 

УЛИЦЕ 0,0 0,0 0 0 
Сап. пут 1,3 1,3 4 4 
КАРАКАЈ 2,4 1,1 7 3 

     ___________________________________________________________________________________________ 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

Члан 1. 
Владан Стевановић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке „Санација Дома 
културе у МЗ Снагово“ умјесто Млађане Ђокић 

како је то било предвиђено у захтјеву о 
покретању поступка. 
 

Члан 2. 
Радове из члана I ће изводити ДОО „ДУО 
ЛУЈИЋ“ Зворник, према условима из понуде 
број: 266/17 од 21.12.2017. године, у року од 25 
радних дана након потписивања Уговора о 
извођењу радова. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
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Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-198/2017                      
16. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

Члан 1. 
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Израда и монтажа димњака за централно 
гријање на  подручној ОШ „Десанка Максимовић“ у 
Петковцима“. 
 

Члан 2. 
Радове из члана 1. ће изводити „Металмонт“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде број: 126/17 од 
04.12.2017. године, у року од 7 радних дана по 
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује 
се вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-3/2018                     
23. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                           
Члан 1. 

Милојко Мијић, инспектор за здравље у Градској 
управи Зворник, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке: 
„Дезинфекција школских и предшколских установа 
на подручју града Зворник“. 
 

Члан 2. 
Услуге ће извршити „Санитација“ д.о.о. Зворник, 
према условима из понуде, број: 4/18, од 12.01.2018. 
године, у року од 8 дана, рачунајући од дана 
обостраног потписивања уговора, односно од дана 
увођења у посао од стране Надзорног органа. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених услуга, достави Извјештај Надзорног 

органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-4/2018                      
23. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

Члан 1. 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Санација клизишта у МЗ Бошковићи“. 
 

Члан 2. 
Радове из члана 1. ће изводити „Пантић промет“ 
д.о.о Петковци - Зворник, према условима из понуде 
број: 02-360-1-1/18 од 19.01.2018. године, у року од 5 
дана од дана увођења Извођача у посао. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-1-1/2018                      
30. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

Члан 1. 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком и 
монтажом робе у предмету јавне набавке „Набавка и 
уградња нових љуљашки, реконструкција и 
комплетирање постојећих справа на игралиштима за 
дијецу“.  
 

Члан 2. 
Робу из члана 1. ће испоручити и монтирати 
„Металмонт“ д.о.о. Зворник, према условима из 
понуде број: 16/18 од 02.02.2018. године, у року од 
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10 дана након потписивања Уговора о диретном 
споразуму. Обавезује се вршилац надзора да након 
испоруке и монтаже уговорене робе, достави 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији Уговора 
о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-16/2018                      
12. фебруар  2018. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16), и члана 41.  
Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ                                                                                          
 
1. Слађана Тијанић,дипломирани правник и Бошко 
Марковић, виши стручни сарадник –систем 
администратор, овлашћују се испред Градске 
управе града Зворник, као лица задужена за 
поступање и надзор над пријавама корупције, а у 
оквиру Стратегије за борбу против корупције у 
Републици Српској. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-111-5/2018                      
12. фебруар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

Члан 1. 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Ископ и чишћење канала у Скочићком 
пољу“. 
 

Члан 2. 
Радове из члана 1. ће изводити „Кесо - градња“ 
д.о.о. Тршић - Зворник, према условима из понуде 
број: 01-011/18 од 05.02.2018. године, у року од 5 
дана по увођењу извођача у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 

Број: 02-360-17/2018                      
13. фебруар  2018. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени одлуке о извршењу буџета  Града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник Града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса 
буџета Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), чл. 41 и чл. 51. 
Статута Града Зворник-Пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
  
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2017. годину  између потрошачких 
јединица,  са позиције: 

 
- Буџетска резерва- потрошачка јединица 

01190120-Кабинет Градонач. на позицију:  
-  414100-Комисија за технички пријем објеката у 

износу од 3.860,00 КМ потрошачка јединица 
01190160-Одјељење за просторно уређење. 
       
2. Средства на тој позицији потребна за исплату 
комисија за техн. пријем објекта „Зеохем“ 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-40-1/2018                      
05. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник Града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  интернетском 
порталу „ Инфобирач „ Зворник у износу од 1.000,00 
КМ у сврху медијског промовисања активности 
Градсkе управе Града Зворник на интернет порталу 
www.infobirac.net. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700- Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица Кабинет 
градоначелника - 01190120. Средства уплатити на 
жиро рачун именованог: 562-003-81440447-85. 

  
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник.  
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворник". 

 
Број: 02-400-14/2018                      
18. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства Заједници 
етажних власника зграде Зо-Жи, у износу од 400,00 
КМ на име финансирања уградње хоризонталне 
сигланизације на тротоарској површини стамбене 
зграде ЗЕВ Зо-Жи. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Капитални грантови (суфинансирање заједничких 
пројеката), из буџета за 2018. годину. Новчана 
средства уплатити на жиро-рачун ЗЕВ Зо-Жи број: 
555-006-00293587-14 - Нова банка. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник.  
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворник". 

 
Број: 02-400-15/2018                      
18. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 15.000,00 КМ 

на име финансирања трошкова у оквиру припрема 
за прољетни дио сезоне 2017/2018 година. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

 
Број: 03-66-10/2018                      
22. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), тачке 3.4.1. програма развоја 
спорта у граду Зворник 2017 – 2020. и Одлуке 
Стручног жирија за избор спортисте града Зворник 
за 2017.годину, Градоначелник    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исплати новчаних награда 

 
I 

Одобрава се исплата новчаних награда 
најуспјешнијим спортистима и спортским радницима 
града Зворник у 2017 години, у укупном износу 
6.300КМ (шестхиљадатристотинеКМ), како слиједи: 

 
 
РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАТЕГОРИЈА спорт ИЗНОС КМ 
1. Срђан Драшкић Спортиста год. (дио награде) теквондо 300 
2. Сања Шакотић Спортисткиња год. (дио нагарде) одбојка 300 
3. Василије Вујичић Спортиста 3-10 мјесто џудо 200 
4. Никола Дробњак Спортиста 3-10 мјесто Кик бокс 200 
5. Немања Драгутиновић Спортиста 3-10 мјесто фудбал 200 
6. Средо Видаковић Спортиста 3-10 мјесто рукомет 200 
7. Срђан Гаврић Спортиста 3-10 мјесто кошарка 200 
8. Филип Џинић Спортиста 3-10 мјесто бокс 200 
9. Един Атлић Спортиста 3-10 мјесто кајак 200 
10. Милица Пелемиш Спортиста 3-10 мјесто атлетика 200 
11. Јулијана Елековић Међу 16 најталентованијих  теквандо 100 
12. Милан Бјелица  Међу 16 најталентованијих џудо 100 
13. Александра Станковић Међу 16 најталентованијих одбојка 100 
14. Мухамед Алић Међу 16 најталентованијих кошарка 100 
15. Анес Шрндић Међу 16 најталентованијих кајак 100 
16. Војо Катановић Међу 16 најталентованијих карате 100 
17. Огњен Маркановић Међу 16 најталентованијих рукомет 100 
18. Његош Дробић Међу 16 најталентованијих кошарка 100 
19. Алесандро Манојловић Међу 16 најталентованијих атлетика 100 
20. Никола Мићић Међу 16 најталентованијих фудбал 100 
21 Марија Јокић Међу 16 најталентованијих теквандо 100 
22 Јовица Ашћерић Међу 16 најталентованијих одбојка 100 
23 Азиз Ачкановић Међу 16 најталентованијих кајак 100 
24 Ђорђе Јевтић Међу 16 најталентованијих џудо 100 
25 Сергеј Јеремић Међу 16 најталентованијих кошарка 100 
26 Јована Крстић Међу 16 најталентованијих теквондо 100 
27 Душко Кусмук Спортски радник теквандо 300 
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28 Вељко Цвијетиновић Најбољи тренер фудбал 300 
29 Дејан Гајић Најбољи тренер млађих кат. кошарка 300 
30 Рајко Мирковић Специјално признање џудо 200 
31 Миљан Ћосић Специјално признање теквандо 200 
32 Љубиша Миличић Специјално признање кајак 200 
33 Игор Крајишник Специјално признање кошарка 200 
34 Драган Божовић Специјално признање џудо 200 
35 Валентина Шакотић Специјално признање фудбал 200 
36 Горан Ковачевић Специјално признање кошарка 200 
37 Младен Ристић Специјално признање теквандо 200 
 УКУПНО    6.300КМ 

  
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се 
са буџетске позиције, Грант за финансирање 
спортских организација, економски код 415 200. 
Средства ће се додијелити именованим на 
манифестацији „Избор спортисте године града 
Зворник за 2017. годину“. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије.   
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-19/2018                      
23. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“, Табанци из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ на име финансирања трошкова за 
почетак припрема за текућу сезону 2018/2019 
година. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр број: 562-009-
00000313-85 – НЛБ Развојна банка. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

 
Број: 03-66-11/2018                      
23. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Омладинском 
кошаркашком клубу „Принцип“ из Зворника у износу 
од 10.000,00 КМ на име финансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2018.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 

 
Број: 02-66-12/2018                      
23. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник Града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Трновица“ из Зворника у износу од 3.000,00 
КМ на име финансијске помоћи, у сврху наставка 
такмичења у Регоналној групи исток.  
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворник". 

 
Број: 02-66-13/2018                      
24. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Челопек“, Челопек у износу од 3.000,00 КМ на 
име финансирања трошкова за почетак припрема за 
предстојећу такмичарску сезону. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на жр ФК „ Челопек“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-14/2018                      
24. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник Града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  интернетском 
порталу „ З  медиа „ у износу од 1.000,00 КМ на име 
финансијске подршке за несметан рад портала и 
проширења своје понуде информација и услуга 
према грађанима. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412700- Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица Кабинет 
градоначелника - 01190120. Средства уплатити на 
жиро рачун именованог: 161-000-01754400-31. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник.  
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворник". 

 
Број: 02-400-201/2018                      
24. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана  41. и 51. Статута града Зворник  
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Зворник“, број 5/17), и одлуке Стручног жирија за 
избор спротисте године града Зворник за 
2017.годину, Градоначелник Града Зворник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели годишње стипендије 

 
 

I 
Сањи Шакотић,  одбојкашици клуба ''Дрина'' Зворник 
додјељује се годишња стипендија у износу 
1200,00КМ, (хиљададвијестотинеКМ). 
Именована је одлуком стручног жирија проглашен за 
''Спортисткињу године'' Града Зворник, за 2017. 
годину. 
 

II 
Годишња стипендија из тачке 1. Овог закључка   
исплатиће се на следећи начин: 
-300КМ у готовини на свечаности избора спортисте 
године, 
-900КМ у мјесечним ратама по 100КМ на текући 
рачун именоване почевши од марта 2018. године. 

 
III 

Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се 
са буџетске позиције 415200- Грант за финансирање 
спортских организација.  
 

IV 
За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 

V 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Зворник“.  
 
Број: 02-66-15/2018                      
25. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Зворник“, број 5/17), и одлуке Стручног жирија за 
избор спортисте године града Зворник за 
2017.годину, Градоначелник Града Зворник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели годишње стипендије 

 
I 

Срђану Драшкићу, Теквандо клуб ''Српски Соко'' 
Зворник додјељује се годишња стипендија у износу 
1200,00КМ, (хиљададвијестотинеКМ) 
Именовани је одлуком стручног жирија проглашен за 
''Спортисту године'' Града Зворник, за 2017. годину. 

 
II 

Годишња стипендија из тачке 1. Овог закључка   
исплатиће се на следећи начин: 
-300КМ у готовини на свечаности избора спортисте 
године, 
-900КМ у мјесечним ратама по 100КМ на текући 
рачун именованог почевши од марта 2018. године. 

 
III 

Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се 
са буџетске позиције 415200- Грант за финансирање 
спортских организација.  
 

IV 
За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
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V 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Зворник“.  
 
Број: 02-66-16/2018                      
25. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник 
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Зворник“, број 5/18) и Одлуке Стручног жирија за 
избор спортисте године града зворник за 
2017.годину, Градоначелник Града Зворник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели новчане награде за Џудо клуб ''Српски 

Соко'' Зворник 
 

I 
Џудо клубу ''Српски Соко'' Зворник као  
најуспјешнијем спортском клубу Града  Зворник за 
2017. годину додјељује  се новчана награда у износу 
500,00КМ. 
Награда се додјељује на основу Одлуке стручног 
жирија за избор спортисте године града Зворник, 
којом је   Џудо клуб ''Српски Соко'' Зворник  
проглашен за најуспјешнији спортски клуб у 2017. 
години. 
 

II 
Средства из тачке 1. Овог закључка уплатиће се на 
жиро рачун Клуба а обезбедиће се са буџетске 
позиције 415200- Грант за финансирање спортских 
организација.  
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Зворник“.  
 
Број: 02-66-17/2018                      
25. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени одлуке о извршењу буџета  Града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник Града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса 
буџета Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. Начелника 
одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190160 – Одјељење за просторно 
уређење,са позицијe: 

 
- 511700 - Средства за израду просторно планске 

документације, на позицију,   
-  414100  - Комисија за технички пријем објеката  

у износу од 3.200,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за исплати 
комисија за техн. пријем објекта „Зеохем“ 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-2/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
05. јануар 2017. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                        Срђан Деспић с.р. 
                                                        
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета града  
Зворник за 2018. годину ("Службени   гласник града  
Зворник",  број  16/17), в.д.  Начелника   одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава буџетског 
корисника 

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

631900-Отплата дуга из претходних година у  
износу од 7.750,00 КМ. 
 

Новчана средтва на тој позицији потребна за 
исплату обавеза из претходне године. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворника“. 
             
Број: 03-40-3/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
30. јануар 2017. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                        Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета града  
Зворник за 2018. годину ("Службени   гласник града  
Зворник",  број  16/17), в.д.  Начелника   одјељења   
за   финансије    д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава буџетског 

корисника 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Oдјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 
 

- 511300 Издаци за набавку опреме у  износу од 
750,00 КМ. 
 
Новчана средтва на тој позицији потребна за 
финансирање реконструкције дјечијих игралишта. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворника“. 
 
Број: 03-40-5/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
08. фебруар 2017. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                        Срђан Деспић с.р. 
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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 
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: 05-373-1/18 од 
23.01.2018. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 171  упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''Змајевац Блок-А'' која се налази у 
Улици Светог Саве бр.5 А  у Зворнику, на тај начин 
што ће досадашњем предсједнику Скупштине Савић 
Радивоју престати представљања а предсједнику 
Управног одбора  Аврамовић Рајку , престати право  
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''Змајевац Блок-А''   Зворник. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Змајевац Блок-А'' Зворник, ће   представљати 

предсједник Скупштине Драгана Митровић а 
заступати предсједник Управног одбора Дарко 
Чабрић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-1/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
23. јануар 2017. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Бранко Јашић с.р. 
 
Након сравњења са изворним текстом, утврђено је 
да је у Одлуци о прихватању кредитног задужења 
(“Службени гласник града Зворник”, број 15/17) 
учињена техничка грешка, па на основу члана 134. 
став 2. Пословника Скупштине града Зворник – 
пречишћен текст (“Службени гласник града 
Зворник”, број 5/17), секретар Скупштине града 
Зворник  д а ј е 
 

ИСПРАВКУ 
Одлуке о прихватању кредитног задужења 

 
У тачки III, подтачки 1), ријечи: “до 0,005%.” 
замјењују се ријечима: “до 0,05%”. 
 
Број: 01-022-139-1/2017                   СЕКРЕТАР 
16. фебруар 2017. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                     Зоран Ђукановић с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 
Издавач: Скупштина града Зворник 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268 
www.gradzvornik.org 

 
Службени гласник града Зворник излази по потреби 

 
 

http://www.gradzvornik.org

