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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

15. март 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 2/2019  

 

 

На основу члана 80. Закона о уређењу простора и 
грађењу (Службени гласник Републике Српске'', 
број: 40/13 и 106/15), члана 39.  Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16) и члана 27. Статута Града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 
23. редовној сједници одржаној  14. марта 2019. 
године,  доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске 
цијене корисне површине стамбеног и пословног 

простора у 2018. години 
 

I 
Утврђује се да је просјечна, коначна грађевинска 
цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора на подручју Града 
Зворник у 2018. години износила 785,00 КМ. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-29/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 73. Закона о уређењу простора и 
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' број 
40/13 и 106/15), члана 18. Правилника о обрачуну 
накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта - пречишћен текст (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 34/14), Закона о 
легализацији бесправно изграђених објеката 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 62/18), 
члана 39.  Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 27.  
Статута Града Зворник-пречишћен текст („Службени 
гласник Града Зворник", број: 5/17), Скупштина 
града Зворник, на 23. редовној сједници одржаној  
14. марта 2019. године, доноси: 

 
OДЛУКУ 

 о  утврђивању накнаде за уређење  
градског грађевинског земљишта за 2019. годину 
  

I 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 1 m2 
корисне површине објеката, коју су инвеститори који 
граде објекте на градском грађевинском земљишту  
дужни платити. 
 

II 
1) Трошкови  уређења градског грађевинског 
земљишта обрачунати  у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о обрачуну трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта , Одлуке о уређењу простора и грађењу и 
одредбама ове одлуке   износи 120,31 KM по 1 m2 
корисне површине објекта који ће се градити. 
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у 
износу од 75 % трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта из подтачке 1) ове тачке и 
износи 90,23 КМ по 1 m2 корисне површине објекта 
који ће се градити. 

http://www.gradzvornik.org


БРОЈ 2                                Службени гласник Града Зворник                               15. март 2019. 
 

 

2 

III 
1) За земљиште које је потпуно комунално 
опремљено за грађење до граница предметне 
грађевинске парцеле – у складу са документом про-
сторног уређења у чијем обухвату се налази, а на 
начин одређен урбанистичко - техничким условима, 
коефицијент комуналне опремљености је 1. 
2) Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, укупна накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
израчуната на начин прописан одредбама ове 
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у цијени 
комуналне инфраструктуре на  коју објекат нема 
могућност прикључења у складу са сљедећом 
табелом: 

 
Трошкови уређења за уже 
урбано подручје града 
Зворника (I, II и III зона) 

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање градског 
грађевинског земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са 

плочником 
0,1338 

  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

 
Трошкова уређења за 

приградско подручје града 
Зворника (IV, V и VI зона) 

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање   градског 
грађевинског земљишта 

0,0697 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са 

плочником 
0,1338 

  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

        IV 
1) Ако прикључци на комуналну инфраструктуру 
нису обезбијеђени на самој грађевинској парцели, а 
налазе се на удаљености до 10 метара од границе 
грађевинске парцеле, накнада за уређењење 
градског грађевинског земљишта по тим основама 
умањује се за 20 %. 
2) Ако се прикључци налазе на удаљености од 10 - 
20 метара од границе грађевинске парцеле накнада 
за уређење градског грађевинског земљишта по тим 
основама  умањује се за 30%. 
3) Ако су прикључци на већој удаљености од 20 
метара од границе грађевинске парцеле, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по 
навденим основама не плаћа се. 

 
V 

1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обрачуната у складу са одредбама 
закона, правилника и одредбама ове одлуке 
умањиће се за додатних: 

- 20 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна површина 
износи од 200 – 500 m2. 

- 30 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија је корисна површина 
већа од 500 m2. 

2) Под производним објектима подразумијевају се 
објекти у којима се одвија производна дјелатност 
или врши складиштење производа у склопу 
производног објекта. 
3) Накнада за уређења градског грађевинског 
земљишта за изградњу помоћних објеката, 
отворених базена, подземних и сутеренских гаража 
и других подземних помоћних просторија, умањује 
се за 50 %. 
4) За изградњу линијских објеката комуналне и јавне 
инфраструктуре и припадајућих објеката за смјештај 
опреме и уређаја (трафостанице, подстанице за 
гријање, објекти за смјештај опреме код базних 
станица и друге технолошке опреме за различите 
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само 
повремено и слично) не плаћа се накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта. 
5) За изградњу, односно постављање привремених 
објеката, плаћа се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта са умањењем од 
30% од накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта у складу са овом одлуком.  
6) Уколико инвеститор у року важења грађевинске 
дозволе привременог објекта поднесе захтјев за 
изградњу трајног објекта на истој грађевинској 
парцели, дужан је платити накнаду у износу од 30 % 
за корисну површину привременог објекта, за коју му 
је била умањена накнада из претходне подтачке, 
према важећој одлуци у тренутку подношења 
захтјева за утврђивање накнаде за трајни објекат и 
накнаду у пуном износу за разлику површина 
привременог и трајног објекта. 
7) Приликом изградње трајног објекта из претходне 
подтачке, инвеститор је дужан уклонити привремени 
објекат. 
8) Инвеститорима, односно власницима 
индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних 
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стамбено-пословних објеката (бруто грађевинске 
површине до 400 m2), који остварују право на 
субвенцију, обрачун накнада на име уређења 
градског грађевинског земљишта вршиће се на бази 
припремања градског грађевинског земљишта и 
важиће за IV, V и VI зону. 
 

VI 
1) Приликом израчунавања накнаде из тачке III ове 
одлуке, уколико постоји мјешовити систем 
канализације, обрачун подразумијева учешће и 
кишне и фекалне канализације. 
2) Прикључци објеката на комуналну 
инфраструктуру вршиће се искључиво према мјесту 
најближег прикључка. Уколико се будући објекат 
састоји и од подземне етаже, инвеститор је дужан 
главним пројектом предвидјети техничко рјешење за 
прикључење подземне етаже на најближу 
инсталацију. 
 

VII 
1) Комунална и друга предузећа која издају потврде 
о мјесту прикључења будућег објекта на инсталације 
комуналне инфраструктуре (тачка IV) дужна су да 
као мјеста прикључка одреде најближе могуће 
мјесто прикључка у односу на границу парцеле. 
2) Уколико орган надлежан за обрачун накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта посједује 
геодетски снимак инсталација комуналне 
инфраструктуре  из које се може утврдити мјесто 
прикључка, накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта по том основу се утврђује 
на бази тих података  без прибављања потврде 
комуналних предузећа.  
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-30/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
Ha основу члана 39. а у вези са чланом 26. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 16. а у вези са чл. 134. и 
135. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 6. 
Правилника о категоризацији спортова у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 
100/13), и члана 27. а у вези са чланом 19. Статута 
града Зворник - пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 23. редовној сједници одржаној   14. 
марта 2019. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума  категоризације 
спортова, спортских грана, услова за 

финансирање спорта и расподјели средстава 
спортским организацијама града Зворник за 

2019. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се критеријуми за рангирање 
спортова и номенклатура спортских грана и грана 
спорта у граду Зворник (у даљем тексту: Град), 
расподјела средстава спортским организацијама за 
2019. годину и поступак додјеле и контроле утрошка 
одобрених средстава из буџета града Зворник. 
 

Члан 2. 
Граматички изрази употријебљени у овој одлуци за 
означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба пола. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортова врши се на основу 
следећих критеријума:  
 

А. Друштвеног значаја - заступљености спортова у 
Граду, постојање републичких и градских лигашких 
такмичења, континуиране организације рада 
клубова. 
Б. Традиција спорта у Граду и Републици Српској - 
спортски савези, градски, републички и државни 
успјеси, број клубова, број активних чланова и 
систем такмичења - од нижег ка вишем нивоу. 
В. Медијске заступљености и популарности - 
атрактивности спорта, утицаја на рекламирање 
спорта, приступачност спорту и материјалне 
могућности финансирања и других критеријума 
утврђених Правилником о категоризацији спортова у 
Републици Српској. 
 

Члан 4. 
На основу критеријума из члана 3. ове одлуке, 
спортови се разврставају у четири категорије, и то: 
 

Прва категрија: 
- Атлетика, 
- Кошарка, 
- Одбојка, 
- Рукомет, 
- Фудбал и 
- Џудо.  

 

Друга категорија: 
- Кајак-кану и рафтинг, 
- Тенис, 
- Теквондо, 
- Шах, 
- Клубови инвалидних лица. 

 

Трећа категорија: 
- Ауто-мото спорт, 
- Карате, 
- Џиу-џица, 
- Бокс, 
- Аикидо, 
- Кик-бокс, 
- Планинарство. 

 

Четврта категорија: 
- Бициклизам, 
- Боди билдинг и фитнес, 
- Спортски риболов, 
- Билијар и 
- Остале спортске гране, утврђене 

Правилником о категоризацији спортова у 
Републици Српској. 
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Члан 5. 
(1) Скупштина Града на основу критеријума из 
претходног члана врши рангирање спортова и 
спортских организација и утврђује износе средстава 
за рад, а на основу приједлога Комисије за спорт и 
културу. 
(2) Средства за развој спорта утврђена буџетом 
Града користе се за финансирање рада спортских 
клубова, спортских манифестација у Граду, награде 
најуспјешнијим спортистима и друге намјене 
утврђене чланом 17. Закона о спорту. 
 

Члан 6. 
Спортске организације својим годишњим 
програмима рада аплицирају за кориштење 
средстава из буџета Града планираних за 
финансирање спорта, који поред осталих услова 
треба да испуњавају и следеће Опште услове 
одређене Законом о спорту: 
 

1. да је извршена регистрација и упис спортске 
организације у судски регистар код надлежног 
суда, 

2. да је извршено усклађивање Статута и 
осталих нормативних аката са одредбама 
Закона о спорту Републике Српске за 
спортске организације регистроване прије 
ступања на снагу Закона о спорту, 

3. да је извршена пријава и регистрација 
спортске организације у Пореској управи 
Републике Српске, 

4. да су код Министарства породице, омладине 
и спорта у складу са Законом извршили 
потребну регистрацију, 

5. да Комисији за спорт и културу Града достави 
годишњи план и програм рада разматран и 
усвојен од надлежног органа спортске 
организације, 

6. да се воде пословне књиге у складу са 
законским прописима, 

7. да Комисији за спорт и културу Града достави 
извјештај о намјенском утрошку средстава 
дозначених из буџета града, за претходну 
годину, 

8. дстале услове у складу са Правилницима и 
нормативним актима спортских савеза РС, 
БиХ и међународних спортских асоцијација. 

 
Члан 7. 

(1) Укупно планирана средства за финансирање 
развоја спорта у Граду Зворник, утврђена су 
буџетом за 2019. годину у укупном износу 600.000 
КМ, „Грант за финансирање спортских 
организација“, економски код 415200.  
(2) Одлуку о додјели средстава спортским 
клубовима доноси Скупштина града на приједлог 
Комисије за спорт и културу.  
(3) На основу критеријума из члана 4. и 6. ове 
одлуке и ранга такмичења, као и основних трошкова 
за функционисање спортске организације, врши се 
расподјела средстава спортским организацијама у 
2019.години. 
(4) Основни критеријуми за расподјелу средстава 
спортским клубовима односе се на систем 
такмичења клубова и ранг такмичења (лиге), број 
спортиста, традиција и успјеси клубова и врсте 
трошкова који у систему такмичења спортски клуб 
мора финансирати. 
(5) Правило је да спортски клубови истог ранга 
такмичења добијају и исти износ средстава из 
градског буџета. 
(6) Финансирање клубова који немају лигашка 
такмичења одобрава се у износима према рангу 
спортске гране, успјесима, броју такмичара и 
традицији одређеног спорта. 
(7) Код расподјеле средстава за текућу годину 
обавезно се утврђује „спортска резерва“. 
(8) Из укупних годишњих средстава финансирају се 
трошкови избора спортисте године. 
(9) У доњим табелама наводе се износи средстава 
за финансирање рада спортских клубова, и то: 

 
 
1.   ФУДБАЛ 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА  План 2019 

1 ФК Дрина - Зворник   I ЛИГА РС  160.000 
2 ФК Подриње - Тршић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
3 ФК Локањ - Локањ ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
4 ФК Јединство - Роћевић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
5 ОФК Трновица - Трновица III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
6 ФК Будућност - Пилица II ЛИГА РС ИСТОК  27.000 
7 ФК Јардан - Јардан ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
8 ФК Челопек - Челопек III  ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
9 ФК Табанци - Табанци ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
10 ФК Јесеница - Јесеница ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
11 ФК Брањево - Брањево ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
12 ФК Пецка Роћевић ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
13 Ж.Ф.К. Дрина   6.000 

УКУПНО  297.000 
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2.   КОШАРКА 
 
Р.Бр.                Назив клуба ЛИГА      План 2019 

1 Кoшаркашки клубови I и II ЛИГА РС  60.000 
 УКУПНО  60.000 

 
3.   ОДБОЈКА 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА     План 2019 

1 ОК Дрина - Зворник М/Ж I ЛИГА РС  50.000 
 УКУПНО   50.000 

 
4.   РУКОМЕТ 
 
Р.Бр.                    Назив клуба ЛИГА    План 2019 

1 РК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  40.000 
 УКУПНО   40.000 

 
5.   БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр.                     Назив клуба     План 2019 

1 Џудо клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Теквондо клуб „Српски Соко"  7.000 
3 Карате клуб „Српски Соко"  5.000 
4 Карате клуб „Змај"  4.000 
5 Карате клуб „Дрина"  2.000 
6 Карате клуб „Сенсеи"  4.000 
7 Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник  2.000 
8 Аикидо „Шихан" Зворник  2.000 
9 Боксерски клуб „Дрина"  2.000 

10 Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“  2.000 
11 Кик бокс клуб “Српски Соко“  4.000 
12 Клуб борилачких спортова ''056''  3.000 
13 Клуб борилачких спортова ''Обилић''  8.000 
14 Теквандо клуб ''Зворник''  3.000 
15 Карате клуб Шкорпион  1.000 

 УКУПНО                    56.000 
 
6.   ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр. Назив клуба            План 2019 

1 Атлетски клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Шаховски клуб „Дрина" - Зворник  10.000 
3 Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник  1.500 
4 Кајак кану клуб „Дрина"  5.000 
5 Тениски клуб „АС" Зворник  1.000 
6 Тениски клуб „Видиковац“  1.000 
7 Ауто мото клуб „Ехтрем“  1.000 
8 Боди билдинг клуб „Српски Соко"  1.000 

9 Гимнастички клуб Полет  2.000 
10 Сп.удружење ''Бијели штап - 1.500 

 УКУПНО  31.000 
 
7.   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
Р.Бр. Назив манифестације     План 2019 

1 Избор спортисте године 
 9.000 

2 Спортске манифестације,  
 30.000 

УКУПНО  39.000 
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8.   СПОРТСКА РЕЗЕРВА 
 
Р.Бр.                           Назив позиције     План 2019 

1 Спортска резерва  27.000 
УКУПНО  27.000 

 
9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 
Р.Бр. Спортови и манифестације    План 2019 

1 Фудбал  297.000 
2 Кошарка  60.000 
3 Одбојка  50.000 
4 Рукомет  40.000 
5 Борилачки спортови  56.000 
6 Остали спортови  31.000 
7 Манифестације  39.000 
8 Спортска резерва  27.000 

СВЕ  УКУПНО  600.000 
 

Члан 8. 
Средства која су спортским клубовима - 
организацијама аконтативно дозначена у 2019. 
години, до дана доношења ове Одлуке улазе у 
укупан збир одобрених средстава. 

 
Члан 9. 

(1) Тренинзи спортских клубова су покривени 
посебном буџетском позицијом, грант за ЈУ 
Рекреативно спортски центар Зворник. 
(2) Спортски клуб и ЈУ ''Рекреативно Спортски 
центар Зворник“, ће уговором регулисати 
кориштења простора за тренинге и такмичења.  
 

Члан 10. 
(1) Дозначавање средстава из ове одлуке вршиће се 
током године равномјерно, према спортским 
организацијама а према остваривању прихода 
буџета Града, за чије праћење се задужује 
Одјељење за финансије. 
(2) Спортски клубови су обавезни вршити 
тромјесечно правдање утрошка дозначених 
средстава Комисији коју формира градоначелник. 
 

Члан 11. 
Спортске клубови - организације који добијају 
средства из буџета у складу са овом одлуком, дужни 
су до 10.03.2020. године доставити детаљан 
извјештај о утрошку средстава. 
 

Члан 12. 
Градоначелник ће својом одлуком формирати 
Комисију за контролу намјенског утрошка средстава. 
 

Члан 13. 
Спортски клубови су обавезни да надлежним 
органима Градске управе достављају прописане 
обрасце (број 3 до 8 и 10) који су утврђени 
републичким Правилником о условима и 
критеријумима за финансирање носилаца развоја 
спорта у Републици Српској. (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 17/10), и друге обрасце које 
прописе надлежни орган Градске управе. 

 
Члан 14. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању критеријума 
категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели средстава 
спортским организацијама града Зворник за 2018. 
годину („Службени гласника града Зворник“, број 
1/18). 
  

Члан 15. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-31/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 23. редовној 
сједници одржаној 14. марта 2019. године, доноси                                   

 
OДЛУКУ 

 о  замјени станова 
 
I 

Град Зворник ће извршити замјену стана који се 
налази у Зворнику у Болничкој улици 28 А, у згради 
изграђеној на кп.бр.1090 КО Зворник град, на  5. 
спрату, број стана 37, двособан површине 43,16 м2, 
уписан у књигу уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова лист бр.7269 КО Зворник, 
власништво град Зворник, за стан Министарства 
рада и борачко инвалидске заштите који се налази у 
Зворнику у Болничкој улици 28 А на 2. спрату, број 
стана 17, једнособан површине 31,17 м2, власништво 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите. 
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II 
Станови се мијењају без надокнаде разлике тржишне 
вриједности, јер стан који уступа град ће бити 
намјијењен за смјештај породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида. 
 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-32/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 22. Породичног закона РС 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 54/02 
41/08 и 63/14), чл. 27.и 50.  Статута града Зворник  
(“Службени гласник града Зворник” број: 5/17) и 
члана 7. став 2. Одлуке о накнадама које припадају 
одборницима Скупштине града Зворник (“Службени 
гласник града Зворник” број: 16/16 и 10/17), 
Скупштина града Зворник на 23. редовној сједници 
одржаној  14. марта  2019. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке  о одређивању јединствене 
листе одборника Скупштине града Зворник за 
учешће у вјенчањима при матичној служби у 

Зворнику у мјесним канцеларијама 
 
I 

У Одлуци о одређивању јединствене листе 
одборника Скупштине града Зворник за учешће у 
вјенчањима при матичној служби у Зворнику у 
мјесним канцеларијама („Службени гласник града 
Зворник“, број: 14/16), мијења се Листа одборника за 
закључивање бракова по матичним службама, на 
следећи начин: 
 

− тачка 22 мијења се и гласи „22. Тања 
Продановић“ 

− тачка 28 мијења се и гласи „28. Бранко Пејић“ 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-33/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 23. редовној сједници, одржаној  14. 
марта  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и  
Градске управе града Зворник за 2018. годину 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Градоначелника и 
Градске управе града Зворник за 2018. годину.  
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-34/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 23. редовној сједници, одржаној  14. 
марта  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Програма рада Градоначелника и  
Градске управе Зворник за период  01.01-

31.12.2019. годинe 
 

1. Усваја се Програма рада Градоначелника и 
Градске управе Зворник за период  01.01-
31.12.2019. годинe. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-35/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 23. редовној сједници, одржаној  14. 
марта  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о стању спорта на 

подручју града Зворник  
за 2018. годину 

 
1. Усваја се Информација о стању спорта на 
подручју града Зворник за 2018. годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-36/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 23. редовној сједници, одржаној  14. 
марта  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
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ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Информације о стању криминалитета, 
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју 

града Зворник за период 01.01.-31.12.2018. године 
 

1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01.-31-12.2018. године. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-37/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), чланa 56.  Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), и члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 23. редовној сједници 
одржаној 14. марта 2019. године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу начелника Одјељења за привреду 

 и друштвене дјелатности 
 

1. Милан Цвијетиновић, дипломирани инжењер 
организације рада,  из Зворника, разрјешава се  
дужности начелника Одјељења за  привреду  и 
друштвене дјелатности  у  Градској управи Зворник. 

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

 
Број: 01-111-14/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 55. став 4 Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 23. редовној сједници 
одржаној 14. марта 2019. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности  
 

1. Дарко Стефановић дипломирани инжењер 
предузетног менаџмента,  из Зворника, именује се 
за в.д. начелника Одјељења за  привреду  и 
друштвене дјелатности  у  Градској управи Зворник, 
на период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана, од  
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-15/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 16. став 6.  Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 и 91/16 ), 
члана 45, став (2), тачка 2) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 
23. редовној сједници одржаној  14. марта 2019. 
године,  донијела је, 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу  члана управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Зворник  
 
1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер 
предузетног менаџмента из Зворника, разрјешава се 
дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом 
здравља“ Зворник, због стицања статуса 
службеника у Градској управи Зворник. 
                                                                             
2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана, од  
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-16/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број: 97/16), члана 128. став (7) Закона о средњем  
образовању и васпитању (''Службени гласник 
РС'',број: 41/18), члана 22. став (1), тачка в) 
Правилника о избору и раду школског одбора 
(''Службени гласник РС'', број: 7/09, 12/09, 37/09 и 
69/13), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
23. редовној сједници одржаној  14. марта  2019. 
године, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу  члана Школског одбора у  ЈУ 

Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
       
1. Милан Цвијетиновић, разрјешава се дужности 
члана Школског одбора у ЈУ Средњошколском  
центру „Петар Кочић“ у Зворнику, због спријечености 
обављања дужности члана школског одбора.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана, од  
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 01-111-17/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 16. став 6.  Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 и 91/16) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 23. редовној сједници 
одржаној  14. марта  године, донијела је, 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  в.д. члана Управног одбора ЈЗУ 
„Дом здравља“ Зворник  

 
1. Петко Јокић,  дипломирани инжењер технологије, 
из Зворника, именују  се за в.д.  члана Управног 
одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник, до окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 
2.  Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана, од  
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

                                                                    
Број: 01-111-18/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број: 97/16), члана 128. ст. (8) и (9) Закона о 
средњем  образовању и васпитању (''Службени 
гласник РС'',број: 41/18), члана 7. Правилника о 
избору и раду школског одбора (''Службени гласник 
РС'', број: 7/09, 12/09, 37/09 и 69/13) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 23. редовној сједници 
одржаној  14. марта  2019. године, доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  члана Школског одбора у  ЈУ 
Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 

       
1. Дарко Стефановић из Зворника, дипломирани 
инжењер предузетног менаџмента изабран је за 
члана Школског одбора у ЈУ Средњошколском  
центру „Петар Кочић“ у Зворнику, до истека мандата 
Школског одбора у који се именује.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана, од  
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-19/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. март 2019. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 14. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске (’’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
91/16), тачке 38. Упутства  о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског 

управљања и контроле (’’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 99/17)  и на основу  члана 
51. Статута града Зворник-Пречишћени текст 
(’’Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси 

 
ОДЛУКУ  

о именовању одговорног лица, задуженог за 
финансијско управљање и контролу 

 
I 

Миладин Ристић, по занимању дипломирани 
економиста, распоређен на радно мјесто шеф 
Одсјека за рачуноводство и финансије у Одјељењу 
за финансије Градске управе града Зворник, именује 
се по овлашћењу за одговорно лице, задужено за 
успостављање, спровођење и развој финансијског 
управљања и контрола. 
 

II 
Лице задужено за успостављање, спровођење и 
развој финансијског управљања и контрола у 
субјекту обавља послове који се односе на припрему 
и праћење спровођења плана за успостављање 
финасијског управљања и контрола, на координацију 
активности за успостављање и развој финансијског 
управљања и контрола, на помоћ Градоначелнику 
града Зворник у развоју и утврђивању стратегије 
управљања ризицима, припрему и праћење 
полугодишњег и годишњег извјештаја о 
финансијском управљању и контроли, на 
извјештавање Градоначелника града Зворник о 
стању и развоју финансијског управљања и 
контрола, сарадњу са Централном јединицом за 
хармонизацију Министарства финансија. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-26/2019                       
22. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. став 2. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске (’’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 91/16),  и на основу  члана 51. Статута 
града Зворник - Пречишћени текст (’’Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник 
града Зворник доноси 

 
ОДЛУКУ  

о образовању радне групе 
 

I 
Образује се радна група за увођење и развој система 
финансијског управљања у Градској управи града 
Зворник и за доношење Стратегије управљања 
ризицима за период 2019-2021. године (у даљем 
тексту: Радна група). 
 

II 
Радна група се образује у следећем саставу: 
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Руководилац групе: 
 

- Веселин Тијанић, дипломирани правник, 
распоређен на радно мјесто самостални 
стручни сарадник за заступање Града у 
управним и судским поступцима у Кабинету 
градоначелника. 

 
Чланови радне групе: 
 

- Драгана Милошевић, дипломирани 
политиколог за међународне односе, 
распоређена на радно мјесто шеф кабинета 
градоначелника у Кабинету градоначелника, 

- Борко Томић, дипломирани правник, 
распоређен на радно мјесто самостални 
стручни сарадник за остваривање права из 
области борачко-инвалидске заштите и 
цивилних жртава рата у Одјељењу за 
борачко-инвалидску заштиту, 

- Дарко Цвјетиновић, дипломирани правник, 
распоређен на радно мјесто самостални 
стручни сарадник за послове јавних набавки у 
Служби за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу, 

- Мирослав Ерић, дипломирани правник, 
распоређен на радно мјесто самостални 
стручни сарадник за нормативно-правне 
послове у Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности, 

-  Миладин Ристић, дипломирани економиста, 
распоређен на радно мјесто шеф Одсјека за 
рачуноводство и финансије у Одјељењу за 
финансије. 

 
III 

 
Задатак Радне групе је да организовано успостави 
систем финансијског управљања и контроле, као 
свеобухватни систем интерних контрола, који се 
спроводи политикама, процедурама и активностима, 
а који ће обезбједити разумно увјеравање да ће се 
циљеви Градске управе града Зворник остварити 
кроз: 

1) пословање у складу са прописима, 
унутрашњим актима и уговорима, 

2) реалност и интегритет финансијских и 
пословних извјештаја, 

3) добро финансијско управљање, 
4) заштиту средстава и података. 

 
IV 

У циљу успостављања финансијског управљања и 
контроле, неопходно је да Радна група изврши 
следеће: 

- попис и опис пословних процеса, 
- изради мапу пословних процеса, 
- идентификује пословне процесе који нису 

прописани у писменом облику, 
- утврди контролно окружење, 
- идентификује, процјени ризике и одреди начин 

управљање ризиком, 
- успостави контролне активности које 

обухватају писане политике и процедуре и 
њихову примјену, а које ће пружити разумно 

увјеравање да су ризици за постизање циљева 
ограничени на прихватљив ниво, 

- успостави систем информисања, комуникације 
и успостави систем ефикасног, благовременог 
и поузданог извјештавања, 

- успостави систем контрола и функционисања 
финансијског управљања, 

- утврди начин праћења и процјене 
адекватности и функционисања успостављаног 
система финансијског управљања и  

- сачини приједлог Стратегије управљања 
ризицима за период 2019-2021. године. 

 
V 

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

 
Број: 02-022-27/2019                       
22. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број:97/16) и 
члана 38. и 44. Статута града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/16), Градоначелник  
доноси:   

 
ПРАВИЛНИК 

o поступку и начину рјешавања захтјева грађана 
за накнаду штете коју проузрокују пси луталице 

 
Члан 1. 

Правилником о поступку и начину рјешавања 
захтјева грађана за накнаду штете коју проузрокују 
пси луталице (у даљем тексту: Правилник) утврђује 
се поступак и начин рјешавања захтјева грађана за 
накнаду штете,коју грађани претрпе услед уједа 
паса луталица или услед напада паса луталица и 
усмрћивања домаћих животиња  (у даљем 
тексту:догађај) на територији града Зворник. 
Напуштена животиња,у смислу овог Правилника, 
јесте животиња која нема дом или која се налази 
изван њега и лишена је бриге власника, односно 
држаоца и коју је он свјесно напустио. 
   

Члан 2. 
Оштећено лице, у случају уједа паса луталица, 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе поднеси захтјев за накнаду штете 
настале услед уједа паса луталица (образац број 1). 
Захтјев из става 1.овог члана оштећено лице је 
дужно да поднесе најкасније у року од 30 дана од 
дана догађаја. 
Захтјев из става 1.овог члана, мора да буде у 
писаној форми, јасне садржине са назнаком адресе, 
контакт телефона и бројем текућег или жиро рачуна. 
Захтјев из става 1.овог члана, мора да садржи 
вјеран опис и локацију догађаја, опис претрпљених 
повреда и износ накнаде коју оштећено лице 
потражујe. 
 

Члан 3. 
Уз захтјев из члана 2.овог Правилника,оштећено 
лице је у обавези да достави оригинал или  
фотокопије документације и то: 
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- фотокопију личне карте (за малољетно дијете  
извод из матичне књиге рођених) 

- комплетну медицинску документацију која се 
односи на дијагнозу и лијечење (извјештај 
надлежне здравствене установе примарне 
заштите,извјештај љекара специјалисте,са 
детаљним описом повреде сл.) 

- копију картице текућег рачуна 
- друге доказе који су од значаја за рјешавање 

захтјева.      
 

Члан 4. 
Оштећено лице у случају напада паса луталица и 
усмрћивања домаћих животиња, Одјељењу за 
привреду и друштвене делатности Градске управе 
подноси захтјев за накнаду штете услед напада паса 
луталица и усмрћивања домаћих животиња. 
(образац број 2.) 
Захтјев из става 1.овог члана оштећено лице је 
дужно да поднесе најкасније у року од 3 дана од 
дана догађаја. 
Захтјев из става 1.овог члана,мора да буде у писаној 
форми,јасне садржине са назнаком адресе,контакт 
телефона и бројем текућег или жиро рачуна. 
Захтјев из става 1.овог члана мора да садржи вјеран 
опис и локацију догађаја,имена евентуалних 
свједока догађаја, податак о врсти и броју закланих 
домаћих животиња и износ накнаде коју оштећено 
лице потражује. 
Право на накнаду штете припада власнику стоке 
само под условом да је предузео мјере за 
спречавање штете као што су постављање 
ефикасних ограда,испаша стоке са чобаном на 
површинама дозвољеним за пашу,чување стоке у 
објектима који испуњавају услове за држање 
домаћих животиња и друге мјере заштите. 
    

Члан 5. 
Уз захтјев из члана 4.овог Правилника оштећено 
лице је у обавези да достави: 

- фотокопију личне карте 
- извјештај ветеринарске инспекције 
- извјештај надлежне ветеринарске станице 
- копију картице текућег рачуна 
- друге доказе који су од значаја за рјешавање 

захтјева. 
 

Члан 6. 
Надлежни орган Градске управе примљене захтјеве 
из члана 2.и 4.овог Правилника доставља Комисији 
за утврђивање основа и висине накнаде штете 
настале услед уједа паса луталица          (у даљем 
тексту:Комисија)  
Комисију из става 1. овог члана образује 
Градоначелник, рјешењем у року од 7 дана од дана 
ступања на снагу овог Правилника. 
Рјешењем о образовању Комисије утврђује се број и 
састав,послови и задаци које ће Комисија 
обављати,као и друга питања од значаја за рад 
Комисије.  
 

Члан 7. 
Комисија по разматрању примљеног захтјева,упућује 
приједлог надлежном органу Градске управе да 
захтјев: 

1. прихвати  и са оштећеним лицем закључи 
споразум о поравнању о накнади штете на 
висину новчаног износа који је Комисија 
предложила, 

2. одбије захтјев или 
3. одбаци захтјев 

Приједлог Комисије из става 1. овог члана мора бити 
образложен. 
 

Члан 8. 
Комисија је дужна да примљене захтјеве размотри и 
упути приједлог надлежном органу Градске управе 
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
захтјева. 
 

Члан 9. 
Комисија може предложити износ накнаде штете 
настале услед уједа паса луталица (материјална и 
нематеријална штета) у зависности од врсте и 
опсежности повреде највише до 500,00 КМ. 
У изузетним ситуацијама, Комисија може 
предложити и виши износ накнаде штете,али не 
виши од 1.000,00 КМ 
 

Члан 10. 
Комисија може предложити износ накнаде штете 
настале услед напада паса луталица и усмрћивања 
домаћих животиња у висини тржишне цијене живе 
ваге по килограму за животиње које су страдале. 
 

Члан 11. 
Надлежни орган Градске управе је обавезан да у 
року од 8 (осам) дана од дана пријема приједлога 
Комисије донесе акт по захтјеву оштећеног лица.  
 

Члан 12. 
Оштећено лице је дужно да се прије покретања 
поступка за остваривање права на накнаду штете 
пред надлежним Судом обрати Градској управи 
захтјевом из члана 2.овог Правилника. 
 

Члан 13. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“   
 
Број: 02-020-1/2019                       
1. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 48. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 41. став 1. 
тачка 8. Статута града Зворник - Пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допунама Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста 

у Градској управи града Зворник  
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Члан 1.  
У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број: 11/18), мијења се члан 55., тако што се код 
радног мјеста у Одјељењу за борачко-инвалидску 
заштиту под редним бројем 9.4.4. Самостални 
стручни сарадник за остваривање права из области 
борачко-инвалидске заштите и цивилних жртава 
рата, у дијелу „Услови“, услов „- ВСС, правни 
факултет, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија са најмање 240 ECST бодова или 
еквивалент“ се допуњава тако што се иза ријечи 
„студија“ додаје „правног смјера“. 
У истом члану, код радних мјеста у Одјељењу за 
општу управу под редним бројем:  
9.5.2.7. Стручни сарадник за послове матичара и 
опште послове у мјесној канцеларији Пилица, 
9.5.2.8. Стручни сарадник за послове матичара и 
опште послове у мјесној канцеларији Козлук, 9.5.2.9. 
Стручни сарадник за послове матичара и опште 
послове у мјесној канцеларији Грбавци,  9.5.2.10. 
Стручни сарадник за послове матичара и опште 
послове у мјесној канцеларији Дрињача,  9.5.2.11. 
Стручни сарадник за послове матичара и опште 
послове у мјесној канцеларији Петковци, 9.5.2.12. 
Стручни сарадник за послове матичара и опште 
послове у мјесној канцеларији Каменица, 9.5.2.13. 
Стручни сарадник - матичар у мјесној канцеларији 
Пилица,  
9.5.2.14. Стручни сарадник - матичар у мјесној 
канцеларији Козлук, у дијелу „Услови“, услов „- ССС, 
друштвеног смјера, IV степен стручне спреме“ 
мијења у „- ССС у четворогодишњем трајању 
правног или економског смјера или гимназија 
општег, односно друштвеног смјера“.  
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
општу управу, под редним бројем 9.5.3.3. 
Самостални стручни сарадник за послове правне 
помоћи, у дијелу „Опис послова“ након треће 
алинеје додаје се алинеја „- води управни поступак и 
припрема одлуке у предметима из надлежности 
Одсјека“. 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности, под редним 
бројем 9.6.4.4. Самостални стручни сарадник за 
питања младих, родну равноправност и рад са 
невладиним организацијама, у дијелу „Услови“, 
услов „- ВСС, економски или правни факултет, VII 
степен стручне спреме, или први циклус студија са 
најмање 240 ECST бодова, економског или правног 
смјера или еквивалент“ се мијења у „- ВСС, 

факултет друштвеног, природног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или први циклус 
студија друштвеног, природног или техничког смјера 
са најмање 240 ECST бодова, или еквивалент“.  
 
У истом члану, код радног мјеста у Кабинету 
градоначелника, под редним бројем 9.14.7. 
Самостални стручни сарадник за пројектно 
планирање и промоцију Града, у дијелу „Услови“, 
услов „- ВСС, факултет друштвеног смјера, VII 
степен стручне спреме, или први циклус студија са 
најмање 240 ECST бодова или еквивалент“ се 
допуњава тако што се иза ријечи „студија“ додаје 
„друштвеног смјера“.  
 

Члан 2.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласник града Зворник. 
 
Број: 02-014-1/2019                       
1. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 64. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени Гласник Републике Српске 
број: 97/16),  чл. 41. и 51. Статута града Зворник - 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси 

                                                        
ПЛАН 

запошљавања у Градској управи града Зворник  
за 2019. годину 

 
Члан 1. 

Овим планом запошљавања у Градској управи града 
Зворник (у даљем тексту План), утврђује се која ће 
непопуњена радна мјеста бити попуњена у 2019. 
години путем јавног конкурса, као и рок 
попуњавања. 

 
Члан 2. 

Запошљавање у Градској управи града Зворник у 
2019. години вршиће се у складу са овим планом, 
осим у случају потребе попуњавања радног мјеста 
на одређено вријеме и попуњавања радног мјеста 
које је остало упражњено након доношења овог 
плана. 

 
Члан 3. 

У 2019. години следећа радна мјеста попуниће се на 
неодређено вријеме путем јавног конкурса: 

 
Ред. 
број 

Назив радног мјеста и 
одјељења/службе 

Рок 
попуњавања 

Број 
извршилаца 

Услови 

1.  Стручни сарадник за овјеру 
потписа, преписа и 
рукописа и издавање 
радних књижица у 
Одјељењу за општу управу 

31.12.2019. 1 - ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
2.  Телефониста у Служби 

професионалне ватрогасне 
јединице 

31.12.2019. 2 - ССС,  III степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства.  
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3. Метеоролог у Служби 
професионалне ватрогасне 
јединице 

31.12.2019. 2 - ССС,  IV или  III степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства.  

4.  Сервисер у Служби 
професионалне ватрогасне 
јединице 

31.12.2019. 2 - ССС техничког смјера,  IV или  III степен 
стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства,  
- положен стручни испит за сервисирање 
апарата. 

5. Шеф Одсјека за привреду у 
Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности 

31.12.2019. 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме или 
први циклус студија друштвеног или 
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- три године радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
6. Шеф Одсјека за друштвене 

дјелатности у Одјељењу за 
привреду и друштвене 
дјелатности 

31.12.2019 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или 
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- три године радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
7.  Самостални стручни 

сарадник за пољопривреду 
у Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности 

31.12.2019. 1 - ВСС, пољопривредни факултет, VII 
степен стручне спреме, или први циклус 
студија пољопривредног смјера са 
најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  

- једна  година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
8  Самостални стручни 

сарадник за друштвене 
дјелатности у Одјељењу за 
привреду и друштвене 
дјелатности 

31.12.2019. 1 - ВСС, факултет друштвеног смјера, VII 
степен стручне спреме, или први циклус 
студија друштвеног смјера са најмање 
240 ЕCTS бодова или еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
9.  Самостални стручни 

сарадник за питања 
младих, родну 
равноправност и рад  
са невладиним 
организацијама у 
Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности 

31.12.2019. 1 - ВСС, економски или правни факултет, VII 
степен стручне спреме, или први циклус 
студија економског или правног смјера са 
најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
10.  Виши стручни сарадник за 

здравство, социјалну 
заштиту и хуманитарне 
дјелатности у Одјељењу за 
привреду и друштвене 
дјелатности 

31.12.2019. 1 - ВШС правног или економског смјера, VI 
степен стручне спреме, или ВСС, први 
циклус студија правног или економског 
смјера са најмање 180 ЕCTS бодова или 
еквивалент. 

- девет мјесеци радног искуства у 
траженом степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
11 
 

Комунални полицајац 
у Одјељењу комуналне 
полиције 

31.12.2019. 1 - ВСС, факултет друштвеног, техничког или 
природног смјера, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија 
друштвеног, техничког или природног 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  

- три године радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
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12. Самостални стручни 
сарадник за имовину 
Града, основна средства, 
ситан инвентар и 
планирање буџета у 
Одјељењу за финансије 
 

31.12.2019. 1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
13.  Самостални стручни 

сарадник за управно-
правне послове у 
Одјељењу за просторно 
уређење 

31.12.2019. 1 - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
14.  Самостални стручни 

сарадник – ГИС оператор у 
Одјељењу за просторно 
уређење 

31.12.2019. 1 - ВСС, грађевински, архитектонски или 
други технички факултет, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
грађевинског, архитектонског или другог 
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
15. Самостални стручни 

сарадник за остваривање 
права бораца у Одјељењу 
за борачко-инвалидску 
заштиту 

31.12.2019. 1 - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
16.  Самостални стручни 

сарадник за послове 
локалног развоја, пројектно 
планирање и међународну 
сарадњу у Служби цивилне 
заштите 

31.12.2019. 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или 
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- познавања писаног и говорног енглеског 
jезика, 

- положен стручни испит за рад у управи. 
17. Самостални стручни 

сарадник за мобилизацију, 
попуну јединица људством 
и материјално – техничким 
средствима у Служби 
цивилне заштите 

31.12.2019. 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или 
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
18.  Самостални стручни 

сарадник за планирање у 
Служби цивилне заштите 

31.12.2019. 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или 
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
19.  Самостални стручни 

сарадник за управно-
правне послове у Служби 
за заједничке послове и 
управљање људским 
ресурсима 

31.12.2019. 1 - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи. 
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20.  Возач моторних возила у 
Служби за заједничке 
послове и управљање 
људским ресурсима 

31.12.2019. 1 - ССС, саобраћајног смјера IV или III 
степен стручне спреме, односно КВ 
возач, 

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен возачки испит „Б“ категорије. 
                                                       

Члан 4. 
У 2019. години није планиран пријем приправника. 

 

Члан 5. 
У измјењеним околностима и потребама за пријем у 
радни однос нових службеника и намјештеника, а на 
основу Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
града Зворник, донијеће се измјене и допуне овог 
плана. 

 

Члан 6. 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Зворник“. 
 

Број: 02-020-3/2019                       
7. фебруар  2019. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник - Пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
и члана 11. став 4. Одлуке о такси превозу на 
подручју града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'', број 15/17), Градоначелник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одређивању локација такси стајалишта и  

броја мјеста на такси стајалиштима 
 
I 

На подручју града Зворник одређује се 26 
(двадесетшест) такси стајалишта, са 67 
(шездесетседам) такси мјеста, и 75 (седамдесетпет) 
такси возила, и то: 

 
Ред.број 
стајалишта 

Назив 
стајалишта 

Локација Такси 
мјеста 

Такси 
возила 

А Град Зворник    
1. ПБС Банка Ул.Светог Саве, код ПБС банке 4 4 
2. Аутобуска станица На паркингу АД „Дринатранс“ 5 5 
3. Угловница Испред зграде „Угловница“ 4 4 
4. Испод моста Код улаза у аутобуску станицу 10 12 
5. Златица  Преко пута Западног улаза у пијацу 5 5 
6. З-16 Између зграда З-16 и З-14 2 2 
  УКУПНО ЗВОРНИК 30 32 
Б Мјесто Каракај    
7. Каракај Код скретања за АД „Житопромет“ 7 11 
8. Каракај  Код Основне школе 1 1 
9. Каракај  Код жељезничке станице 1 1 
10. Економија  Код ДОО „Александрија“ 2 2 
  УКУПНО КАРАКАЈ 11 15 
Ц Остала мјеста    
11. Брањево  Код амбуланте 2 2 
12. Брањево  Бифе Арт, на магистралном путу 1 1 
13. Дивич  Код мотела Видиковац 1 1 
14. Дрињача  Код раскрснице 2 2 
15. Кисељак  Код Цркве 1 1 
16. Кисељачки пут Испред продавнице 1 1 
17. Козлук  Испред поште 4 6 
18. Крижевићи  Код школе 2 2 
19. Ораовац  Код надвожњака 2 2 
20. Пилица  Код Дома 1 1 
21. Роћевић  Код Дома 1 1 
22. Цер  Код ДОО „Цер комерц“ 2 2 
23. Челопек  Испред продавнице 1 1 
24. Улице  Испред игралишта 1 1 
25. Шепак  Код моста 1 1 
26. Јардан Плато испред цркве 3 3 
  УКУПНО ОСТАЛА МЈЕСТА 26 28 
  СВЕ УКУПНО 67 75 
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II 
Обиљежавање паркинг стајалишта и постављање 
знакова забране заустављања и паркирања и 
допунске табле „осим за такси возила“ на 
стајалиштима обезбиједиће Одјељење за стамбено-
комуналне послове. 
 

III 
Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и 
броја мјеста на такси стајалиштима, број: 08-347-
207/16 од 20.09.2016.године. 
 

VI 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-347-16/2019                       
13. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
пречишћен текст  („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17) и члана 6. Правилника о 
поступку и начину рјешавања захтјева за наканаду 
штете коју проузрокују пси луталице број: 02-020-
1/19 од 01.02.2019. године, градоначелник  доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о формирању комисије за утврђивање основа и 
висине накнаде штете коју проузрокују пси 

луталице 
 

Члан 1. 
Формира се Комисија за утврђивање основа и 
висине накнаде штете услед уједа паса луталица на 
територији града Зворник, (у даљем тексту: 
Комисија) и сачињава је: 

1) службеник Градске управе - предсједник 
комисије 

2) здравствени радник, доктор медицине - члан 
3) представник Ветеринарске станице - члан 
4) комунални полицајац - члан 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије је да у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема захтјева примљене захтјеве размотри 
и утврди основаност захтјева, узроке и висину штете 
и  упути приједлог надлежном органу Градске 
управе,  да захтјев: 

1. прихвати  и са оштећеним лицем закључи 
споразум о поравнању о накнади штете на 
висину новчаног износа који је Комисија 
предложила, 

2. одбије захтјев или 
3. одбаци захтјев 

Приједлог Комисије из става 1.овог члана мора бити 
образложен. 
У току свог рада у циљу прибављања додатних 
информација и утврђивања релевантних чињеница, 
Комисија може позвати оштећено лице, узимати 
изјаве од свједокс догађаја и вршити консултације и 
провјере са надлежним органима и службама. 

Члан 3. 
Градоначелник ће посебним  рјешењем именовати 
предсједника и чланове Комисије из става 1. Ове 
тачке. 
 

Члан 4. 
За рад у Комисији члановима Комисије припада 
накнада. Висину накнаде одредиће градоначелник у 
рјешењеу о именовању Комисије. 
 

Члан 5. 
Ово рјешење објавити у Службеном гласнику града 
Зворник, а ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања.   
 
Број: 02-111-3/2019                       
7. фебруар  2019. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и 51. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“ број:5/17) 
градоначелник Града Зворник доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за утврђивање основа и 
висине накнаде штете коју проузрокују пси 

луталице 
 
1.  У Комисију за утврђивање основа и висине 
накнаде штете коју проузрокују пси луталице 
именују се: 

1) Младен Николић, предсједник комисије 
2) др. Борис Жарковић, члан 
3) Драгослав Милошевић, члан 
4) Драго Тешић, члан 

 
2.  Именовани чланови комисије из тачке 1. овог 
рјешења имају задатак  да у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема захтјева примљене захтјеве 
размотри и утврди основаност захтјева,узроке и 
висину штете и  упути приједлог надлежном органу 
Градске управе,  да захтјев: 

1. прихвати  и са оштећеним лицем закључи 
споразум о поравнању о накнади штете на 
висину новчаног износа који је Комисија 
предложила, 

2. одбије захтјев или 
3. одбаци захтјев 

Приједлог Комисије из става 1.овог члана мора бити 
образложен. 
 
3.  За свој рад чланови комисије који нису запослени 
у Градској управи имају право на накнаду  у износу 
од 100,00 КM мјесечно. 
 
4.  Ово рјешење ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града Зворник.   
 
Број: 02-111-13/2019                       
1. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 15. Закона о печатима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 17/92, 
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63/01 и 49/07) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник-Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о формирању Комисије за примопредају 
печата Градске управе града Зворник  

 
1. Именује се Комисија за примопредају печата 
Градске управе града Зворник, у ниже наведеном 
саставу: 
 

1) Борко Томић – предсједник, 
2) Бекир Омеровић – члан, 
3) Раде Вуковић - члан. 

 
2. Задатак Комисије је да Полицијској управи 
Зворник преда ради уништења три печата Градске 
управе града Зворник који више нису у употреби, о 
чему ће саставити записник, и то печате: Одјељења 
за привреду, развој, пољопривреду и друштвене 
дјелатности, Комуналне полиције и Службе за јавне 
набавке и међународну сарадњу. 
 
3.  Комисија је дужна наведени задатак обави до 
28.02.2019. године и о томе без одлагања писмено 
обавијести Градоначелника уз достављање 
записника о примопредаји печата. 
 
4. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-11/2019                       
15. фебруар  2019. 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 
                                                                                          

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће вршити РТВ „БН“ д.о.о. 
Лазе Костића 146, Бијељина, према условима из 
понуде, број: 02-360-3-3/19, од 04.02.2019. године, 
одмах по потписивању уговора о вршењу услуга. 
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. 
 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 

Број: 02-360-3-3-1/2019                       
5. фебруар  2019. 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 
                                                                                         

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће вршити „Алтернативна 
Телевизија“ д.о.о. Гундулићева бр.33, Бања Лука, 
према условима из понуде, број: 02-360-3-1/19, од 
04.02.2019. године, одмах по потписивању уговора о 
вршењу услуга. 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. 
 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-3-1-1/2019                       
5. фебруар  2019. 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 
                                                                                         

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга: „Набавка информативних услуга 
путем радија“. 
 
2.Услуге из члана 1. ће извршити „Радио станица 
„Освит“, Зворник чији је оснивач „Петкомерц“ д.о.о. 
Дрињача, према условима из понуде, број: 02-360-3-
2/19, од 01.02.2019. године, одмах по потписивању 
уговора о вршењу услуга. 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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-3-2-1/2019                       
5. фебруар  2019. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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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 
                                                                                          

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће вршити РТВ „Подриње“ а.д. 
Кнеза Милоша 3, Лозница, према условима из 
понуде, број: 02-360-3-4/19, од 04.02.2019. године, 
по потписивању уговора о вршењу услуга. 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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-3-4-1/2019                       
5. фебруар  2019. 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 
                                                                                          
1. МИЛЕ ЈОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани економиста, именује се за Пројект 
менаџера, координатора свих активности у 
предмету јавне набавке „Асфалтирање локалног 
пута Сјенокос-Баре“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
63-1/18 од 11.01.2019. године, у року од 15 дана од 
дана увођења Извођача у посао, односно од дана 
потписивања Записника о увођењу Извођача у 
посао. Обавезују се Пројект менаџер да врши 
координацију свих активности по уговору о извођењу 
радова до потпуне реализације поменутог уговора. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-63-1-1/2019                       
7. фебруар  2019. 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 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету 
„Асфалтирање локалног пута Сјенокос-Баре“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити изводити 
„Зворникпутеви“ а.д, Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-63-1/18 од 11.01.2019. године, у 
року од 15 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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-63-1/2019                       
7. фебруар  2019. 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 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету 
„Одржавање јавне хигијене у граду Зворнику и 
приградским насељима Каракај и Дивич-Лот1 и 
Чишћење и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и 
одвоз смећа на путним правцима:Пилица , Сапна, 
Црни Врх и Кушлат-Лот2'', у периоду трајања 
Оквирног споразума. 
 
2. Услуге из члана I ће вршити ''Водовод и 
комуналије'' а.д.Зворник, према условима и у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-65/18. 
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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
                     
Број: 02-360-65-1/2019                       
14. фебруар  2019. 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 
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РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету 
„Извођење радова на изградњи трибина на стадиону 
ФК „Челопек““. 
 
2. Радове из члана I ће изводити изводити ЗД 
„Јована-бет“ Пађине бб, Козлук, према условима из 
понуде број: 01/19 од 13.02.2019. године, у року од 2 
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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-13/2019                       
19. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и 
приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и 
Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и 
утовар и одвоз смећа на путним правцима: Пилица, 
Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2“– отворени 
поступак, број: 02-360-65/18, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

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

3) Сања Перић, члан - Рада Милићевић, 
замјеник члана, 

4) Александар Јевтић, члан - Раде Савић, 
замјеник члана, 

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 12.02.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  

3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-65/2019                       
11. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
артикала за потребе чајне кухиње и одржавање 
чистоће“ - отворени поступак, број: 02-360-12/19, у 
саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

3) Сања Перић, члан - Рада Милићевић, 
замјеник члана, 

4) Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана, 

5) Раде Савић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 11.03.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-12/2019                       
11. март  2019. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

 
 
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење радова на реконструкцији зграде ОШ 
„Вук Караџић“ у Роћевићу“ - отворени поступак, број: 
02-360-1/19, у саставу: 

1) Горан Писић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Рада Милићевић, члан - Сања Ерић, замјеник 
члана, 

4) Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

5) Небојша Бошковић, члан - Мирослав 
Аћимовић, замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 26.02.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
Број: 02-360-1/2019                       
25. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
горива и мазива за моторна возила Градске управе 
града Зворник“ - отворени поступак, број: 02-360-
11/19, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2) Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5) Александар Јевтић, члан - Раде Савић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 28.02.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-11/2019                       
27. фебруар  2019. 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 града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е 
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ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-1/19 од 07.02.2019. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених  зграда у регистарском листу 
број 183 упис оснивања Заједнице етажних власника 
стамбене зграде ''Обала 2''  са  подацима: 
Заједницу је основало 46 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 80.10, која 
подразумјева помоћне дјелатности управљања 
зградом. 
Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења.За 
обавезе у правном промету заједница одговара 
свим новчаним средствима са којима расолаже, а 
оснивачи      и      чланови      заједнице     одговарају  
 

 
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања 
трошкова одржавања. 
Заједницу представља предсједник Скупштине 
Далибор Шкиљевић а предсједник Управног одбора 
Радић Милан заступа пред органима управе и 
правосудним органима, у правним пословима са 
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење 
зграде, самостално и без ограничења. У односу на 
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се 
придржава одлука надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник.   
 
Број: 05-373-1/2019                           НАЧЕЛНИК 
7. фебруар 2019. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Бранко Јашић с.р. 
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