СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник
на 34. редовној сједници одржаној 18. фебруара
2020. године, донијела је
OДЛУКУ
О КУПОВИНИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
I
Град Зворник ће извршити куповину пословног
простора који се налази у згради изграђеној на
земљишту означеном као кп.бр. 264/3, подуложак
број 36 , пословни простор у ванпривреди, површине
2
26 м уписан у лист непокретности бр. 1687 КО
Зворник-град на име власника Петровић Секуле
Живана са 1/1.
II
Пословни простор из тачке I ове одлуке се купује за
потребе ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник.
III
Пословни простор из тачке I ове одлуке се купује за
купопродајну цијену од 25.740,00 КМ (словима:
двадесетпетхиљадаседамстотиначетрдесетонвертиб
илнихмарака).
IV
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о купопродаји пословног простора
из тачке I ове одлуке.

19. фебруар 2020. године
ЗВОРНИК
година: XXIX
БРОЈ: 2/2020
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-8/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута
града Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник
на 34. редовној сједници одржаној 18. фебруара
2020. године, донијела је
OДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПОКЛОНА НЕКРЕТНИНА
ОЗНАЧЕНИХ КАО КП.БР. 2418/3 КО РОЋЕВИЋ
I
Град Зворник ће од Стјепановић Бранка Цвике
примити на поклон непокретности означене као
2
кп.бр. 2418/3, Тополе њива 4. класе површине 63 м
уписане у пл.бр. 1229 КО Роћевић, посјед
Стјепановић Бранка Цвико са 1/1.
II
Земљиште из тачке I ове одлуке Стјепановић Цвико
поклања граду Зворник за потребе изградње
аутобуског стајалишта на магистралном путу
Зворник-Бијељина у мјесту Роћевић.
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III
Овлашћује се Градоначелник града Зворника да
може закључити уговор о поклону земљишта из
тачке I ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-9/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута
града Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник
на 34. редовној сједници одржаној 18. фебруара
2020. године, донијела је
OДЛУКУ
О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО КП.БР 1412/2 КО
ЗВОРНИК-ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ПАРЦЕЛЕ
I
Град Зворник ће Ерић (Славка) Дарку из Зворника
продати непосредном погодбом градско грађевинско
земљиште означено као кп.бр.1412/2 Башча
2
двориште површине 110 м КО Зворник-град уписано
у лист непокретности бр. 177 на име власника град
Зворник са 1/1.
II
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради
комплетирања грађевинске парцеле по цијени од
4.950,00 КМ (словима: четирихиљадедеветстотина
педесетконвертибилнихмарака).
III
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I ове
одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-10/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 6. и 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03),
члана 18. Закона о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'',број: 68/07, 109/12 и
44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“,
број 5/17) Скупштина града Зворник на 34. редовној
сједници одржаној 18. фебруара 2020. године,
донијела је

19. фебруар 2020.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ
УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК
I
1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и
услови за расписивање Јавног конкурса и расписује
Јавни конкурс за избор и именовање директора у
јавним установама чији је оснивач Скупштине града
Зворник и то:
-

ЈЗУ „Дом здравља“, Зворник,
ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник,

2) Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови за избор чланова управних одбора,
процедура спровођења јавног конкурса, као и други
услови утврђени овом одлуком.
II
1) Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке,
морају испуњавати опште и посебне услове
утврђене Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, Законом о
систему јавних служби и овом одлуком.
2) Општи услови:
- да су држављани РС или БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из органа управе, као
резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у РС или БиХ, у периоду од три
године прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело која их чине
неподобним за обављање послова у градској
управи, односно да се против њих не води
кривични поступак,
- да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да
нису под оптужницом тога Суда, а да се нису
повиновали налогу да се појаве пред Судом и
- да нису у сукобу интереса
3) Посебни услови
за директора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник :
- да је доктор специјалиста једне гране медицине из оквира дјелатности Дома здравља,
дипломирани економиста или дипломирани
правник
- подношење плана и програма рада Јавне
установе за мандатни период на који се
именује,
- најмање пет година искуства у струци
- организаторске способности

-

за директора ЈУ „Рекреативно спортски
центар Зворник:
ВСС, VII степен стручне спреме или први
циклус студија са најмање 180 ECTS бодова
или еквивалент
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подношење плана и програма рада Јавне
установе за мандатни период на који се
именује,
најмање пет година искуства у струци
организаторске способности

III
Кандидате, на основу спроведеног јавног конкурса, а
на приједлог Комисије за избор и именовање,
именује Скупштина града.
IV
Поступак избора, укључујући преглед пристиглих
пријава на конкурс, улазни интервју и рангирање
кандидата у складу са утврђеним критеријумима,
извршиће Комисија за спровођење поступка за
избор директора и чланова Управних одбора у
Јавним установама чији је оснивач Скупштина Града
( именована 26. јануара 2017. године), у саставу:

1.
2.
3.
4.
5.

Госпава Јеремић, предсједник
Aлександар Дошић, члан
Мирослав Аћимовић, члан
Бранко Јашић, члан
Анел Карић, члан

V
Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати
потребне документе који ће бити одређени у јавном
конкурсу у складу са овом одлуком. Сви услови који
нису утврђени овом одлуком, утврдиће се јавним
конкурсом.
VI
Јавни конкурс у складу са чланом 8. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске биће обjављен у ''Службеном
гласнику Републике Српске'' и најмање у једном
дневном листу, са роком од 15 дана за
пријављивање кандидата.
VII
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна
служба Скупштине града и Градоначелник.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-11/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 85. став 2) Закона о заштити од
пожара („Службени гласник Републике Српске“, број:
94/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник пречишћен текст („Службени гласник Града Зворник“
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 34. редовној
сједници одржаној дана 18. фебруара 2020. године
донијела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

19. фебруар 2020.

I
Средства прикупљена по основу уплата привредних
друштава и других правних лица који имају сједиште
и обављају дјелатност на територији града Зворник
која су обрачуната и уплаћена у корист буџета Града
Зворник, у складу са чланом 85. Закона о заштити
од пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број: 94/19) користе се за намјену утврђену овом
одлуком.
II
Планирају се прикупити следећа средства:
1. обрачунате
и
уплаћене
накнаде
за
реализацију посебних мјера заштите од
пожара у складу са чланом 85. Закона о
заштити од пожара,
2. укупно планирана средства буџетом
Града Зворник
390.000,00 КМ
III
Средстава прикупљена на основу обрачунате и
уплаћене накнаде у корист буџета Града Зворник
усмјерит ће се на следећи начин :
1. набавка опреме: (интервенцијске чизме 30
ком, интервенцијски шљемови 30 ком, ватрогасни опасачи са карабином 30 ком, чизме за
спашавање у поплавама 30 ком, ватрогасна
цријева 50 ком, пуњач за возило за термовизијску камеру 1 ком, млазнице за гашење
пожара 14 ком, интервенцијска одјела за
прилазак отвореном пламену до 700°, љестве
ватрогасне 3 ком, заштитно одјело од чврстих
и текућих хемикалија 4 ком, пумпе за
извлачење воде 3 ком, заштитна ужад 10 ком,
ватрогасна плутајућа пумпа 1 ком, пјенило за
гашење пожара 800 литара, даска за
имобилизацију повређених 2 ком, систем
радио везе-мотороле 15 ком, хидраулични
јастук за подизање терета сет, ампуле за
гашење пожара 5 ком, троножац за спашавање из бунара и слично 1 ком, интервенцијско одјело за гашење шумских пожара
3 ком, алат за прање ватрогасних црева 2
ком, уређај за намотавње црева 2 ком.
2. Сервис и поправка ватрогасних пумпи и
уређаја на возилима и осталој опреми која
подлијеже редовном сервису.
3. Набавка техничког ватрогасног возила са
припадајућом потребном опремом или малог
теренског возила са уређајем за гашење
опреме.
4. Набавка командног возила.
5. Радови на ватрогасном дому у граду: замјена
и уградња столарије, врата и гаражних врата,
изградња две нове гараже за ватрогасна
возила,
уређивање
постојећих
гаража,
ватрогасног дома и сервиса.
6. Радови на ватрогасном дому у МЗ Козлук:
изградња
канцеларија,
дежурне
собе,
магацина, спаваоне и остало, изградња
гаража за ватрогасна возила, асвалтирање
испред дома са паркингом,
кречење
просторија, стављање фасаде на дому и
остали радови.
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IV
планирана

од

прихода

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-12/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
Ha основу чл. 26. и 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), чл. 16. 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 19. и 27. Статута града Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17),
Скупштина града Зворник, на 34. редовној сједници
одржаној18. фебруара 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА, СПОРТСКИХ
ГРАНА, УСЛОВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И
РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020.
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
2020. годину и поступак додјеле и контроле утрошка
одобрених средстава из буџета града Зворник.

19. фебруар 2020.

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.

основу

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.

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 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,

Члан 2.
Граматички изрази употријебљени у овој одлуци за
означавање
мушког
или
женског
рода
подразумијевају оба пола.
Члан 3.
Категоризација спортова врши
следећих критеријума:

се

на
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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. остале 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 2020. годину у укупном износу 656.000
КМ,
„Грант
за
финансирање
спортских
организација“, економски код 415200.

19. фебруар 2020.

(2) Одлуку
о
додјели
средстава
спортским
клубовима доноси Скупштина града на приједлог
Комисије за спорт и културу.
(3) На основу критеријума из чл. 4. и 6. ове одлуке и
ранга такмичења, као и основних трошкова за
функционисање спортске организације, врши се
расподјела средстава спортским организацијама у
2020. 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назив клуба
ФК Дрина - Зворник
ФК Подриње - Тршић
ФК Локањ - Локањ
ФК Јединство - Роћевић
ОФК Трновица - Трновица
ФК Будућност - Пилица
ФК Јардан - Јардан
ФК Челопек - Челопек
ФК Табанци - Табанци
ФК Јесеница - Јесеница
ФК Брањево - Брањево
ФК Пецка Роћевић
ЖФК Дрина
УКУПНО

ЛИГА
II ЛИГА РС
III ЛИГА РС ИСТОК
ПОДРУЧНА ЛИГА
III ЛИГА РС ИСТОК
III ЛИГА РС ИСТОК
II ЛИГА РС ИСТОК
ПОДРУЧНА ЛИГА
III ЛИГА РС ИСТОК
III ЛИГА РС ИСТОК
ПОДРУЧНА ЛИГА
ПОДРУЧНА ЛИГА
ПОДРУЧНА ЛИГА
ПРЕМИЈЕР ЛИГА БиХ

План 2020
166.000
17.000
6.000
17.000
17.000
27.000
6.000
17.000
17.000
6.000
6.000
6.000
15.000
323.000

2. КОШАРКА
Р.Бр.
1

Назив клуба
Кoшаркашки клубови
УКУПНО

ЛИГА
I и II ЛИГА РС

План 2020
60.000
60.000

3. ОДБОЈКА
Р.Бр.
1

Назив клуба
ОК Дрина - Зворник М/Ж
УКУПНО

ЛИГА
I ЛИГА РС

План 2020
50.000
50.000

4. РУКОМЕТ
Р.Бр.
1

Назив клуба
РК Дрина - Зворник
УКУПНО

ЛИГА
ПРЕМИЈЕР ЛИГА БиХ

План 2020
70.000
70.000
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19. фебруар 2020.

5. БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
Р.Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назив клуба
Џудо клуб „Српски Соко"
Теквондо клуб „Српски Соко"
Карате клуб „Српски Соко"
Карате клуб „Змај"
Карате клуб „Дрина"
Карате клуб „Сенсеи"
Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник
Аикидо „Шихан" Зворник
Боксерски клуб „Дрина"
Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“
Кик бокс клуб “Српски Соко“
Клуб борилачких спортова ''056''
Клуб борилачких спортова ''Обилић''
Теквандо клуб ''Зворник''
Карате клуб Шкорпион
УКУПНО

План 2020
7.000
7.000
5.000
4.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
3.000
8.000
3.000
2.000
57.000

6. ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Р.Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив клуба
Атлетски клуб „Српски Соко"
Шаховски клуб „Дрина" - Зворник
Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник
Кајак кану клуб „Дрина"
Тениски клуб „АС" Зворник
Тениски клуб „Видиковац“
Ауто мото клуб „Ехтрем“
Боди билдинг клуб „Српски Соко"
Гимнастички клуб Полет
Сп.удружење ''Бијели штап
СБК Дијамонд
УКУПНО

-

План 2020
7.000
10.000
1.500
5.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.500
1.500
33.500

7. МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Р.Бр.
1
2

Назив манифестације
Избор спортисте године
Спортске манифестације,
УКУПНО

План 2020
8.000
30.000
38.000

8. СПОРТСКА РЕЗЕРВА
Р.Бр.
1

Назив позиције
Спортска резерва
УКУПНО

План 2020
24.500
24.500

9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Спортови и манифестације
Фудбал
Кошарка
Одбојка
Рукомет
Борилачки спортови
Остали спортови
Манифестације
Спортска резерва
СВЕ УКУПНО

План 2020
323.000
60.000
50.000
70.000
57.000
33.500
38.000
24.500
656.000
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Члан 8.
Средства
која
су
спортским
клубовима
организацијама аконтативно дозначена у 2020.
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 10.03.2021. 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 2019. годину
(„Службени гласника града Зворник“, број 2/19).
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 01-022-13/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 194. и 195. Закона о водама
(''Службени гласник РС'', број: 50/06, 92/09, 121/12 и
74/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске“, бро 97/16 и
36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник, на

19. Фебруар 2019.

34. редовној сједници одржаној 18. фебруара 2020.
године, донијела је
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ОД ВОДНИХ НАКНАДА У
2020. ГОДИНИ
I
Средства која се дозначавају Граду Зворник по
основу водних накнада из члана 189. Закона о
водама, а која се воде на рачуну посебних намјена
Буџета града Зворник, на посебном жиро рачуну
код ''Нове банке'' АД Филијала Зворник (планирана
средства - приходи буџета Града у 2020.години) у
укупном износу 80.000,00 КМ, утрошиће се у складу
са чланом 195. поменутог Закона и овом одлуком.
II
1) Средства из тачке I ове одлуке утрошиће се
намјенски за финансирање пројеката изградње
водоснабдијевања – ФИШ пројекти властито учешће
и санацију и одржавање водопривредних објеката
на територији града Зворник. Трошковне буџетске
позиције у 2020. години су утврђене код:
− Одјељења за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја - економски код: 412500
„Расходи
за
санацију
и
одржавање
водопривредних објеката'' у износу 30.000 КМ
- економски код: 511100
− Службе Цивилне заштите - економски код:
412500 ''Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката'' у износу 50.000 КМ
- економски код: 415200
2) Наведена средства ће се користити за уређења
корита ријека: Златице, Хоче, Сапне, и Дрине у
урбаним подручјима и чишћења водотока у мјесним
заједницама изван урбаног подручја, у циљу
превентивне заштите од поплава и заштите
обрадивог земљишта, стамбених и других објеката.
III
Ова одлука ће се доставити на сагласност ЈП ''Воде
Српске'' и Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде Владе Републике Српске.
IV
Након доставе и прихватања ове одлуке од стране
Министарства, стручне службе Града Зворник
приступиће реализацији Одлуке, а у складу са
Законом, за конкретне пројекте за које ће се
прописана документација и пројекти доставити ЈП
''Воде Српске'' и надлежном Министарству, на
сагласност.
V
Финансирање из тачке II ове одлуке по приоритету
утврђује Градоначелник, на основу процјењене
динамике реализације наведених пројеката у складу
са Законом и овом одлуком.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
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Број: 01-022-15/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 89. став (8) Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, број: 75/08 и 60/13), члана
59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19) и чл.
41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен текст
(„Службени гласник града Зорник„
број: 5/17)
Скупштина града Зворник на 34. редовној сједници
одржаној дана 18. фебруара 2020. године донијела
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШТЕЊА ПРИХОДА
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШУМА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
На основу члана 89. Закона о шумама, корисник
шума и шумског земљишта у својини Републике
дужан је да плаћа надокнаду за развој неразвијених
дијелова општине са које потичу продати
сортименти у износу од 10 % финансијских
средстава остварених продајом шумских дрвних
сортимената, утврђених по цјеновнику, по цијенамa
франко камионски пут. У ст. 7. и 8.наведеног члана
надокнада из става 6. се уплаћује на рачун јавних
прихода општине или града, а користи се за
изградњу,
реконструкцију
и
одржавање
инфраструктуре и других објеката на руралним
подручјима јединице локалне самоуправе са које
потичу продати сортименти, на основу годишњег
плана о утрошку намјенских средстава који доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
II
Извори финансирања су средства која ће бити
уплаћена на рачун јавних прихода Града Зворник у
2020. години од стране Шумског газдинства „Бирач “
Власеница, у износу од 10% од продатих шумских
сортимената у 2020. години.
III
Средства за ове намјене су планирана буџетом
Града за 2020. годину, у износу од 50.000,00 КМ.
Средства која се не утроше у текућој години биће
намјенски утрошена у наредној години.
IV
1) Планом су обухваћени они дијелови Града
Зворник на којима је у претходном периоду
(2018/2019 година) вршена експлоатација и сјеча
дрвета, као и они на којима ће се експлоатација
вршити у 2020. години.
2) На основу обавјештења ЈПШ „Шуме Републике
Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „ Бирач“
Власеница, локације на којима је вршена
експлоатација и сјеча дрвета у 2018 и 2019. години
су следеће:
- Г.Снагово-С.Снагово
- Камени мост-Крушке –Лијешањ
- Дрињача – Мијатовићи
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- Магистрали пут-Ђевање
- Камена вода – Бијела стијена, МЗ Скочић
3) За 2020. годину Шумско газдинство Бирач није
још увјек утврдило подручја за експлоатацију шуме.
4) Превозом веће количине дрвних сортимената, на
локалним и некатегорисаним путевима долази до
мањих или већих оштећења коловоза у зависности
од врсте возила и претходног стања пута. Да би се
омогућило
безбједно
одвијање
саобраћаја,
неопходно је у току извођења радова наведене
путеве одржавати у исправном стању, а по
завршеном послу урадити детаљну санацију на
дијеловима трасе гдје је вршен превоз.
5) На основу увида на лицу мјеста, процјеном
тренутног стања путева, сачињен је предмјер и
предрачун радова које је потребно обавити након
завршетка експлоатације.
6) Средства у планираном износу за 2020. годину,
намијењена развоју наведених насеља била би
утрошена за:
- набавку, разастирање и ваљање сепарисаног
шута преко ударних рупа на макадамској
дионици пута;
- набавку, машинско разастирање и ваљање
сепарисаног шута преко већих улегнућа на
коловозу на асфалтираној дионици пута;
- крпљење ударних рупа на асфалтном
коловозу;
- прочишћавање одводног канала поред пута,
замјена оштећених пропуста од бетонских
цијеви;
- санација оштећења на локалној водоводној
мрежи у путном земљишту;
- насипање банкина сепарисаним шљунком.
V
Планом је дефинисан приједлог трошења средстава
остварених по основу накнада за експлоатацију
шума за 2020. годину на неразвијене дијелове Града
Зворник са којег потиче експлоатација дрвних
сортимената. Распоред средстава за 2019. годину је
следећи:
1. Санација пута:
Г.Снагово- С.Снагово (Јасиковaц)....11.000 КМ
2. Санација пута:
Камени мост – Крушке – Лијешањ .....4.600 КМ
3. Санација пута:
Магистрални пут М 19 – Г.Ђевање ....3.300 КМ
4. Санација пута:
Дрињача-Мијатовићи.........................15.500 КМ
5. Санација пута:
Камени мост-Глоди..............................4.600 КМ
6. Санација пута:
Камена вода – Бијела стијена,
МЗ Скочић.........................................11.000 КМ.
VI
Сагласност на план кориштења средстава даје
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, а надзор и координацију над
спровођењем Плана и намјенским утрошком
средстава вршиће Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја и
Одјељење за финансије. Релизација плана почела
би у 2020. години и трајала би током цијеле године у
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зависности од динамике пристизања средстава у
Буџету. План кориштења прихода остварених по
основу накнаде за експлоатацију шума за 2020.
годину достављен је Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде на сагласност.
VII
Планом утрошка средстава прикупљених на рачун
јавних прихода Града Зворник, а насталих од
продаје дрвних сортимената у шумама ШГ „Бирач“
Власеница које су наслоњене на напријед наведена
насеља, има за циљ да се истима помогне у
одржавању/побољшању инфраструктуре, те да се
санирају штете настале експлоатацијом шуме у
непосредној близини. Све активности предвиђене
овом одлуком координираће надлежна градска
одјељења.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-16/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 32. став (8) Закона о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 59/13 и
16/18) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, брoj: 5/17), Скупштина Града Зворник на
34. редовној сједници одржаној дана 18. фебруара
2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД
КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Усваја се План утрошка средстава од концесионих
накнада за 2020. годину (у даљем тексту: план).
II
Овим планом распоређивања и усмјеравања
средстава од концесионих накнада за 2020. годину,
утврђују се намјене у које ће се средства ових
накнада у 2020. години усмјеравати и трошити.
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V
За реализацију ове одлуке задужује се Градска
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-17/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 7. и 10. Закона о комуналним
дјелатностима (''Службени гласник Републике
Српске'' број 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број 97/16 и 36/19), чл. 16. и 19. Закона о
водама (''Службени гласник Републике Српске'' број
50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и члана 27. Статута
града Зворник - пречишћен текст (''Службени
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града
Зворник на 34. редовној сједници одржаној 18.
фебруара 2020. године донијела је
ОДЛУКУ
О УСТУПАЊУ ВОДОВОДА ''ПЕТКОВЦИ-ШЕТИЋИКЛИСА'' НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ
АД ''ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' ЗВОРНИК
I
Град Зворник уступа на привремено коришћење и
управљање изграђени систем водоснабдијевања у
насељима Петковци, Клиса и Шетићи, на земљишту
означеном као к.п.бр. 3329, к.п.бр. 3332 и к.п.бр.
3323/1 КО Шетићи.
II
Водоводни систем је у власништву града Зворник,
који су у пословним књигама града Зворник
укњижени као основна средства и њихова
књиговодствена вриједност на дан 01.01.2019.
године износи 150.485,47 КМ.
III
АД ''Водовод и комуналије'' Зворник је дужан са
уступљеним објектима поступати са пажњом доброг
домаћина, да спроводи њихово одржавање, чување
и намјенско коришћење.
IV
За вријеме привременог коришћења уступљених
објеката, привремени корисник је дужан плаћати
комуналне услуге, утрошену електричну енергију и
све друге обавезе које настају приликом коришћења
уступљених објеката.

III
Буџетом Града Зворник за 2020. годину планирани
износ средстава од концесионих накнада од
144.000,00 КМ, утрошиће се за намјене утврђене
законом и то :
1. Реконструкција инфраструктуре у Мјесним
заједницама - у износу од 124.000,00 КМ,
2. Расходи за одржавање локалне депоније и
уклањање дивљих депонија – Заштита
животне средине - у износу од 20.000,00 КМ.

V
О уступању водоводног система сачиниће се уговор
који ће у име града Зворник потписати
Градоначелник града Зворник.

IV
Обим и динамика радова из тачке III ове одлуке
усклађује се са динамиком прилива средстава за
коришћење минералних сировина.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
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Број: 01-022-18/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 21. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике
Српске“ број: 124/11 и 100/17), члана 18. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник број: 5/17), Скупштина града Зворник,
на 34. редовној сједници одржаној дана 18.
фебруара 2020. године донијела је
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
Законом о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“ број: 124/11 и 100/17)
утврђене су комуналне дјелатности од посебног
јавног интереса, начин обезбјеђивања посебног
јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.
Поменутим законом одређене су комуналне
дјелатности од посебног јавног интереса, односно
дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дужност јединице локалне самоуправе је да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, док је доношење Програма заједничке комуналне потрошње (у даљем тексту: Програм) надлежност
скупштине јединице локалне самоуправе.
Програм садржи обим и квалитет одржавања и
обнављaња појединих комуналних објеката и
уређаја и висину потребних средстава за
реализацију Програма. Програмом се утврђује обим
и квалитет обављања сљедећих услуга:
•
•
•
•
•
•

чишћење јавних површина,
одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
oдржавање јавних саобраћајних површина,
одвођење атмосферских падавина и других
вода са јавних површина,
јавна расвјета у насељеним мјестима и
дјелатност зоохигијене.

Утврђивање висине средстава за обављање
комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње врши се на основу Програма, а средства
се обезбјеђују из буџета јединице локалне
самоуправе по основу прихода остварених из:
• комуналне накнаде,
• диjела накнаде за коришћење добара од
општег интереса,

•
•
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дијела прихода од пореза на непокретности,
дијела накнада за дате концесије.

Буџетом града Зворник
за 2020. годину, за
реализацију
Програма
заједничке
комуналне
потрошње планирано је 1.148.000,00 КМ.
Чишћење јавних површина
Ручно чишћење јавних површина обухвата:
•

Ручно
чишћење
јавних
саобраћајних
површина (градске улице, тротоари, риголи,
тргови, пјешачке стазе, јавна паркиралишта и
слично). Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и метење саобраћајних површина,
пражњење корпица за отпад, скидање
застарјелих плаката, и друге послове,
• Ручно чишћење снијега и леда са тротоара,
паркинг простора, паркова и степеништа, као
и посипање соли у зимском периоду.
• Уредно одржавање и пражњење корпи и
посуда за отпад прије него што буду до врха
напуњене.
• Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина (уз саобраћајнице, уз
ријеке, потоке, у стамбеним насељима, уз
излетишта, спомен обиљежја и слично),
• Сакупљање лишћа са уређених и неуређених
јавних зелених површина (уз саобраћајнице,
између тротоара, уз ријеке и потоке, у
стамбеним насељима, површине око спомен
гробља, излетишта и других површина).
• Прикупљање отпада и ванредно чишћење
јавних површина после повећаног обима
кориштења јавних површина, елементарних
непогода и слично.
• Уклањање
и
санирање
привремених
нелегалних одлагалишта отпада и других
нелегалних депонија.
• Прикупљање отпада дуж магистралних и
локалних путева и одржавање хигијене на
изграђеним аутобуским стајалиштима, дјечијим игралиштима и гушће насељеним мјестима (приградско и рурално подручје) и сл.
За послове одржавања јавне хигијене у 2020.години,
планирана су средства у износу од 368.000,00 КМ.
Послови се односе на чишћење јавних површинаулица, тротоара, зелених и рекреационих површина,
одвођење атмосферски падавина са јавних
површина, као и чишћење решетки и сливника за
одводњу вода.
Програм одржавања јавне хигијене у граду и
приградским насељима за 2020. годину, предвиђа
следеће активности:

Чишћење градских улица и тротоара
Ред.
број
1.

Опис
Чишћење Улице Светог Саве од моста на реци Дрини
до градске капије свих 12 мјесеци сваки дан
(асфалт/бехатон)

Јед.
мјере

Количина

Цијена
јед.мј.

Укупно
КМ

m²
13975

2,15

30.046,25
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
1.22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Службени гласник града Зворник
Чишћење улица око стамбених зграда ''Змајевац'' и
''Дрина'' свих 12 мјесеци, 5 дана у седмици у току прве
смјене (асфалт).
Чишћење Улице Карађорђеве свих 12 месеци сваки
дан у току прве смене (асфалт/бехатон)
Чишћење Улице око ''Z'' објеката, поред Основне
школе ''Свети Сава'' свих 12 месеци, 5 дана у
седмици у току прве смене (асфалт)
Чишћење Улице око Зелене пијаце, од фонтане до
Медицинског центра свих 12 мјесеци, сваки дан у току
прве смјене (асфалт/бехатон)
Чишћење Улице око Спортске хале и паркиралишта
свих 12 мјесеци,сваки дан у току прве смјене (асфалт)
Чишћење површине испод жељезног моста свих 12
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве смене (асфалт)
Чишћење Улице Патријарха Павла свих 12 мјесеци,
сваки дан у току прве смјене (асфалт)
Чишћење насеља Српских добровољаца (''Б'' блокови)
свих 12 мјесеци, сваки дан у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Вука Караџића од раскрснице са
приобалним путем до Трга Побједе свих 12 мјесеци, 5
дана у седмици у току прве смене (асфалт/бехатон)
Чишћење Улице Браће Обрадовић свих 12 мјесеци, 3
дана у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Симе Перића од Трга Побједе до
зграде ''Велепромета'' свих 12 мјесеци, 3 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Мајевичке свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице 9 Априла свих 12 мјесеци, 3 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Радничке свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Гаврила Принципа свих 12 мјесеци, 2
дана у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Омладинске свих 12 мјесеци, 2 дана
у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Поп Петра Лазаревића, од моста на
ријеци Златици до Старе болнице, свих 12 мјесеци, 2
дана у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Болничке улице свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Српских Јунака, од раскршћа до
улице Светог Саве, свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици
у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Ослобођења, свих 12 мјесеци, 2 дана
у седмици у току прве смјене (коцка)
Чишћење Улице Марка Марковића свих 12 мјесеци, 2
дана у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Каменичке свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење Улице Снаговачке свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (коцка)
Чишћење Улице Горанске свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење степеништа поред Андрашеве виле, старе
болнице и Медицинског центра свих 12 мјесеци, 2
дана у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење пјешачких стаза у парковима
свих 12
мјесеци, сваки дан у току прве смјене (асфалт/бехатон
коцка)
Чишћење насеља "Бирач" свих 12 мјесеци, 2 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)

19. фебруар 2020.

m²
m²

5445

2,02

10.998,90

2380

2,02

4.807,60

7285

2,02

14.715,70

3200

2,02

6.464,00

3500

2,02

7.070,00

3250

1,69

5.492,50

3740

2,02

7.554,80

9430

1,68

15.842,40

8820

1,47

12.965,40

1610

1,96

3.155,60

6240

1,62

10.108,80

1050

1,73

1.816,50

7681

1,30

9.985,30

1710

1,84

3.146,40

1710

1,84

3.146,40

300

2,51

753,00

1300

1,91

2.483,00

1850

1,86

3.441,00

1500

1,88

2.820,00

1120

1,74

1.948,80

210

2,44

512,40

350

2,44

854,00

300

2,44

732,00

300

2,44

732,00

1120

2,19

2.452,80

1500

2,10

3.150,00

3500

1,52

5.320,00

m²

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²
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29.

30.

Службени гласник града Зворник
Чишћење обале поред Дрине, плаже и шетачке стазе
од Гранд осигурања до бензинске свих 12 мјесеци, 5
дана у седмици у току прве смјене (асфалт/земља).
Чишћење риголе са обе стране магистралног пута од
семафора код пумпе ''Кесо промет'' до пумпе
''Нешковић'' 4 пута годишње.

19. фебруар 2020.

m²
6668

1,65

1600

2,25

m²

УКУПНО са ПДВ-ом

Ред.
број
1

2
3

4

11.002,20

3.600,00
187.117,75

Кошење траве и одржавање зелених површина у граду
Број
ОПИС ПОСЛОВА
мјесеци
Кошење траве и чишћење косина од Градске капије до
бензинске пумпе и од мотела Лагуна до сервиса Галић на
Метеризама од 01.04. до 31.09.Три радника у току прве смјене.
6
Кошење траве, чишћење од корова и ситног растиња на Ђурђев
граду у периоду од 15.04. до 15.10.
6
Кошење траве, чишћење косина од корова и ситног растиња
дуж пјешачке стазе према Ђурђев граду у дужини од 1335,0 м
од 15.04. до 15.10.
6
Одржавање зелених површина у граду (кошење траве,
окопавање ружа и одржавање истих, садња нових садница и
обрезивање старих) у периоду од 01.04. до 30.11.Обрачун по
мјесецима рада.
8
УКУПНО са ПДВ-ом

Цијена
КМ

УКУПНО
КМ

4.583,0

27.498,00

650,0

3.900,00

900,0

5.400,00

880,00

7.040,00
43.838,00

Одвоз прикупљеног смећа
Ред.
број
1

2

ВРСТА ПОСЛА

Контејнер

Цијена
/конт.

26

32,99

857,74

60

165,00

9.900,00
10.757,74

Површина
/комада

Цијена
по
јед.мј

УКУПНО
КМ

m2 44.889

0,64

28.728,96

Одвоз смећа из контејнера које сакупе чистачи са улица, сваки
радни дан у мјесецу по 1 контејнер.Обрачун по броју
испражњених контејнера.
Утовар и одвоз кабастог смећа и шута камионом сандучаром.
Мини депоније које се не могу планирати и предвидјети у току
године. Обрачун по броју превезених тура.
УКУПНО са ПДВ-ом

УКУПНО
КМ

Прање градских улица и испирање сливника
Ред.
број
1

2
3

ОПИС ПОСЛОВА
Прање градских улица са асфалтним коловозом у периоду од
01.04. до 30.10. године, 2 пута мјесечно:Светог Саве,
Карађорђева, око Зелене пијаце, Браће Југовића, Вука
Караџића Симе Перића, Мајевичка, Гробнице, Браће
Обрадовића, насеље Српских добровољаца и око "Z''-објеката.
Чишћење слинвника са испирањем свих 7 мјесеци од 01.04. до
30.10. једном мјесечно.Обрачун по комаду.
Чишћење решетки са испирањем свих 7 мјесеци од 01.04. до
30.10. једхом мјесечно.Обрачун по комаду.
УКУПНО са ПДВ-ом

ком

80

154,00

12.320,00

ком

15

165,00

2.475,00
43.523,96

Чишћење и одвоз смећа у приградском насељу Каракај
Ред.
број
1

ОПИС ПОСЛОВА
Чишћење путева (улица) у Каракају, стазе према Шперплочи и
ТШЦ-у, тротоара од моста на ријеци Хочи до пруге свих 12
мјесеци, 2 дана у седмици (асфалт)

Површина
/ контејнер

Цијена
по
јед.мј

m2 3.000

1,50

УКУПНО
КМ

4.500,00
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Службени гласник града Зворник
Одвоз смећа из контејнерима свих 12 мјесеци, једном седмично
(смеће које скупе чистачи).Обрачун по броју испражњених
контејнера.
УКУПНО са ПДВ-ом

19. фебруар 2020.

контејнера
52

32,99

1.715,48
6.215,48

Чишћење и одвоз смећа у приградском насељу Дивич
Ред.
број
1

2

ОПИС ПОСЛОВА
Чишћење улица у Дивичу (од улаза у Дивич до излаза према
Видиковцу) свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици у току прве
смјене (асфалт)
Одвоз смећа контејнерима свих 12 мјесеци. Обрачун по броју
испражњених контејнера.
УКУПНО са ПДВ-ом

Површина
/ контејнер

m2 2.800
контејнера
52

Цијена
по
јед.мј

УКУПНО
КМ

1,33

3.724,00

32,99

1.715,48
5.439,48

Чишћење и одвоз смећа у насељу Козлук и Кисељак
Ред.
број

ОПИС ПОСЛОВА

1

Чишћење главне улице (од улаза до излаза из Козлука) свих 12
мјесеци, 4 дана у седмици у току прве смјене (асфалт)

2

Чишћење улица према Малешћу свих 12 мјесеци, 4 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење улице према изворишту киселе воде свих 12 мјесеци,
4 дана у седмици у току прве смјене (асфалт)
Чишћење улица према амбуланти свих 12 мјесеци, 4 дана у
седмици у току прве смјене (асфалт)

3
4
5

6

Ред.
број
1

2

3

4

Чишћење улица и платоа око изворишта минералне воде и
кошење зелених површина у Кисељаку свих 12 мјесеци 1 дан у
седмици у току прве смјене. (асфалт)
Одвоз смећа контејнерима једном седмично свих 12 мјесеци
(смеће које сакупе чистачи).Обрачун по броју одвезених
контејнера.
УКУПНО са ПДВ-ом

Површина
/ контејнер

Цијена
по
јед.мј

m2 10.000

0,46

4.600,00

m2

4.000

0,42

1.680,00

m2

900

0,47

423,00

m2

900

0,47

423,00

m2 3.000

2,40

7.200,00

32,99

1.715,48
16.041,48

контејнера
52

Утовар и одвоз смећа на путним правцима Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат
Цијена по
ВРСТА ПОСЛА
Број тура
јед.мј
Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном
правцу
Пилица-Каракај,
једном
седмично
свих
12
мјесеци.(Пилица, Брањево, Роћевић, Козлук, Тршић, Челопек и
Економија).Обрачун према броју одвезених тура.
52
286,00
Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном
правцу
Сапна-Каракај,
једном
седмично
свих
12
мјесеци.Обрачун према броју одвезених тура.
52
253,00
Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном
правцу Црни Врх-Каракај , једном седмично свих 12
мјесеци.Обрачун према броју одвезених тура.
52
242,00
Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и мјеста на путном
правцу
Кушлат-Каракај,
једном
седмично
свих
12
мјесеци.Обрачун према броју одвезених тура.
52
280,50
УКУПНО са ПДВ-ом

УКУПНО
КМ

УКУПНО
КМ

14.872,00

13.156,00

12.584,00

14.586,00
55.198,00

Уклањање дивљих депонија
Како је са радом почела Регионална депонија, активности и финансијска средства у овој и наредним годинама
биће усмјерене на уклањању дивљих депонија и на санацију постојеће локалне депоније на обали ријеке
Дрине.
За послове уклањања дивљих депонија буџетом за 2020.годину је планирано 20.000,00 КМ.
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Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације
Одржавање јавних саобраћајних површина обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, тргова,
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације.
За одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2020.години, уградњу лежећих избочина и поставка
знакова планирано је 25.000,00 КМ.
За одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације у 2020.години, планирано је 20.000,00 КМ.
Зимско одржавање
Зимско одржавање путева обухвата: одржавање у проходном стању за несметано одвијање пјешачког и
моторног саобраћаја на саобраћајницама и тротоарима у граду и сеоским насељима, ручно и машинско
уклањање снијега са саобраћајница и тротоара, посипање индустријске соли и абразивних материјала, утовар
и одвоз снијега са мјеста сметњи одвијања саобраћаја, уклањање снијега и леда из сливника, са пјешачких
прелаза, паркиралишта и тргова.
За зимско одржавање градских улица, тротоара, приградских насеља, локалних и некатегорисаних путева на
подручју града Зворника у 2020.години,планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ.
Зимско одржавање градских улица, тротоара,паркинг простора и приградских насеља (Дивич, Шћемлија, Кула
Град, Каракај, Улице, Економија, Челопек)
Ред.
Опис
Јед.
Количина
Једин.
укупно
бр
мјере
цијена
1
Чишћење – разгртање снијега са саобраћајница
km
585
25,64
14.999,40
2
Посипање соли по саобраћајницама
km
752
29,31
22.041,12
3
Утовар у камион снијега и леда по потреби са градских
3
саобраћајница и тротоара и одвоз на депонију на СТД 3
m
30
155,13
4.653,90
3
km (камион од 10 – 15 m )
4
Набавка соли за зимско одржавање тротоара, паркинг
тона
10
347,85
3.478,50
простора, паркова и степеништа (со се предаје АД
„Водовод и комуналије“)
УКУПНО
45.172,92
ПДВ:
7.679,40
УКУПНО са ПДВ-ом:
52.852,32

Р.Б.

Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева
Количина
Цијена
РЕЛАЦИЈА
Ј.М.
КМ

Износ
КМ

1

Магистрални пут М-19 – Паљевићи

m³

20

24,00

480,00

2

Дрињача – Луке

m³

10

21,00

210,00

3

Дрињача – Костјерево

m³

20

23,00

460,00

4

М.пут –Ђевање

m³

20

21,00

420,00

5

К.мост – Г.Каменица

m³

60

25,00

1.500,00

6

К.Ријека – Лијешањ

m³

30

24,00

720,00

7

Бакрачи – Глођанско брдо

m³

10

24,00

240,00

8

М. Пут (Каменолом) – Липље

m³

40

22,50

900,00

9

Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај
– гробље

m³

20

21,20

424,00

10

Липље – Самари – Јошаница

m³

20

23,00

460,00

11

Липље – Султановићи – Маричићи

m³

20

23,00

460,00

12

Асфалтна база - Ново Село

m³

20

21,30

426,00

13

Магистрални пут - Ново Село

m³

10

21,00

210,00

14

Шћемлија – Хоча – М.пут

m³

10

22,20

222,00
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15

Зворник – Шћемлија

m³

20

22,20

444,00

16

Златне воде (Зворник) – Кула град

m³

30

22,20

666,00

17

Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина

m³

60

23,00

1.380,00

18

Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх

m³

20

23,00

460,00

19

Ораовац – Глумина – Махмутовићи

m³

20

22,20

444,00

20

Ораховац – Крижеићи – Парлог

m³

50

24,00

1.200,00

21

Крижевићи – Китовнице – Дуги дио

m³

40

24,50

980,00

22

Парлог – Баљковица – Пандурица

m³

40

24,50

980,00

23

Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци

m³

30

23,00

690,00

24

Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци

m³

40

22,20

888,00

25

Б.Поток – Калудрани – Клиса

m³

30

24,00

720,00

26

Ђулићи – Дураковићи

m³

10

23,00

230,00

27

Поље (Мајдан)– Кучић кула и Рег. Пут-Лупе

m³

20

23,00

460,00

28

Петковци – Клиса

m³

30

24,00

720,00

29

Д.Шетићи – Г.Шетићи

m³

20

24,00

480,00

30

Шетићи – Бошковићи

m³

30

24,00

720,00

31

Шетићи - Брдо - Томићи

m³

20

24,00

480,00

32

Козлук – Јусићи

m³

50

26,50

1.325,00

33

Малешић (Шакотићи) – Клиса

m³

40

25,50

1.020,00

34

М. Пут М 19 (Челопек) – Улице – Зеохем

m³

10

22,20

222,00

35

Челопек – Цер

m³

10

22,20

222,00

36

Тршић – Живковина

m³

30

24,00

720,00

37

Тршић – Гробље - Овчаревац

m³

10

24,00

240,00

38

Тршић – Крстићи

m³

10

24,00

240,00

39

Тршић – Соколина

m³

10

24,00

240,00

40

Тршић – Марковићи

m³

10

24,00

240,00

41

М.Пут–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи)

m³

30

25,50

765,00

42

Табанци – Козлук

m³

10

24,00

240,00

43

М.Пут - Скочић – М.Пут

m³

30

25,50

765,00

44

К.Пут – Школа Буложани - К.Пут

m³

10

25,50

255,00

45

К.Пут – Кисељак

m³

10

25,50

255,00

46

Доња Трновица – Горња Трновица

m³

20

26,30

526,00

47

М.Пут – Пађине

m³

10

25,50

255,00

48

МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи

m³

20

25,50

510,00

49

М.пут – Д.Шепак – Дебела међа

m³

10

26,00

260,00

50

С.Шепак – Г.Шепак

m³

20

26,00

520,00
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51

С.Шепак – Вишњик

m³

10

26,50

265,00

52

Кружни пут кроз Брањево

m³

20

26,00

520,00

53

Брањево - Локањ (Лазаревићи)

m³

50

28,10

1.405,00

54

Лок. пут за Локањ - Пантићи

m³

20

28,10

562,00

55

Лок. пут за Локањ - Радоњићи

m³

20

28,10

562,00

56

Лок. пут за Локањ -Савићи

m³

30

28,10

843,00

57

Манојловићи – Лазаревићи

m³

10

28,10

281,00

58

Лок. пут за Локањ - Подосоје

m³

20

28,10

562,00

59

Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица

m³

80

28,10

2.248,00

УКУПНО:

35.142,00

ПДВ

5.974,10

УКУПНО са ПДВ-ом:

41.116,10
Чишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима

Р.Б.

РЕЛАЦИЈА

Ј.М.

Дужина
км¹

Цијена
КМ

Износ
КМ

1

1Магистрални пут М-19 – Паљевићи

кm

19,2

18,70

359,04

2

Дрињача – Луке

кm

10,8

18,70

201,96

3

Дрињача – Костјерево и школа

кm

15

18,70

280,50

4

М.пут –Ђевање

кm

12

18,70

224,40

5

М.пут –Ново Село

кm

8,4

18,70

157,08

6

К.мост – Г.Каменица (Шијаковићи)

кm

180

18,70

3.366,00

7

К.Ријека – Лијешањ

кm

24

18,70

448,80

8

Бакрачи – Глођанско брдо

кm

10,8

18,70

201,96

9

М. Пут (Каменолом) – Липље

кm

42

18,70

1.570,80

10

Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај
– гробље

кm

19,2

18,70

359,04

11

Липље – Самари 1,4 Бећировићи

кm

20,4

18,70

381,48

12

Липље – Султановићи – Маричићи

кm

36

18,70

673,20

13

Асфалтна база - Ново Село

кm

12

18,70

224,40

14

Шћемлија – Хоча – М.пут

кm

9

18,70

168,30

15

Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина

кm

78

18,70

2.917,20

16

Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх

кm

27,6

18,70

516,12

17

Ораовац – Глумина – Махмутовићи

кm

34,2

18,70

639,54

18

Ораховац – Крижеићи – Парлог

кm

34,8

18,70

650,76

19

Крижевићи – Китовнице – Дуги дио

кm

78

18,70

1.458,60

20

Парлог – Баљковица – Пандурица

кm

60

18,70

1.122,00
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21

Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци

кm

72

18,70

1.346,40

22

Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци

кm

24

18,70

448,80

23

Б.Поток – Калудрани – Клиса

кm

34,2

18,70

639,54

24

Ђулићи – Дураковићи

кm

12

18,70

224,40

25

Поље (Мајдан)– Кучић кула

кm

10,8

18,70

201,96

26

Петковци – Клиса

кm

12

18,70

224,40

27

Д.Шетићи – Г.Шетићи

кm

13,8

18,70

258,06

28

Шетићи - Брдо - Томићи

кm

9,6

18,70

179,52

29

Шетићи – Бошковићи

кm

15

18,70

280,50

30

Козлук – Јусићи

кm

84

18,70

1.570,80

31

Малешић (Шакотићи) – Клиса

кm

21

18,70

392,70

32

Челопек – Цер

кm

12

18,70

224,40

33

Тршић – Живковина - Јанковина

кm

24

18,70

448,80

34

Тршић – Гробље - Овчаревац

кm

13,8

18,70

258,06

35

Тршић – Крстићи

кm

9

18,70

168,30

36

Тршић – Соколина

кm

12

18,70

224,40

37

Тршић – Марковићи

кm

6

18,70

112,20

38

М.Пут–Горњи–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи)

кm

26,4

18,70

493,68

39

Табанци – Козлук

кm

6,6

18,70

123,42

40

М.Пут - Скочић – М.Пут

кm

45,6

18,70

852,72

41

К.Пут – Школа Буложани - К.Пут

кm

9

18,70

168,30

42

К.Пут – Кисељак

кm

74,4

18,70

1.391,28

43

Доња Трновица – Горња Трновица

кm

60

18,70

1.122,00

44

М.Пут – Пађине

кm

12

18,70

224,40

45

МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи – гробље

кm

36

18,70

673,20

46

М.пут – Д.Шепак – Дебела међа

кm

9

18,70

168,30

47

С.Шепак – Г.Шепак

кm

15,6

18,70

291,72

48

С.Шепак – Вишњик

кm

6

18,70

112,20

49

Кружни пут кроз Брањево

кm

15

18,70

280,50

50

Брањево - Локањ (Лазаревићи)

кm

133,2

18,70

2.490,84

51

Лок. пут за Локањ - Подосоје

кm

21

18,70

392,70

52

Лок. пут за Локањ - Пантићи

кm

18

18,70

336,60

53

Лок. пут за Локањ - Радоњићи

кm

24

18,70

448,80

54

Лок. пут за Локањ -Савићи

кm

30

18,70

561,00

55

Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица

кm

240

18,70

4.488,00

56

Непланирано чишћење услед обилнијих падавина

кm

140

17,90

2.506,00
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Посипање соли и абразивног материјала на одабраним
локацијама

УКУПНО:

344

22,20

7.636,80

8.140,77

УКУПНО са ПДВ-ом:

56.027,65

Јавна расвјета у насељеним мјестима
Јавна расвјета у насељеним мјестима којом се
освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине,
обухвата послове везане за изградњу јавне
расвјете, редовно одржавање јавне расвјете и
утрошак електричне енергије за јавну расвјету.
Одржавање јавне расвјете подразумијева замјену
сијалица,
пригушница,
грла,
осигурача,
проналажење и отклањање кварова, замјену
оштећених стубова и свјетиљки, замјену оштећеног
кабла и др.
Буџетом за 2020.годину планирана су средства у
износу од 555.000,00 КМ за јавну расвјету.
За трошкове утрошене електричне енергије
планирано је 270.000,00 КМ, за трошкове
одржавања јавних расвјета планирано је 50.000,00
КМ, а за изградњу нове јавне расвјете планирано је
230.000,00 КМ.
За новогодишњу декорацију града планирано је
5.000,00 КМ.
Дјелатност зоохигијене
Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и
збрињавање напуштених и угрожених домаћих
животиња (кућних љубимаца) и сигурно уклањање
животињских лешева са јавних површина и санацију
терена.
У 2020.години планирана су средства у износу од
10.000,00 КМ за дјелатности зоохигијене.
Преглед потребних финансијских средстава за
реализацију
Програма
заједничке
комуналне
потрошње:

УКУПНО КМ:

кm

47.886,88

ПДВ:

Опис активности
Одржавање јавне хигијене
Уклањање дивљих депонија
Одржавање јавних саобраћајних
површина
и
саобраћајне
сигнализације
Зимско
одржавање
улица,
тротоара и локалних путева
Јавна расвјета у насељеним
мјестима
Зоохигијена

19. фебруар 2020.

Износ у КМ
368.000,00
20.000,00
45.000,00

150.000,00
555.000,00
10.000,00
1.148.000,00

Број: 01-022-14/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст

(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 34. редовној сједници,
одржаној 18. фебруара 2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У
СПОРТУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Усваја се Информација о стању у спорту на
подручју града Зворник за 2019. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-19/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 34. редовној сједници,
одржаној 18. фебруара 2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАТАК, РАЗВОЈ И
ИНТЕГРАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за повратак,
развој и интеграцију за 2019. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-20/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 34. редовној сједници,
одржаној 18. фебруара 2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
КРИМИНАЛИТЕТА, ЈРМ-А И БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ
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1. Усваја се Информација о стању криминалитета,
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града
Зворник за 2019. годину.

града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на 34. редовној сједници одржаној 18.
фебруара 2020. године, донијела је

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК

Број: 01-022-21/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 34. редовној сједници,
одржаној 18. фебруара 2020. године, донијела је

1. Владан Матић из Зворника, разрјешава се
дужности
директора ЈУ „Рекреативно спортског
центра Зворник“, на дан 25. фебруар 2020. године,
због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник'', а примјењиваће се од 25. фебруара 2020.
године.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ДЈЕЦУ ЗА 2020-2022. ГОДИНУ

Број: 01-111-5/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

1. Усваја се Локални акциони план за дјецу за
2020-2022. годину.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07, 109/12 и 44/16), чланa 4. Закона о
Министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
34. редовној сједници одржаној 18. фебруара 2020.
године, донијела је

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-22/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и44/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник
на 34. редовној сједници одржаној 18. фебруара
2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК
1. Радивоје Аћимовић из Зворника, разрјешава се
дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник,
због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-4/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК“
1. Радивоје Аћимовић из Зворника, именује се за
в.д. директора 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: 01-111-6/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07, 109/12 и 44/16), чланa 4. Закона о
Министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
34. редовној сједници одржаној 18. фебруара 2020.
године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ЗВОРНИК
1. Владан Матић из Зворника, именује се за в.д.
директора ЈУ “Рекреативно спортски центар“
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник'', а примјењиваће се од 26. фебруара 2020.
године.
Број: 01-111-7/2020
ПРЕДСЈЕДНИК
18. фебруар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу чл. 59. и 82. Став 3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске,
број: 97/16 и 36/19) и чл. 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и
ОДЛУКУ
О НАЈНИЖОЈ ЦИЈЕНИ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗВОРНИК
I
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у
износу од 100,00 КМ за запослене у Градској управи
Града Зворник.
II
Одлука о најнижој цијени рада примјељиват ће се од
01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020.
године.
III
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе Града Зворник.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-022-7/2020
10. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 „Змајевац-блок Б“, из Зворника у
износу од 5.560,00 КМ, намјенски за суфинансирање
реконструкције кровног покривача ове зграде.

19. фебруар 2020.

II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројеката на подручју града
Зворник.
III
Заједница етажних власника зграде „Змајевац-блок
Б“ ће из сопствених средстава финансирати
преостали дио трошкова за реконструкцију крова.
Заједница етажних власника зграде „Змјевац-блок Б“
је обавезна Градској управи доставити извјештај о
утрошеним средствима која су добили од Градске
управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције Буџетске резерва.Средства са буџетске
резерве реалоциратина позицију 415200-Капитални
грантови (суфинансирање заједничких пројеката),
потрошачка
јединица
0119120-Кабинет
Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Зев „Змајевацблок Б“ број:-562-003-81514971-98.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-179/2019
5. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59.ст.1. и 82. Став 3. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута
града Зворник - пречишћени текст (Службени
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник,
доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА
I
Раде Поповић,службеник у Градској управи града
Зворник, распоређен на радно мјесто самостални
стручни сарадник за послове мјесних заједница у
Стручној служби Скупштине града Зворник, именује
се за представника Града Зворник у потпројекту
БX5,који је у оквиру Државног пројекта стамбеног
збрињавања-Регионалног стамбеног програма.
II
У случају да именовани представник из тачке 1 ове
одлуке не буде у могућности да врши своје обавезе,
именује се Алић Џевад, службеник у Градској управи
Града Зворник, распоређен на радно мјесто стручни
сарадник за обнову објеката повратника и
расељених лица у Стручној служби Скупштине
Града Зворник, као замјеник представника.
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Члан 1.
Овим планом запошљавања у Градској управи
Града Зворника (у даљем тексту План), утврђује се
која ће непопуњена радна мјеста бити попуњена у
2020. години путем јавног конкурса, као и рок
попуњавања.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-022-5/2020
4. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

Члан 2.
Запошљавање у Градској управи града Зворника у
2020. 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.

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 Зворника Пречишћени текст („Службени гласник града
Зворник“, број 5/17), Градоначелник
Зворника
доноси
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗВОРНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
Ред.
број

Назив радног мјеста и
одјељења/службе

19. фебруар 2020.

Члан 3.
У 2020. години следећа радна мјеста попуниће се на
неодређено вријеме путем јавног конкурса:

Рок
Број
попуњавања извршилаца

Услови

1.

Стручни сарадник за
пријем поднесака у
Одјељењу за општу
управу

31.03.2020.

1

2.

Стручни сарадник за
послове матичара и
опште послове у мјесној
канцеларији
Петковци
у Одјељењу за општу
управу

31.03.2020.

1

3.

Достављач у Одјељењу
за општу управу

31.03.2020.

1

4.

Телефониста у Служби
професионалне
ватрогасне јединице
Метеоролог у Служби
професионалне
ватрогасне јединице
Самостални стручни
сарадник за питања
младих, родну
равноправност и рад
са невладиним
организацијама у
Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности
Виши стручни сарадник
за здравство, социјалну
заштиту и хуманитарне
дјелатности у Одјељењу
за привреду и друштвене
дјелатности

31.12.2020.

2

31.03.2020.

2

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

31.03.2020.

3

31.03.2020.

1

31.03.2020.

1

- ВСС, факултет друштвеног, природног или
техничког смјера, VII степен стручне спреме,
или први циклус студија друштвеног,
природног 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.
- 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.
- ССС, друштвеног или техничког смјера, IV
степен стручне спреме,
- шест мјесеци радног искуства

5.

6.

7.

8.

Руководилац портирнице
у Пословној зони Јадар у
Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности

- ССС друштвеног или техничког смјера, IV
степен стручне спреме,
-шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања,
-положен стручни испит за рад у управи.
- ССС у четворогодишњем трајању правног
или економског смјера или гимназија општег,
односно друштвеног смјера,
- шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања,
- положен стручни испит за рад у управи,
- положен посебан стручни испит за матичара.
- ССС друштвеног или техничког смјера, IV
степен стручне спреме,
- шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања
С - СС, III степен стручне спреме,
- шест мјесеци радног искуства.
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10.

11.

12.
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19. фебруар 2020.

Портир у Пословној зони
Јадар у Одјељењу за
привреду и друштвене
дјелатности
Самостални стручни
сарадник за имовину
Града, основна средства,
ситан инвентар и
планирање буџета у
Одјељењу за финансије

31.03.2020.

2

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

31.03.2020.

1

Самостални стручни
сарадник за стамбено
збрињавања корисника
борачко- инвалидске
заштите у Одјељењу за
борачко-инвалидску
заштиту
Самостални стручни
сарадник за инвестиције
у Одјељењу за стамбенокомуналне послове и
послове саобраћаја

31.03.2020

1

31.03.2020.

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.
- 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
- ВСС, грађевински, архитектонски или
факултет техничког смјера, VII степен стручне
спреме или први циклус студија грађевинског,
архитектонског или техничког смјера са
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
- једна година радног искуства у траженом
степену образовања,
- положен стручни испит за рад у управи
- ССС друштвеног или техничког смјера, IV
степен стручне спреме,
- шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања,
- положен стручни испит за рад у управи
- ВСС, економски факултет, VII степен стручне
спреме, или 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.

Стручни сарадник за
послове мјесних
заједница

31.03.2020.

1

14.

Самостални стручни
сарадник за локални
економски развој и
подршку пословној
заједници у Служби за
јавне набавке,
управљање развојем и
међународну сарадњу
Стручни сарадник за
административнотехничке послове у
Служби за јавне набавке,
управљање развојем и
међународну сарадњу
Самостални стручни
сарадник за управноправне послове у Служби
за заједничке послове и
управљање људским
ресурсима

31.03.2020.

1

31.03.2020.

1

- ССС, IV степен стручне спреме,
- шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања,
- положен стручни испит за рад у управи

31.03.2020.

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.

17.

Возач моторних возила у
Служби за заједничке
послове и управљање
људским ресурсима

31.03.2020.

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.

18.

Спремачица у Служби за
заједничке послове и
управљање људским
ресурсима

31.12.2020.

2

- основна школа.

15.

16.
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19.

Урбанистичкограђевински инспектор у
Одјељењу за
инспекцијски надзор

31.12.2020.

1

20.

Инспектор рада у
Одјељењу за
инспекцијски надзор

31.03.2020.

1

Члан 4.
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 Зворника, донијеће се измјене и допуне овог
плана.
Члан 5.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града
Зворника.
Број: 02-020-1/2020
4. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана
41. Статута града Зворникпречишћен текст (''Службени гласник града Зворник
'' број 5/17) Градоначелник Зворника доноси

19. фебруар 2020.

- ВСС,
VII
степен
стручне
спреме,
дипломирани
инжењер
грађевинарства,
дипломирани
просторни
планер
или
дипломирани инжењер архитектуре, или
први циклус одговарајућег студија који се
вреднује са најмање 240 ECTS бодова, или
први и други циклус студија који се у збиру
вреднују са најмање 300 ECTS бодова, или
интегрисани студиј који се вреднује са
најмање 300 ECTS бодова,
- три године радног искуства у траженом
степену образовања,
- положен стручни испит за рад у управи
- ВСС,
VII
степен
стручне
спреме,
дипломирани
правник,
дипломирани
инжењер заштите на раду, дипломирани
инжењер машинства, дипломирани инжењер
грађевинарства,
дипломирани
инжењер
електротехнике,
дипломирани
инжењер
електроенергетике, дипломирани инжењер
електро-енергетике
и
аутоматике
или
дипломирани инжењер хемијске технологије
или први циклус одговарајућег студија који се
вреднује са најмање 240 ECTS бодова, или
први и други циклус који се у збиру вреднују
са најмање 300 ECTS бодова, или
интегрисани студиј који се вреднује са
најмање 300 ECTS бодова,
- три године радног искуства у траженом
степену образовања,
- положен стручни испит за рад у управи
експропријације за реализацију мјера ''Заштита
дијела насеља Економија од великих вода ријеке
Дрине, Сапне и унутрашњих вода'' сачине записник
о покушају споразумног рјешавања питања стицања
права власништва на непокретностуима које се
експропришу.
II
Наведена службена лица су дужна по један
примјерак записника достављати Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне послове,
Подручној јединици Зворник и Одјељењу за
финансије градске управе Зворник.
III
Наведена службена лица ће у складу са
пуномоћјима датим од стране Правобранилаштва
Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини,
учествовати
у
поступцима
експропријације
непокретности за које је наведеном одлуком Владе
Републике Српске утврђен општи интерес.

РЈЕШЕЊЕ
I
Овлашћују се службена лица Градске Управе
Зворник Станковић Ненад и Тијанић Веселин да у
складу са вјештачењем вјештака пољопривредне
струке,
Благојевић
Марка
дипломираног
пољопривредног
инжењера,
са
власницима
непокретности које ће се експроприсати сходно
одлуци Владе Републике Српске о утврђеном
општем интересу
ради провођења поступка

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник'' .
Број: 02-475-142/2018
24. фебруар 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
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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, као члан Пројектног
тима, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова реконструкције и
асфалтирања
градских
улица,
у
предмету
„Реконструкција и асфалтирање градских улица,
асфалтирање и санација локалних путева и путних
објеката“.
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-36021-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.године. Обавезују 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: 02-360-21-1-14/2018
21. јануар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, као члан Пројектног
тима, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова на санацији и
бетонирању макадамских путева, у предмету
„Реконструкција и асфалтирање градских улица,
асфалтирање и санација локалних путева и путних
објеката“.
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-36021-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.године. Обавезују 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: 02-360-21-1-15/2018
27. јануар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

19. фебруар 2020.

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. Бошко Којић из Локања, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету:
„Извођење геотехничких истраживања и испитивања
терена на локалитету Соколски дом у Зворнику“.
2. Услуге из члана 1. ће извршити „ИРМ - БОР“ д.о.о
Зворник, према условима из понуде, број: 10/19, од
31.01.2020. године у року од 10 дана од дана
обостраног потписивања уговора. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења Уговора,
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: 02-360-10/2020
7. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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. Дарко Василић из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер електротехнике, именује се
за вршиоца сталног стручног надзора у предмету
јавне набавке: „Набавка и уградња опреме за јавну
расвјету у мјесној заједници Глоди“.
2. Робу из члана 1. ће испоручити и уградити
„Монти“ доо Зворник, према условима из понуде
број: 000095/2019 од 21.01.2020. године, у року од
15 дана од обостраног потписиваља уговора.
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке и
уградње робе, 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: 02-360-59-1/2019
7. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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),
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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: „Избор
најповољније банке за кредитно задужење“ отворени поступак, број: 02-360-60/19, у саставу:
1) Горан Писић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Рада Милићевић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
3) Ружа Остојић, члан - Хариз Мехидић,
замјеник члана,
4) Раде Савић, члан - Александар Јевтић,
замјеник члана,
5) Зоран Ерић, члан - Небојша Бошковић,
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 18.02.2020. 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: 02-360-60/2019
17. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл.36 Статута града Зворник-пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17),
градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Јовичић Стамени, дипломирани економиста ,
овлаштени процјенитељ економске струке, одређује
се накнада у износу од 1.200,00 КМ да изврши
процјену
пословних
простора
у
сврху
књиговодственог евидентирања, и то:
1) Пословни простор ''Дом за стара лица у
Кисељаку'',
2) Пословни простор ''Свлачионица ФК Локањ'' у
Локању,

19. фебруар 2020.

3) Пословни
простор
''Свлачионица
ФК
Брањево'' у Брањеву,
4) Пословни простор ''Свлачионица ФК Табанци''
у Табанцима,
5) Стан једнособан зграда С-16/1 стан 2/сутерен
на гробницама
2. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-29/2020
13. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЛОКАЊ“
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском
клубу „Локањ“ из Локања у износу од 2.100,00 КМ, на
име финансирања трошкова за почетак припрема за
текућу сезону 2020/2021 године.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Фудбалском клубу „Локањ“ број: 562-009-8100522337
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-9/2020
23. јануар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“
1. Одобравају се новчана средства Боксерском
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ,
на име финансирања одласка такмичара овог клуба
на припреме.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
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3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства
уплатити
на
жиро
рачун
Боксерског клуба „Обилић“ број:555-000-0042639860.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-10/2020
29. јануар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „056“
1. Одобравају се новчана средства
Kлубу
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од
3.000,00 КМ, на име суфинансирања одласка на
такмичење чланова овог клуба на Гранд при Босне и
Херцеговине, као и одлазак Николе Дробњака члана
овог клуба на „Мегдан 7“ који се одржава у Новом
Пазару.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Клуба
борилачких спортова „056“ број:562-009-8336800046.

19. фебруар 2020.

3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Tae kwon
do клуба „Зворник“ број:551-450-22315679-82.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-15/2020
6. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЗВОРНИК-БАСКЕТ“
1. Одобравају се новчана средства Кошаркашком
клубу „Зворник-баскет“ из Зворника у износу од
3.000,00 КМ, на име финансирања трошкова за
такмичења у Другој лиги Републике Српске.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Кошаркашког клуба „Зворник-баскет број:555-40000178135-77.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 02-66-16/2020
6. фебруар 2020. године
Зворник

Број: 02-66-14/2020
5. фебруар 2020. године
Зворник

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

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

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
КАРАТЕ КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ТАЕ KWON DO КЛУБУ „ЗВОРНИК“

1. Одобравају се новчана средства Карате клубу
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ,
на име финансирања регистрације клуба и одласка
на такмичење чланова овог клуба.

1. Одобравају се новчана средства Tae kwon do
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 3.000,00
КМ, на име суфинансирања одласка чланова овог
клуба на такмичење у Љубљану 15.02.2020, као и
одлазак на такмичење у Софију 3.3.2020
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Карате
клууба „Српски Соко“ број:562-009-00002360-55.
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 02-66-17/2020
6. фебруар 2020. године
Зворник

Број: 02-400-22/2020
4. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

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

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

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЈАРДАН“

ЗАКЉУЧАК

1. Одобравају се новчана средства Фудбалском
клубу „Јардан“ из Јардана у износу од 2.000,00 КМ,
на име финансирања преосталих обавеза из
претходне сезоне, као и за припреме за предстојећу
сезону.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150-Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Фудбалском клубу „Јардан“ број: 562-009-0000047875.

1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 3.002,73 КМ, на име новчане помоћи
демобилисаном борцу и ратном војном инвалиду,
која је потребна за његово стамбено збрињавање.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх
породица,
потрошачка
јединица
01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из
буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 02-400-20/2020
5. фебруар 2020. године
Зворник

Број: 02-66-18/2020
6. фебруар 2020. године
Зворник

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 921,00 КМ, на име новчане помоћи породици
погинулог борца, која је потребна за стамбено
збрињавање.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх
породица,
потрошачка
јединица
01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из
буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 2,687.01 КМ, на име новчане помоћи породици
демобилисаног борца, која је потребна за њихово
стамбено збрињавање.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх
породица,
потрошачка
јединица
01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из
буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-21/2020
5. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић 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
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