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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

18. март 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 3/2020  

 

 
На основу  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),   т.  XII и XIII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2019/20 
години, број: 02-67-5/19 од 29.11.2019. године,  
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 

 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ   
 

I 
Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2019/20. годину, и 
то за : 

- 131 студента са листе „студенти са просјеком 
већим од 8,5“ (ранг листа 1), 

- 12 студената са листе „студенти прве године 
носиоци Вукове дипломе из средње школе“ 
(ранг листа 2), 

- 10 студената са листе „студенти мастер 
студија са просјеком оцјена већим од 9,00 
(ранг листа 6) 

- 5 студената са листе „студенти без оба 
родитеља и студенти са сметњама у развоју“ 
(ранг листа 5). 

                                                         

II 
Износ студентске стипендије на годишњем новиу 
износи 1.000,00 КМ, која ће се исплаћивати у 10 мје-
сечних рата. Укупан износ стипендија за наведене 
категорије износи (158 студената Х 1.000,00 КМ) = 
158.000,00 КМ, стипендије ће се исплаћивати на 
терет Буџета града Зворник за 2020. годину, 
економски код 416100 – стипендије студената. 

III 
Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
коначне ранг листе и појединачне уговоре за 
студенте из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
Додјела стипендија по листама. „Студенти слабог 
материјалног стања“, „Студенти из категорије дјеце 
погинулих бораца и ратних војних инвалида од I-IV 
категорије“ и „Студенти прве године Технолошког 
факултета у Зворнику“, утврдиће се посебном 
одлуком. 

V 
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 
 

VI 
Ова Оолука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-5/2019                       
9. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),   т. XII и XIII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2019/20 
години, број: 02-67-5/19 од 29.11.2019. године,  
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
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ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ, СА ЛИСТЕ 
''СТУДЕНТИ СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА''  

 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2019/20 годину, и 
то за: 

- 43 студената са листе „студенти слабог 
материјалног стања'' (Ранг листа 3).  

                                                         
II 

Износ студентске стипендије за студенте из тачке I 
ове одлуке износи: 

- За 43 студената са листе „студенти слабог 
материјалног стања'' по 300,00 КМ, која ће се 
исплатити једнократно на текуће рачуне 
студената. Укупно (43 студента х 300,00 КМ 
=12.900,00 КМ)  

 
III 

Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

V 
Саставни дио ове одлуке је Ранг листе број 3 
(списак студената закључно са редним бројем 44), 
са именима  и текућим рачунима студената. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-5/2019                       
9. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),   т. XII и XIII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2019/20 
години, број: 02-67-5/19 од 29.11.2019. године,  
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  
ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ   

ДЈЕЦИ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И 
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I-IV 

КАТЕГОРИЈЕ 
 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2019/20. годину, и 
то за  5 (пет) студената са листе „Студенти дјеца 
породица погинулих бораца и дјеца РВИ“ (Ранг 
листа 4), 

II 
Износ студентске стипендије за студенте из тачке I 
ове одлуке износи: 
 

- За пет студената са листе „Студенти дјеца 
породица погинулих бораца и дјеца РВИ“  по 
500,00 КМ, која ће се исплатити једнократно, 
на текући рачун студента. Укупно (5 
студената х 500,00 КМ = 2.500,00 КМ)  

 
III 

Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке I ове oдлуке. 
 

IV 
За реализацију ове oдлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

V 
Саставни дио ове oдлуке је Ранг листа број 4 из 
тачке I ове oдлуке. 
 

VI 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-5/2019                       
9. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),   т. XII и XIII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2019/20 
години, број: 02-67-5/19 од 29.11.2019. године,  
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  
ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ   

СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ ТЕХНОЛОШКОГ 
ФАКУЛТЕТА У ЗВОРНИКУ 

 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2019/20. годину, и 
то за  пет студената са листе „Студенти прве године 
Технолошког факултета у Зворнику“ (Ранг листа 7), 

 
II 

Износ студентске стипендије за студенте из тачке I 
ове одлуке износи: 
 

- За пет студената са листе „Студенти прве 
године Технолошког факултета у Зворнику“  
по 500,00 КМ, која ће се исплатити 
једнократно, на текући рачун студента. 
Укупно (5 студената х 500,00 КМ = 2.500,00 
КМ)  

 
III 

Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке I ове oдлуке. 
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IV 
За реализацију ове oдлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

V 
Саставни дио ове oдлуке је Ранг листа број 7. из 
тачке I ове oдлуке. 
 

VI 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-5/2019                       
9. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),   члана  VIII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2019/20 
години, број: 02-67-5/19 од 29.11.2019. године,  
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  
ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ   

 
I 

Додјељује се 10 (десет) стипендија редовним 
студентима из Буџета Града Зворник за школску 
2019/20.годину који нису учествовали или нису 
испунили одређене услове конкурса. 

                                                         
II 

Стипендија се додјељује следећим студентима: 
1. Гајић Анреја у износу од 1.000,00 КМ, 
2. Јанковић Бобан у износу од 1.000,00 КМ, 
3. Лазаревић Драган у износу од 1.000,00 КМ, 
4. Милићевић Тамара у износу од 1.000,00 КМ, 
5. Мићић Љиљана у износу од 1.000,00 КМ, 
6. Писић Николина у износу од 500,00 КМ, 
7. Радовановић Миланка у износу од 500,00 КМ, 
8. Веселиновић Андреа у износу од 500,00 КМ, 
9. Илић Митар у износу од 500,00 КМ, 

10. Милошевић Јована у износу од 500,00 КМ. 
 

III 
Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке II ове одлуке. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-5/2019                       
9. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 3. став 1. Закона о заштити 
становништва од заразних болести ("Службени 
гласник Републике Српске",број: 90/17), члана 59. 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 КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА ПОЈАВУ "COVID - 19", 
БОЛЕСТИ КОЈУ ИЗАЗИВА  

КОРОНА ВИРУС "SARS – COV-2" 
 
I 

Овом одлуком се именује Координационо тијело за 
планирање, спровођење и праћење активности 
везаних за појаву "covid - 19", болести коју изазива 
корона вирус "SARS – CoV-2" (у даљем тексту: 
Координационо тијело), у саставу: 
 

1. градоначелник града Зворник, предсједник 
Координационог тијела, 

2. замјеник градоначелника града Зворник, 
замјеник предсједника Координационог 
тијела, 

3. директор ЈЗУ Дом здравља Зворник, члан 
Координационог тијела, 

4. директор ЈЗУ Болница Зворник, члан 
Координационог тијела, 

5. начелник Службе цивилне заштите Градске 
управе Зворник, члан Координационог тијела, 

6. старјешина Службе професионалне 
ватрогасне јединице Градске управе Зворник, 
члан Координационог тијела, 

7. представник ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске, Регионални центар 
Зворник, члан Координационог тијела, 

8. начелник Полицијске управе Зворник, члан 
Координационог тијела, 

9. начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, члан Координационог тијела, 

10. здравствени инспектор Градске управе 
Зворник, члан Координационог тијела, 

11. директор ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" 
Зворник, члан Координационог тијела, 

12. шеф Кабинета градоначелника, члан 
Координационог тијела, 

13. доктор медицине – епидемиолог ЈЗУ Дом 
здравља Зворник, члан Координационог 
тијела, 

14. начелник Одјељења Комуналне полиције 
Градске управе Зворник, члан 
Координационог тијела, 

15. доктор медицине – инфектолог ЈЗУ Болница 
Зворник, члан Координационог тијела, 

16. директор АД "Водовод и комуналије" Зворник, 
члан Координационог тијела, 

17. представник Јединице граничне полиције 
Зворник, Гранична полиција БиХ, члан 
Координационог тијела. 

 
II 

Задатак Координационог  тијела из тачке I ове 
одлуке је планирање, спровођење и праћење 
активности везаних за појаву "covid - 19", болести 
коју изазива корона вирус "SARS – CoV-2". 
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III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                      
13. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16 и 36/19),  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и члана 6. став 6. Закона о 
трезору (Службени гласник Републике Српске“, број 
16/05 и 28/13), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 

                                                                                          
I 

Oдобрава се поврат новчаних средстава у износу од 
552,34 КМ Миладину Јурошевић, настањеном у 
Центар 3, стан број 7, Зворник. 
 

II 
Поврат средстава се врши из разлога што је горе 
именовани по Рјешењу Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, број: 05-
478-1/2015 од 16.3.2015. године, уплатио на име 
ренте износ од 8.679,82 КМ и накнаду на име 
уређења градског грађевинског земљишта у износу 
од 4.640,26 КМ, што укупно износи 13.320,08 КМ. 
Надлежни орган је рјешењем, број 05-478-1/2015 од 
22.3.2019. године измјенио своје рјешење од 
16.3.2015. године, чиме је утврђена обавеза 
плаћања накнаде на име ренте у износу од 7.466,19 
КМ и накнада на име уређења градског грађевинског 
земљишта у износу од 5.301,55 КМ, што укупно 
износи 12.767,74 КМ. Из напријед наведеног 
произлази да је Миладину Јурошевић утврђена 
мања обавеза у односу на ону коју је уплатио, те је 
потребно извршити поврат уплаћених средстава у 
висини од 552,34 КМ. 
 

III 
Средства уплатити на жиро рачун Миладина 
Јурошевић број 555-400000-53935-03 код Нове 
банке. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-460-2/2019                       
12. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. став 3. тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16 и 36/19) и  чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ 

ВРЕМЕНА 

I 
Одлука о распореду радног времена („Службени 
гласник општине Зворник“, број: 12/13) мијења ае у 
члану 3. и гласи: 
„Радно вријеме Пријемне канцеларије Градске 
управе Града Зворник је од 07,00 часова до 15,00 
часова сваким радним даном“. 
 

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

Број: 02-022-25/2020                       
16. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 82. став 3. и члана 86. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и чл. 51. и 55. Статута 
града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник 
града Зворник, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ОБЈАВЉИВАЊУ АКАТА У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСНИКУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
(1) Овим правилником уређује се начин 
објављивања општих и појединачних аката, које у 
свом раду доносе органи Града Зворник, у 
службеном гласилу Града Зворник. 
(2) Службено гласило Града Зворник је „Службени 
гласник града Зворник“ (у даљем тексту: Службени 
гласник). 
 

Члан 2. 
(1) Издавање Службеног гласника је дјелатност од 
општег интереса, коју обавља Стручна служба 
Скупштине града. 
(2) Секретар Скупштине града Зворник (у даљем 
тексту: Секретар), уређује Службени гласник и 
одговоран је за његов садржај. 
 

Члан 3. 
Насловна страна Службеног гласника садржи назив 
Службени гласник града Зворник, грб града Зворник, 
редни број, дан, мјесец и годину излажења, мјесто 
излажења, као и податке о издавачу. 
 

Члан 4. 
(1) У Службеном гласнику се, у складу са овим 
правилником, обавезно објављују: сви акти усвојени 
на сједницама Скупштине града Зворник, одлуке, 
правилници, наредбе, упутства, планови и програми 
које доноси градоначелник, општи акти које, по 
овлашћењу Градоначелника, доносе руководиоци 
организационих јединица Градске управе Града 
Зворник, уговори које Градоначелник потписује са 
Синдикалном организацијом Града Зворник, 
појединачни акти органа Града Зворник којим се 
одлучује о избору, именовању, постављању и 
разрјешењу, исправке аката који су објављени у 
Службеном гласнику, пречишћени текстови, као и 
други акти за које је то одређено законом или 
подзаконским актом. 
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(2) У Службеном гласнику могу се објавити и други 
акти које у свом раду донесу органи Града Зворник, 
уколико доносилац тих аката сматра да је њихово 
објављивање потребно. 
(3) У Службеном гласнику могу се објавити и акти 
које доносе комисије, савјети и друга радна тијела 
именована од стране Скупштине града или 
Градоначелника. 
(4) Јавне установе и предузећа чији је оснивач 
Скупштина града Зворник, могу објављивати своја 
општа акта у Службеном гласнику уколико су 
израђена и достављена издавачу у складу са овим 
правилником. Објављивање наведених аката врши 
се без надокнаде. 
 

Члан 5. 
(1) Сви акти објављују се у тексту који је утврдио 
њихов доносилац, на основу достављеног 
оригиналног, потписаног и печатом доносиоца, 
овјереног акта. Доносиоци аката из претходног 
члана овог правилника, дужни су исте достављати у 
Стручну службу Скупштине града ради објављивања 
у Службеном гласнику. Акта која се објављују у 
Службеном гласнику, морају и у електронском 
облику бити достављена Стручној служби 
Скупштине града, као предуслов за објављивање. 
(2) Доносиоци аката која се објављују у Службеном 
гласнику, обавезни су да акта израђују у складу са 
Правилима за израду закона и других прописа 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 24/14). 
(3) Акта која су на прописан начин достављена на 
објављивање, објавиће се у првом наредном броју 
Службеног гласника. 
(4) Службени гласник излази по потреби, у складу са 
обимом достављених аката на објављивање и 
процјеном Секретара. 
 

Члан 6. 
(1) Када Секретар сматра да акт достављен на 
објављивање, није у складу са уставом, законом или 
другим општим актом, односно, уколико није 
израђен у складу са чланом 5. став 2. овог 
правилника, пре објављивања тог акта, указује 
доносиоцу акта на ту несагласност и враћа му акт на 
усаглашавање. 
(2) Уколико доносилац акта остане при ставу да се 
пропис објави, Секретар о томе обавјештава 
Градоначелника и предлаже му да предузме мјере 
за које је овлашћен.  
 

Члан 7. 
(1) Секретар и службеници који су задужени за 
објављивање аката у Службеном гласнику, дужни су 
да одмах по објављивању аката, утврде да ли су ти 
акти објављени у изворном тексту и ако утврде да 
текст објављен у Службеном гласнику не одговара 
изворном тексту, припреме исправку и објаве је у 
наредном броју Службеног гласника. 
(2) Организационе јединице Градске управе Града 
Зворник које су биле доносиоци аката или 
предлагачи аката Скупштине града и 
Градоначелника, дужни су да, одмах по 
објављивању аката чији су били доносиоци или 
предлагачи, утврде да ли су ти акти објављени у 

изворном тексту и ако утврде да текст објављен у 
Службеном гласнику не одговара изворном тексту, о 
томе обавјесте Секретара, који припрема исправку и 
објављује у наредном броју Службеног гласника. 
(3) Вршење исправке штампарских грешака у 
објављеном тексту акта, после упоређивања са 
изворним текстом одобрава Секретар. 
 

Члан 8. 
О редоследу и начину објављивања аката, као и о 
другим питањима везаним за уређивање Службеног 
гласника, стара се Секретар. 
 

Члан 9. 
Службени гласник се издаје у штампаном и 
електронском облику у ПДФ формату. Штампани и 
електронски облик Службеног гласника су званична 
издања, морају имати исти датум и морају бити 
садржински усаглашени.  
 

Члан 10. 
(1) Секретар у року од 15 дана од дана 
објављивања Службеног гласника, по један 
примјерак штампаног издања доставља 
Министарству управе и локалне самоуправе 
Републике Српске и на огласну таблу Градске 
управе Града Зворник.  
(2) Електронско издање Службеног гласника у ПДФ 
формату доставља се службенику задуженом за 
одржавање сајта Града Зворник, на објаву. 
(3) Правна и физичка лица која су заинтересована 
за издања Службеног гласника, могу Стручној 
служби Скупштине града доставити годишњу 
наруџбеницу за достављање Службеног гласника у 
штампаној и/или електронској форми, уз надокнаду 
која ће бити дефинисана посебном одлуком. 
 

Члан 11. 
Секретар је дужан за сваку календарску година 
израдити и објавити у електронском облику у ПДФ 
формату, хронолошки регистар прописа објављених 
у Службеном гласнику за ту годину, у који се 
хронолошки уписују називи свих објављених аката, 
број Службеног гласника у коме су објављени и 
страница на којој се налази акт. 
 

Члан 12. 
За спровођење овог правилника задужују се 
Секретар, начелници свих одјељења и служби 
Градске управе Града Зворник, као и шефови 
посебних и самосталних организационих јединица 
Градске управе Града Зворник. 
 

Члан 13. 
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да 
важи Одлука број: 02-022-7/08 од 15. јануара 2008. 
године („Службени гласник општине Зворник“, број 
1/08). 
 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-020-2/2020                       
24. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 82. 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 05/17), Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА ГРАНТА ОМЛАДИНСКИМ И ДРУГИМ 
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈАМА 

 
Члан 1. 

У Правилнику за додјелу средстава гранта 
омладинским и другим удружењима грађана и 
фондацијама број: 02-020-8/19 у члану 8. додаје се 
нови став који гласи: 
 

„(4) Средства која се додјељују јавним позивом 
износе 80% од укупно планираних средстава за 
финансирaње и суфинансирање пројеката/програма 
за текућу фискалну годину, а 20% средстава 
додијелиће градоначелник организацијама које се 
пријаве на јавни позив а које због хитности пријаве 
на друге конкурсе (републичке, међународне) не 
могу чекати засједање и одлуку комисије и 
организацијама које имају потребу суфинансирања 
пројеката код других донаторских организација“. 

 
Члан 2. 

(1) У члану 17. после става 2. додаје се став 3. који 
гласи: 

 

„(3) организације које конкуришу на јавни позив а 
које због хитности пријаве на друге конкурсе 
(републичке, међународне) не могу чекати 
засједање и одлуку комисије и организацијама које 
имају потребу суфинансирања пројеката код других 
донаторских организација, приликом конкурисања 
обавезни су приложити само пријавни образац 
наведен у члану 17. став 2. тачка 1.“ 
(2) Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-020-3/2020                       
3. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 79.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 
број 97/16),  члана  41. Статута града Зворник - 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за именовање конкурсних комисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број 13/17), Градоначелник Града Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

СЛУЖБЕНИКА У 
 ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК  

1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем службеника у Градску управу 
Града Зворник, по Јавном конкурсу број 02-120-
35/20, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ 
10.2.2020. године и „Службеном гласнику Републике 
Српске“ број  10/20, дана 11.2.2020. године у 
саставу:  
 

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Милка Павловић, члан 
3) Снежана Митровић, члан 
4) Mиодраг Радић, члан 
5) Немања Мићић, члан 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.       
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 
Број: 02-120-35-5/2020                       
25. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 98.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број  97/16 и 36/19),  члана  41. Статута града 
Зворник - Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17) и члана 6. Правилника о 
пријему у радни однос и стручном оспособљавању 
приправника у Градској управи града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 3/18 и 
10/19), Градоначелник Града Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

ПРИПРАВНИКА У 
 ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем приправника у Градску управу 
Града Зворник, по Јавном конкурс број 02-123-5/20, 
објављен у дневном листу „Глас Српске“ 10.2.2020. 
године и „Службеном гласнику Републике Српске“ 
број  10/20, дана 11.2.2020. године у саставу:  
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник, 
2) Мирослав Васић, члан, 
3) Ружа Остојић, члан. 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.       
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3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 

4.  Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 

Број: 02-020-35-7/2020                       
25. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење унутрашњих радова на реконструкцији 
зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу“ - отворени 
поступак, број: 02-360-8/20, у саставу: 

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

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

3) Ружа Остојић, члан- Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

4) Раде Савић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана, 

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

 

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 24.02.2020. 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: 02-360-8/2020                       
24. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
горива и мазива за моторна возила Градске управе 
града Зворник “ - отворени поступак, број: 02-360-
11/20, у саставу: 

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

2) Рада Милићевић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

3) Александар Јевтић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

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

5) Зоран Ерић, члан  - Сања Перић, 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 02.03.2020. 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: 02-360-11/2020                       
28. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
опреме за потребе Службе професионалне 
ватрогасне јединице града Зворник“ - отворени 
поступак, број: 02-360-13/20, у саставу: 

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

2) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић Хариз 
Мехидић, замјеник члана, 

3) Сања Перић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

4) Хариз Мехидић, члан- Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 11.03.2020. 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: 02-360-13/2020                       
10. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење радова на згради ЈУ „Технички школски 
центар“ Зворник“ - отворени поступак, број: 02-360-
16/20, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник – Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Ружа Остојић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

4) Раде Савић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 11.03.2020. 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: 02-360-16/2020                       
12. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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. Ђоко Јанковић из Роћевића, начелник службе за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету: „Израда акта о процјени ризика 
на радном мјесту у Градској управи града Зворник“. 
 
2. Услуге из става 1. ће вршити „Превентива“ д.о.о 
Бања Лука, према условима из понуде, број: 
19А/120, од 05.02.2020. године. 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: 02-360-14/2020                       
13. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из става 1. ће вршити „Алтернативна 
Телевизија“ д.о.о. Гундулићева бр.33, Бања Лука, 
према условима из понуде, број: 02-360-9-1/20, од 
07.02.2020. године, континуирано од дана 
потписивања уговора о вршењу услуга па до 
31.01.2021.године. Обавезује се вршилац надзора 
да након извршења уговорених услуга, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-9-1-1/2020                       
14. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из ства 1. ће вршити РТВ „Подриње“ а.д. 
Кнеза Милоша 3, Лозница, према условима из 
понуде, број: 02-360-9-2/20, од 07.02.2020. године, 
континуирано од дана потписивања уговора о 
вршењу услуга па до 31.01.2021.године. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
услуга, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-9-2-1/2020                       
14. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                         

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга: „Набавка информативних услуга 
путем радија“. 
 
2.Услуге из става 1. ће вршити „Радио станица 
„Освит“, Зворник чији је оснивач „Петкомерц“ д.о.о. 
Дрињача, према условима из понуде, број: 02-360-9-
3/20, од 07.02.2020. године, континуирано од дана 
потписивања уговора о вршењу услуга па до 
31.01.2021.године. Обавезује се вршилац надзора 
да након извршења уговорених услуга, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-9-3-1/2020                       
14. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                         

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће вршити РТВ „БН“ д.о.о. 
Лазе Костића 146, Бијељина, према условима из 
понуде, број: 02-360-9-4/20, од 07.02.2020. године, 
континуирано од дана потписивања уговора о 
вршењу услуга па до 31.01.2021.године. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
услуга, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-9-4-1/2020                       
28. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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: 
„Аналитичка и графичка обрада података за потребе 
регулације корита ријеке Сапне“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити Г.О. „Гео - Окука“ 
с.п Бијељина, према условима из понуде, број: 
02/20, од 10.02.2020. године у року од 15 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: 02-360-15/2020                       
18. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. Данијел Милошевић из Зворника, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
набавке робе: „Набавка и монтажа пластеника“. 
 
2. Робу  из члана 1. ће испоручити и монтирати 
„ИТЦ“ д.о.о Зеница, према условима из понуде, број: 
1100-1110-1, од 16.01.2020. године. 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: 02-360-58-1/2019                       
26. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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. Ђоко Јанковић из Роћевића, начелник службе за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету: „Израда WEB странице и WEB 
хостинг услуге граду Зворник“. 
 
2. Услуге из става 1. ће вршити „Ланако“ д.о.о Бања 
Лука, према условима из понуде, број: РО-01-
6797/19. 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: 02-360-19/2020                       
27. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују 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: 02-360-
21-1/18 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 вршиоци надзора 
да након извршења уговорених радова, доставе 
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: 02-360-21-1-17/2018                       
28. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
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РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету: „Извођење унутрашњих радова на 
реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у 
Роћевићу. 
 
2. Радове  из члана 1. ће извршити „Genex“ д.о.о. 
Зворник, према условима из понуде, број: 29/20, од 
21.02.2020. године у року од 20 радних 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: 02-360-8-1/2020                       
12. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Зворник исплата 
новчаних средстава у износу од 800,00 КМ 
(осамстотинакм), намјенски за организовање 
такмичења на општинском и регионалном нивоу. 
 
2. Средства из члана 1.овог закључка обезбједиће се 
са буџетске позиције 416100-награде вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити на 
жиро рачун синдиката, број:522-009-00002244-15 
НЛБ Развојна банка Филијала Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-30/2020                       
20. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се ЈУ ОШ ''Петар Кочић'' Козлук  исплата 
новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 
(двијестотинакм), намјенски за организовање 
такмичења на општинском и регионалном нивоу. 

2. Средства из члана 1.овог закључка обезбједиће се 
са буџетске позиције 416100-награде вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити на 
жиро рачун синдиката, број:522-009-00000417-64 
НЛБ Развојна банка Филијала Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе . 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-34/2020                       
27. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

ЖЕНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Женском 
фудбалском клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име суфинансирања одласка 
сениорки и кадеткиња овог клуба на турнире у малом 
фудбалу у Зеници и Брчком. 
 
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 Женског 
фудбалског клуба „Дрина“ број: 562-003-81447629-73. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-11/2020                        
30. јануар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 35.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза за кредите, плате 
играчима и особљу, као и финансирања осталих 
пратећих обавеза и трошкова. 
 
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 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-13/2020                       
3. фебруар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

КАРАТЕ КЛУБУ „СЕНСЕИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Сенсеи“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име финансирања регистрације клуба и осталих 
редовних активности. 
 
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 „Сенсеи“ број:555-006-005468840-56. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-21/2020                       
20. фебруар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
музичких талената севдалинке „Севдах“ из Сарајева 
у износу од 2.500,00 КМ, на име финансијске помоћи 
за реализацују пројекта „Туристичко привредне 
разгледнице града Зворник“ 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења музичких талената севдалинке „Севдах“ 
број:154-180-20081630-90. 

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

 
Број: 02-400-26/2020                       
6. фебруар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интернет 
порталу „Звоно медиа“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад и 
опстанак портала. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интeрнет 
портала „Звоно медиа“:552-000-18773228-34. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-28/2020                       
12. фебруар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства Tодоровић Дарку 
,раднику Градске управе Зворник,на име накнаде 
трошкова полагања стручног испита у износу од 
200,00 КМ. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412900-Остали 
непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто 
накнаде ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке послове  и 
управљање људским ресурсима, из буџета за 
2020.годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-430-259/2020                       
18. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 8. став 1. алинеја г) Закона о архивској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 119/08), члана 7. Правилника о поступку одабирања архивске грађе, критеријумима и начину његовог 
вредновања („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/10), члана 18. Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/20) и чл. 41. и 51. Статута 
града Зворник-Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, доноси: 

 
ДОПУЊЕНУ  ЛИСТУ 

КАТЕГОРИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ СА РОКОВИМА ЧУВАЊА 
 

Листа документарне грађе се допуњује у дијелу групе 51 и подгупе 511-други облици здравственог надзора где 
се додају сљедеће алинеје како слиједи: 
 
Глав. 
група Група Подгрупа ОПИС Рокови 

чувања 

 

51  
НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА - УОПШТЕ (ПРОПИСИ, 
РАСПИСИ, УПУСТВА, ИНСТРУКЦИЈЕ, ОБЈАШЊЕЊА И 
МИШЉЕЊА, ЕЛАБОРАТИ, АНАЛИЗЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ И ДРУГИ 
МАТЕРИЈАЛИ ИЗ ОВЕ ОБЛАСТИ) 

ТРАЈНО 

 

510 

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ  
- надзор над примјеном прописа о сузбијању и спречавању заразних 
болести, 5 ГОД. 

- надзор над производњом и прометом намирница и сировина, 5 ГОД. 
- надзор над производњом, прометом и употребом предмета опште 
потрошње, 5 ГОД. 

- надзор над производњом и прометом отрова и опојних дрога, 5 ГОД. 
- надзор над снабдијевањем водом за пиће, 5 ГОД. 
- пријаве за кривична дјела и привредне преступе и захтјеви за 
покретање прекршајног поступка, 5 ГОД. 

- евиденције и извјештаји итд. ТРАЈНО 

511 

ДРУГИ ОБЛИЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ НАДЗОРА 10 ГОД. 
- захтјев за издавање еколошке дозволе ТРАЈНО 
- захтјев за обнављање и ревизију еколошке дозволе ТРАЈНО 
- еколошки инспектор 5 ГОД. 

 
Ова листа ће ступити на снагу након што Архив Републике Српске Зворник да сагласност на њену примјену, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 

Број: 02-052-79/2019                       
11. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

______________________________________________Зворник                                       Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 

 
ОГЛАС 

 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-1/20 од 
20.02.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 

регистарском листу број 140 упис промјене лица  
овлашћених  за  представљање и заступање  
Заједнице етажних власника зграде ''Центар 5'' која 
се налази у Улици Краља Петра Првог 
Карађорђевића број 12 у Зворнику, на тај начин што 
ће за предсједника Скупштине умјесто досадашњег 
предсједника Предрага Васиљевића бити изабран  
Ђукановић Владо, а умјесто досадашњег 
предсједника Управног одбора Чворак Радислава 
изабран  Томић Данијел, који ће у будућем раду 
заступати заједницу. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-1/2020                              НАЧЕЛНИК 
20. фебруар  2020. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
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На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-2/2020 од 
25.02.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 189 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање Заједнице етажних 
власника зграде ''Арена-улаз 3'' која се налази у 
Улици Карађорђева број 21Ц у Зворнику, на тај 
начин што ће досадашњем предсједнику Скупштине  
Михајловић Саву, престати право  представљања 
Заједнице етажних власника зграде ''Арена-улаз 3'' 
Зворник. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Арена-улаз 3'', ће    представљати предсједник 
Скупштине Мркајић Милева. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-2/2020                              НАЧЕЛНИК 
25. фебруар  2020. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-3/2020 од 
03.03.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 190 упис промјене лица  
овлашћених  за  представљање и заступање 
Заједнице етажних власника зграде ''Стара апотека'' 
која се налази у Карађорђевој улици  број 18 у 
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем 
предсједнику Скупштине Милошу Мијатовићу, 
престати право  предастављања и заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''Стара 
апотека''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Стара апотека''  ће    представљати и заступати 
предсједник Скупштине Никола Максимовић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-3/2020                              НАЧЕЛНИК 
3. март  2020. године                          ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-4/2020 од 
11.03.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 191 упис промјене лица  
овлашћених  за  представљање и заступање 
Заједнице етажних власника зграде ''С-19'' која се 
налази у Новом насељу  број 12-13 у Зворнику, на 
тај начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Петронић Горану, престати право  
предастављања, а предсједнику Управног одбора 
Вељанчић Предрагу престати право заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''С-19'', Зворник. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''С-19''  ће    представљати предсједник Скупштине 
Ранко Зекић, а заступати предсједник Управног 
одбора Стевић Радиша. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-4/2020                              НАЧЕЛНИК 
11. март  2020. године                         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
 

Одјељење за општу управу 
 

На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 13/02, 87/, 
50/2010 и 66/2018) и тачке 5. Упуства о радној 
књижици (“Службени гласник РС“, број: 22/96), 
Начелник одјељења за општу управу д о н о с и:   

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОНИШТЕЊЕ 
ПРИВРЕМЕНИХ РАДНИХ КЊИЖИЦА 

 
1. У комисију за поништење привремених радних 
књижица именују се : 

1) Перић Верица, предсједник                                                                                                    
2) Сања Ђурић, члан и 
3) Тања Јоксимовић, члан 

 
2. Комисија има задатак да поништи издате радне 
књижице, да сачини записник о поништењу радних 
књижица и доставу истих овлашћеном раднику за 
издавање нове радне књижице. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Зворник“. 

 
Број: 07-111-8/2020                         НАЧЕЛНИК 
3. март  2020. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                               Мурадиф Селимовић с.р 
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