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На основу члана 102. став 2. и 3. Устава
Републике Српске ,члана 39. став 2. алинеја 1
и члана 82. и 83. Закона о локалној самоуправи
РС''(„Службени гласник РС“ број: 97/16), члана
4. Закона о граду Зворник (''Службени гласник
РС'', број: 106/15), и члана 27, 91 и 92.
Статута града Зворник („Сл.гласник града
Зворник“ број: 2/16 и 14/16), Скупштина града
Зворник,
на
сједници
одржаној
дана
28.фебруара 2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДА ЗВОРНИК
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Статуту града Зворник, („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/16 и 14/16), у
даљем тексту: Статут врше се следеће измјене
и допуне:
 у члану 11.став 1. под а:) у алинеји 10.
иза ријечи прихода додаје се ријеч „буџета“,
 у алинеји 11.после текста „послове
правног заступања града брише се слово „и“ и
додаје се текст који гласи „пред судовим и
другим органима у имовинско - правним
споровима, у споровима за наплате накнаде и
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услуге и у радним споровима у складу са
Законом“.
Члан 2.
„У члану 27. Стаута под а) код
надлежности Скупштине Града врше се
одређене измјене и допуне које гласе:
 у ставу 1. иза алинеје 3. додаје се
алинеја 4. која гласи „усвајање финансијских
извјештаја“,
 у алинеји 9.умјесто ријечи „околине“
треба да стоје ријечи „животне средине“, иза
алинеје 10 додаје се алинеја 11 која гласи:
„даје сагласност на цијену комуналних услуга“,
 у алинеји 20. испред ријечи секретара
Скупштине града додају се ријечи „именује и
разрјешава“, као и иза ријечи Скупштине града
додају се ријечи „и врши избор, именовања и
разрешења на другим позицијама у складу са
Законом“,
 у алинеји 22 умјесто ријечи „образује“
треба да стоји ријеч „формира“,
 иза алинеје 28 додаје се алинеја 29 која
гласи „разматра информације о стању јавног
реда и мира, безбједности грађана и имовине
на подручју града“,
 у алинеји 36 иза ријечи расписује
референдум додају се ријечи „у складу са
Законом“,
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Члан 3.
У члану 30.Статута у другом реду иза
ријечи „одборника“ ставља се зарез и додаје
текст који гласи: „осим када је другачије
прописано Законом“.
Члан 4.
„У члану 33. у ставу 3 у другом реду иза
ријечи
„сазвати“
додају
се
ријечи
„натполовична већина“.
Иза члана 34 додаје се члан „34а“ који
гласи:
Члан 34а.
У
случају
престанка
мандата
функционера
и
других
именованих
и
постављених лица врши се примопредаја
дужности у складу са одредбама члана 46.до
50.Закона о локалној самоуправи.
Члан 5.
У члану 39.Статута у ставу 2.иза ријечи
„самоуправи“ брише се тачка и додаје текст
„Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе“.
Члан 6.
(1) У члану 41. став 1. код надлежности
Градоначелника Града
 у алинеји 9. додаје се текст „предлаже
именовање и разрешење начелника Одјељења
или службе“
 у алинеји 10.иза ријечи „службенике“
додаје текст „у складу са Законом“
 у алинеји 19 иза ријечи „средствима“
додају се ријечи „на начин утврђен Статутом“
 иза алинеје 19 додају се алинеје 20 и
21 које гласе:
 одлучује о сукобу надлежности између
градске управе и организација које врше
послове од интереса за град,
 одлучује о изузећу службеног лица
градске управе и
 у алинеји 22 после ријечи законом
додају се ријечи „и Статутом“ а остатак текста
се брише
(2) Иза алинеје 22 додаје се став 2. који
гласи:
Градоначелник
је
одговоран
за
законитост
свих
аката
које
предлаже
Скупштини.
Члан 7.
У члану 43.Статута у ставу 2.у другом
реду умјесто ријечи „10“ треба да стоји „1/3“ а
иза ријечи града брише се тачка, додаје текст
„уколико мандат градоначелнику престане
прије истека времена на које је изабран“.
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Став 2. истог члана мијења се и гласи:
„у
случају
престанка
мандата
градоначелника прије истека времена на које је
изабран у складу са изборним прописима, а
замјеник је спријечен да обавља дужност или
Град нема замјеника, Скупштина бира вршиоца
дужности замјеника, у складу са овим Статутом
и Пословником Скупштине града, на приједлог
1/3
одборника
до
избора
новог
Градоначелника, који има све надлежности
извршног органа власти у складу са овим
законом“.
Члан 8.
У члану 44.Статута у ставу 1. у првом
реду иза ријечи Града брише се текст „има
слободу да самостално утврди“ и додаје се
ријеч „утврђује“.
Став 2 истог члана мијења се и гласи:
(1)
Приликом
доношења
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе
полази се од њеног
дјелокруга
утврђеног
законом, другим прописима и следећих начела:
 Обједињавање истих или сличних,
односно међусобно повезаних послова у
одговарајуће унутрашње јединице,
 Законитог и благовременог одлучивања
правима и обавезама и на закону заснованим
правним интересима физичких и правних лица,
 Стручног и рационалног обављања
послова
и
остваривања
одговорности
запослених, постављених и именованих лица и
 Ефикасног
руковођења
организационим јединицама и сталног надзора
над обављањем послова
(2)
Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
градске управе обухваћена су и радна мјеста у
стручној служби Скупштине Града.
У ставу 4.иза ријечи „чланом“ број 3
„замјењује се бројем 4“.
Члан 9.
Иза члана 45.Статута додаје се члан 45а,
45б, 45ц) и 45д) који гласе:
„Члан 45а“
(1) У Градској управи организују се
одјељења и службе као основне организационе
јединице.
(2) У зависности од обима и врсте
послова у одјељењима и службама могу се
формирати
одсјеци
као
унутрашње
организационе јединице.
(3)
Изузетно од става 2 овог члана,
одсјек се може формирати као самостална
организациона јединица у Градској управи за
обављање специфичних послова.
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(4) Ради
ефикаснијег
извршавања
послова из надлежности Градске управе могу
се формирати мјесне канцеларије у појединим
насељеним мјестима.
„Члан 45б“
(1) Градоначелник града може да
формира кабинет као посебну организациону
јединицу
ради
вршења
савјетодавних,
протоколарних и административно- техничких
послова.
(2) Кабинетом руководи шеф кабинета
којег
поставља,
односно
распоређује
Градоначелник града.
(3) Градоначелник
може
да
има
савјетнике.
(4) Градоначелник може да постави
градског менаџера и градског артхитекту,
односно просторног планера за рад на
припреми и реализацији развојих програма и
пројеката, којима се постиче економски развој,
обезбјеђује заштита животне средине, одрживи
развој, постичу предузетничке иницијативе,
јавно приватно партнерство, доносе акти
просторног планирања и иницирају измјене
прописа ради стварања постицајног амбијента
за развој града.
(5) Мандат шефа кабинета, савјетника,
градског менаџера и градског архитекте,
односно
просторног
планера
престаје
престанком мандата градоначелника, оставком
или разрешењем.
(6) На радно-правни статус шефа
кабинета, савјетника, градског менаџера и
градског
архитекте,
односно
просторног
планера примјењују се општи прописи о раду.
(7) Изузетно од става 5.овог члана, ако
је за шефа кабинета распоређено лице са
статусом службеника или намјештеника у
градској управи, то лице док је у мандату шефа
кабинета, као и након престанка мандата, има
права из радног односа службеника или
намјештеника у Градској управи.
„Члан 45ц“
Број становника на подручју Града према
резултатима последњег пописа становништва
је критеријум на основу којег се утврђује
максималан број запослених у градској управи.
„Члан 45д“
(1) Максималан број запослених на
неодређено вријеме у Градској управи
укључујући и запослене у Стручној служби
Скупштине, не може бити већи од 3 запослена
на 1000 становника на подручју Града према
резултатима последњег пописа становништва.
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(2) Запослени из става 1.овог члана су
службеници и намјештеници у смислу закона
којим
се
уређује
радно-правни
статус
запослених у органима града, не укључујући
функционере Града и запослене који обављају
послове у области заштите од пожара.
(3) Укупан број запослених на одређено
вријеме или лица ангажованих по другим
основама у Градској управи укључујући и
запослене у Стручној служби, не може бити
већи од 10% запослених на неодређено
вријеме.
Члан 10.
У
члану
46.Статута
иза
ријечи
„резолуције“ брише се тачка и додаје текст:
„стратегије, планове и програме“.
Члан 11.
У члану 47. Статута иза ријечи „рјешење“
брише се слово „и“ ставља се зарез и иза
ријечи „закључке“ брише се тачка, ставља се,
зарез и додаје текст „планове и програме“.
Члан 12.
У члану 49. став 1.Статута иза ријечи
„Скупштине и“ додаје се текст „10% бирача
или“
У ставу 2.иза ријечи „грађана“ брише се
текст „које је регистровано у складу са законом
са 1000 потписа бирача“.
Члан 13.
Иза члана 49. Статута додаје се нови
члана 49а који гласи:
„Члан 49а“
Приједлог за доношење, измјене и
допуне Статута могу поднијети градоначелник,
најмање 1/3 одборника у Скупштини и 20%
бирача или 1500 бирача са подручја Града.
Члан 14.
У члану 50.додаје се нови став 3. који
гласи:
Секретар Скупштине уређује службени
гласник
Града и одговоран је за његов
садржај.
У досадашњем ставу 3. који постаје став
4. ријеч „Градоначелник града“ замјењује се
ријечју „секретар Скупштине града“.
Иза става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
(5) Изузетно од става 1. и 2. овог члана,
ако орган града није у могућности да објави
општи или појединачни акт у „Службеном
гласнику града, објављује га у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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Члан 15.
У члану 51.Статута иза става 1.додаје
став 2.и 3. који гласе:
„Све покретне и непокретне ствари и
имовинска права која припадају граду чине
његову имовину“.
Град управља, користи и располаже са
својом имовином у складу са законом, са
пажњом доброг домаћина, а у интересу
локалног становништва“.

(3) Град се може удруживати у Савез
општина и градова Републике Српске о чему
одлуку доноси Скупштина града.
(4) Удруживањем из става 1.овог члана
остварују се и унапређују одређени заједнички
интереси и осигурава њихова заштита.
(5) Сарадња Републичких и градских
органа остварује се у складу са Законом,
Статутом и другим прописима Републичких и
Градских органа управе.

Члан 16.
У члану 52.у ставу 1.иза ријечи
„расходи“ брише се тачка и додаје текст који
гласи „а који су утврђени законом“.

Члан 24.
У члану 89.постојећи текст мијења се и
гласи: „Распуштање Скупштине именовање и
рад Привременог органа, врши се и уређује у
складу са Законом“.

Члан 17.
У члану 56.у ставу 2.у алинеји 6.иза
ријечи „облици“ текст „који нису забрањен
Законом“ мјења се и гласи „учешћа, у складу са
Законом“.
Члан 18.
У члану 58.Статута у ставу 1.иза ријечи
„изјасни“ текст „већина од укупног броја
уписаних бирача“ мијења се и гласи
„натполовична већина грађана која је гласала
на референдуму у складу са Законом“.
Члан 19.
У члану 59.у ставу 1.иза ријечи „града“
брише се тачка и додаје се текст који гласи:
„најмање 10% бирача уписаних у бирачки
списак града или 3000 бирача ако је у бирачки
списак града уписано више од 30.000 бирача“.
Члан 20.
У члану 60.Статута у ставу 1. иза
ријечи „заједнице“ текст „и сваки одборник
Скупштине града“, брише се.
У ставу 3.истог члана умјесто ријечи
„најмање 50 бирача“ треба да стоји текст
„најмање 5% бирача који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице за коју се збор
грађана сазива“.
Члан 21.
У члану 61.у ставу 3.умјесто ријечи „1000
бирача“ треба да стоји „5% бирача уписаних у
бирачки списак за подручје града“.
Члан 22.
У члану 87.у ставу 1.иза ријечи
„градовима“ брише се тачка и додаје текст „у
складу са Законом“.
Члан 23.
У члану 88.Статута иза става 2.додаје се
став 3,4, и 5 који гласе:

Члан 25.
У члану 91.став 2.мијења се и гласи:
„приједлог за доношење, измјену и допуну
Статута Града могу поднијети Градоначелник,
најмање 1/3 одборника у Скупштини града и
20% бирача или 1500 бирача са подручја
града“.
Члан 26.
Задужује се Комисија за статутарна
питања и прописе Скупштине града да утврди
пречишћен текст Статута града Зворник и исти
објави у наредном броју „Службеног гласника
Града Зворник“.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања, а објавиће се у
„Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 01-022-28/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. став 2. алинеја 26. и
члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
РС (''Службени гласник РС'' број:97/16), члана
8. став 5. Закона о граду Зворник (''Службени
гласник РС'' број:106/15) и члана 27.и 46.
Статута града Зворник („Службени гласник
града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), Скупштина
града Зворник, на сједници одржаној дана 28.
фебруара 2017.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК
Члан 1.
У Пословнику Скупштине града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 ),
у даљем тексту: Пословник , члан 10. мијења
се и гласи:
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„(1) Одборник своју дужност врши у
складу са законом, статутом, пословником о
раду и етичким кодексом скупштине.
(2) Одборник за вршење одборничке
дужности може да има право на одборнички
додатак.
(3) Одборнички додатак утврђује се у
висини до 50% просјечне нето плате исплаћене
у градској управи за претходну годину, не
укључујући плате функционера , уколико
одборник има право на одборнички додатак.
(4) Одлуком скупштине утврђује се право
на одборнички додатак, као и случајеви у
којима одборнику не припада право на
одборнички додатак.“
Члан 2.
У члану 14.
став 3 Пословника
Скупштине града, у другом реду, иза ријечи
„члана“ текст „сједницу ће сазвати ½ одборника
новог сазива“, мијења се и гласи „сједницу ће
сазвати „натполовична већина одборника новог
сазива“.
Члан 3.
У члану 31. Пословника иза става 3.
додаје се став 4. који гласи:
„Чланови радних тијела скупштине могу
да имају право на накнаду у складу са одлуком
скупштине“
Члан 4.
У члану 62. Пословника, у ставу 2. иза
ријечи „подносилац захтјева“ додаје се текст „у
року од 8 дана“.
Члан 5.
Задужује се Комисија за статутарна
питања и прописе Скупштине града да утврди
пречишћен текст Пословника града Зворник и
исти објави у наредном броју „Службеног
гласника Града Зворник“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања, а објавиће се у
„Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 01-022-29/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

Ha основу члана 39. а у вези са чланом
26. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
21. и 22. Закона о спорту („Службени гласник
Републике Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08), и члана 27. и 46. а у вези са чланом
19. Статута града Зворник („Службени гласник

02. март 2017.

града Зворник", број: 2/16 и 14/16), Скупштина
града
Зворник
на
сједници
одржаној
28.фебруара 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о образовању Стручног савјета за спорт
града Зворник
Члан 1.
Образује се Стручни савјет за спорт
града Зворник (у даљем тексту: Савјет) као
стручно и консултативно тијело Скупштине
града Зворник за област спорта.
За чланове Савјета за спорт града
Зворник именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Радивоје Аћимовић, предсједник
Милан Ђокић, члан
Саша Калајџић, члан
Александар Васић, члан
Дарко Стефановић, члан
Огњен Павловић, члан
Велибор Петровић, члан
Срђан Ешпек, члан
Јеленко Лукић, члан
Мустафа Тухчић, члан
Љубинко Ребић, члан
Станислав Драгутиновић, члан

Члан 2.
Савјет за спорт, у складу са Законом, у
оквиру свог дјелокруга рада разматра,
предлаже и даје мишљења о:
-

-

-

-

Спортским активностима које су од
приоритетног значаја за Републику
Српску и град;
Критеријима
за
категоризацију
спортова и спортиста;
Приједлозима
система
такмичења
Републике Српске и Града;
Програмима развоја спорта, плановима
здравствене заштите спортиста и
програмима борбе против кориштења
недозвољених
стимулативних
средстава, насилног и недоличног
понашања спортиста и гледалаца;
Иницијативама за измјену и допуну
закона, те других прописа;
Наставним плановима и програмима,
школовању и усавршавању стручног
кадра за потребе спорта;
Програмима рада спортских центара,
кампова и спортских школа;
Критеријима за утврђивање статуса
врхунског спортисте, професионалног
спортисте и професионалне спортске
организације;
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Критерију за избор лица која врше
надзор над стручним радом;
Критеријима, врсти и облику признања
и награда за избор најуспјешнијих
спортиста града.

Савјет обавља и друге стручне послове
на приједлог Скупштине Града.
Члан 3.
Савјет доноси Пословник о свом раду.
Члан 4.
У циљу успјешнијег рада Савјет може
именовати експертске групе и друга тијела за
питања из области спорта града Зворник.
Стручне и административне послове за
потребе рада Савјета обавља надлежно
одјељење Градске управе града.
Средства за рад савјета обезбеђује
Градска управа Града.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
Градске управе Града Зворник''.
Број: 01-022-24/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 27. и 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 97/16), члана 8. став 2. и члана 10. став 4.
Закона о боравишној такси (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 78/11 и 106/15),
Мишљења Привредне коморе Републике
Српске,
број
04-08-24-3/17
од
20.02.2017.године и члана 27. и 46. Статута
града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16 и 14/16), Скупштина града
Зворник, на сједници одржаној 28.фебруара
2017. године, донијела је

Члан 5.
Савјет се именује на период од 4
(четири) године (олимпијски циклус).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Града Зворник''.
Број: 01-022-23/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 80. Закона о
уређењу простора и грађењу (Службени
гласник Републике Српске'', број: 40/13 и
106/15), члана 8. Закона о Граду Зворник
(Службени гласник Републике Српске'', број:
106/15) и члана 27.и 46. Статута Града Зворник
(„Службени гласник Града Зворник", број: 2/16
и 14/16), Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 28.фебруара 2017. године, доноси:

02. март 2017.

ОДЛУКУ
о боравишној такси
Члан 1.
Овом одлуком уређују се: обавеза
плаћања боравишне таксе, висина боравишне
таксе, обвезници плаћања и уплате боравишне
таксе, лица која су дјелимичо или у потпуности
ослобођени плаћања боравишне таксе, као и
остала питања у вези са боравишном таксом.
Члан 2.
Домаћи и страни држављани који на
подручју Града Зворник користе услугу ноћења
у угоститељском објекту за смјештај, плаћају
боравишну таксу у износу од 2,00 КМ по сваком
оствареном ноћењу.
Члан 3.
Боравишну таксу не плаћају:
а)
б)

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне,
грађевинске цијене корисне површине
стамбеног и пословног простора у 2016.
години

в)

Члан 1.
Утврђује се да је просјечна, коначна
грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне површине стамбеног и пословног
простора на подручју Града Зворник у 2016.
години износила 635,00 КМ.

г)

Дјеца до 12 година старости,
Лица упућена на бањско и климатско
лијечење, односно специјализовану
рехабилитацију од стране надлежне
љекарске комисије,
Особе са инвалидитетом од најмање
70%, војни инвалиди од прве до пете
категорије,
односно цивилни инвалиди рата од
прве до пете категорије, као и један
пратилац наведених особа,
Дјеца и омладина са сметњама у
развоју, која су потпуно или дјелимично
зависна од помоћи и његе другог лица,
као
и
пунољетна
лица
са
инвалидитетом која су потпуни или
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д)

ђ)

е)
ж)

дјелимично зависна од помоћи и његе
другог лица, те лица у пратњи
наведених лица,
Ученици, студенти и њихови пратиоци
који
организовано
бораве
у
угоститељском
објекту
за смјештај ради извођења школе у
природи,
екскурзија,
спортскорекреативних и других активности,
републичких и регионалних такмичења
у знању и вјештинама и обавезне
наставе
по
програму
надлежног
министарства и плану и програму
високошколске установе,
Страни
држављани
који
су
по
међународним
конвенцијама
и
споразумима
ослобођени
плаћања
боравишне таксе,
Сезонски радници,
Ученици основних и средњих школа и
студенти који немају пребивалиште у
граду Зворник.

Боравишну
плаћају:
а)
б)
в)

Службени гласник Града Зворник

Члан 4.
таксу умањену

за

50%

Лица од 13-18 година старости,
Лица која непрекидно бораве у објекту
за смјештај дуже од 30 дана и
Лица
која
се
баве
научноистраживачким радом који доприноси
туристичком развоју.

.

Члан 5.
Лица из члана 3. и 4. ове Одлуке
остварују право наведена права ако поднесу
доказ да испуњавају услове за неплаћање
боравишне таксе или плаћање боравишне
таксе у умањеном износу, и то: личну карту,
путну исправу, чланску карту, потврду школе,
односно
образовне
установе,
упутницу
љекарске комисије и друге сличне исправе
којим се доказује испуњеност услова из члана
3. и 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Средства
прикупљена
по
основу
боравишне таксе уплаћују се на рачун јавних
прихода Републике Српске.
Обвезник уплате боравишне таксе је
угоститељ који пружа услуге смјештаја из
члана 2. ове Одлуке.
Прикупљена средства од наплаћене
боравишне таксе давалац услуга уплаћује у
року од пет дана по истеку мјесеца у којем је
извршена пријава надлежном органу Пореске
управе о броју корисника услуга смјештаја и
износу наплаћене боравишне таксе.

02. март 2017.

Члан 7.
Угоститељ који пружа услугу смјештаја у
угоститељском
објекту
врсте:
сеоско
домаћинство, није обвезник уплате боравишне
таксе.
Члан 8.
Паушални износ боравишне таксе за
угоститеље који пружају услуге смјештаја у
кући за одмор, апартману и соби за
изнајмљивање, одређује се у износу од 15,00
КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу.
Плаћање боравишне таксе из става 1.
овог члана врши се у роковима утврђеним
Законом.
Члан 9.
Средства
прикупљена
по
основу
боравишне таксе, која припадају туристичкој
организацији града Зворник, могу се трошити у
складу са Законом.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Зворник“.
Број: 01-022-25/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 16. став 6. Закона о
јавним путевима (Службени гласник Републике
Српске'', број 89/13), Одлуке о разврставању
локалних путева и улица у насељима на
подручју града Зворник („Службени гласник
Града Зворник", број: 9/16) и члана 27. и 46
Статута Града Зворник („Службени гласник
Града Зворник", број: 2/16 и 14/16), Скупштина
града
Зворник,
на
сједници
одржаној
28.фебруара 2017. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о локалним, некатегорисаним путевима и
улицама у насељима на подручју града
Зворник
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком дефинишу се локални
путеви, некатегорсиани путеви и улице у
насељима на подручју града Зворник, њихово
управљање, изградња, реконструкција, одржавање, заштита, коришћење, финансирање и
надзор.
Члан 2.
(1) Локални пут је јавни пут од општег
значаја за саобраћај, којег свако може
слободно да користи под условима одређеним
законом и подзаконским актима и којег је
надлежни орган прогласио локални пут.

7

БРОЈ 4

Службени гласник Града Зворник

02. март 2017.

(2) Локални пут саобраћајно повезују
мјеста и насеља на подручју града Зворник,
односно подручја града Зворник са мрежом
других јавних путева.

5.

Члан 3.
Као некатегорисани путеви на подручју
града Зворник проглашавају се сви остали
путеви, уписани у катастар некретнина као
„јавно добро-путеви“, који се користе за
саобраћај по ма ком основу и који су доступни
већем броју корисника (сеоски, пољски, шумски
и индустријски путеви, путеви на насипима за
одбрану од поплава, прилази на пут,
бициклистичке
стазе,
као
и
уређене
саобраћајне површине намијењене за кретање
пјешака, те заустављање и паркирање возила
ради одмора и рекреације).

Члан 7.
Некатегорисани путеви на подручју града
Зворника морају испуњавати сљедеће услове:
1. ширина коловоза на читавој дужини мора
бити најмање 2,5 метара,
2. мостови,
пропусти
и
други
путни
грађевински објекти морају бити изграђени
за осовински притисак од најмање 6 тона и
морају имати ширину коловоза од најмање
три метра,
3. изнад коловоза цијелом ширином пута
мора да постоји слободан простор у висини
од најмање четири метра (слободан
профил пута).

Члан 4.
(1) Улице у насељима су дијелови
јавних путева у насељеном мјесту, са
тротоаром и ивичњаком, поред којих се
најмање с једне стране налазе редови кућа или
групе зграда.
(2) Улице у граду Зворнику и осталим
насељима на подручју града одређене су
просторним и урбанистичким плановима.
Члан 5.
Локални и некатегорисан пут сачињавају:
доњи и горњи строј (труп) пута, путни
грађевински објекти (мостови, надвожњаци,
подвожњаци, потпорни и обложни зидови),
објекти за одводњу (пропусти, дренаже и сл.),
саобраћајна сигнализација, опрема пута,
аутобуска
стајалишта
и
паркиралишта,
заштитни појас са обје стране пута ширине
најмање један метар од ивица пута (путни
појас), као и ваздушни простор изнад коловоза
у висини од седам метара мјерено од највише
коте коловоза.
Члан 6.
Локални путеви на подручју града
Зворник морају испуњавати следеће услове:
1. ширина коловоза на читавој дужини мора
бити најмање три метра са банкинама
минималне ширине 0,5 метара,
2. коловоз мора бити оспособљен да поднесе
осовинско оптерећење од најмање шест
тона по осовини,
3. мостови,
пропусти
и
други
путни
грађевински објекти морају бити изграђени
за осовински притисак од најмање 10 тона
и морају имати ширину коловоза од
најмање четири метра,
4. изнад коловоза цијелом ширином пута
мора да постоји слободан простор у висини
од најмање 4,5 метара (слободан профил
пута),

локални пут који има минималну ширину од
3 метра, мора имати одговарајућа проширења (мимоилазнице) на растојању од највише 500 метара за мимоилажење возила.

Члан 8.
На основу ове одлуке и Одлуке о
разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју града Зворника, градоначелник
Града
Зворник
утврђује
правилником
категорију путева и улица на подручју града.
II - УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У
НАСЕЉИМА
Члан 9.
(1) Обављање
послова
управљања,
изградње, реконструкције, одржавања
и
заштите локалних, некатегорисаних путева и
улица у насељима врши орган градске управе
надлежан за стамбено - комуналне послове и
послове саобраћаја.
(2) Управљање локалним, некатегорисаним путевима и улицама у насељима,
изградња, реконструкција, одржавање и заштита, врши се на начин прописан Законом о
јавним путевима, Одлуком о разврставању
локалних путева и улица у насељу на подручју
града Зворник, овом одлуком и другим
одговарајућим прописима.
Члан 10.
Одјељење за стамбено - комуналне
послове и послове саобраћаја надлежно је да:
1. води евиденцију о локалним путевима и
објектима на њима,
2. води евиденцију о некатегорисаним путевима и објектима на њима,
3. води евиденцију о улицама и објектима на
њима,
4. издаје
сагласност
за
прикључење
приступног пута на локални, некатегорисани пут и улицу,
5. издаје сагласност за постављање натписа
поред локалног пута,
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издаје саобраћајну сагласност - сагласност
за локацију и изградњу објеката поред пута
или улице,
7. издаје сагласност и обрачунава накнаду за
постављање инсталација у локални,
некатегорисани пут и у заштитни појас
пута,
8. издаје сагласност за постављање објеката
у
заштитни
појас
локалног
и
некатегорисаног пута,
9. издаје дозволу и обрачунава накнаду за
обављање ванредног превоза,
10. спроводи стручни надзор над изградњом
путева,
11. предлаже
покретање
поступка
за
рјешавање узурпације путног земљишта.
6.

Члан 11.
(1) Накнаде за издавање сагласности из

претходног члана обрачунава и наплаћује
Одјељење за стамбено - комуналне послове и
послове саобраћаја.
(2) Одјељење за просторно уређење
Градске управе Зворник обавезно је да у
поступку издавања дозволе за грађење објекта
од подносиоца захтјева затражи да приложи
сагласност из члана 10., тачка 6. ове одлуке.
III - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Члан 12.
Под
изградњом
локалног
или
некатегорисаног пута и објеката на путу, као и
улица у насељима, сматра се изградња пута и
објеката на постојећој и новој траси,
саобраћајна сигнализација, опрема пута,
аутобуска стајалишта и паркиралишта.
Члан 13.
Под реконструкцијом локалног или
некатегорисаног пута и објеката на путу, као и
улица у насељима, сматрају се радови на
дијелу постојећег пута и објектима на путу
којим
се
мијењају
његове
основне
карактеристике у циљу повећања безбједности
саобраћаја, носивости и пропусне моћи.
Члан 14.
Под рехабилитацијом локалног или
некатегорисаног пута, као и улица у насељима,
сматрају се радови на дијелу постојећег пута и
објектима на путу којим се пут или улица
доводи у пројектовано стање.
Члан 15.
реконструкција
и
рехабилитација локалних путева и улица, као и
постављање вертикалне и хоризонталне
(1) Изградња,

02. март 2017.

саобраћајне сигнализације, врши се у складу
са пројектно - техничком документацијом и
издатим
одобрењем
за
грађење
или
реконструкцију.
(2) Одобрење за грађење из претходног
става издаје Одјељење за просторно уређење
Градске управе Града Зворник.
Члан 16.
Постављање нове хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације и
опреме пута врши се на основу саобраћајног
пројекта.
(2) У случају непостојања саобраћајног
пројекта, у изузетним случајевима и то само до
израде
истог,
постављање
саобраћајне
сигнализације се врши на основу рјешења
Одјељења за стамбено – комуналне послове и
послове
саобраћаја,
по
претходно
прибављеном мишљењу комисије формиране
одлуком
градоначелника.
Комисија
је
састављена од представника градске управе и
представника
полицијске
станице
за
безбедност саобраћаја у оквиру ЦЈБ Зворник.
(1)

Члан 17.
Изградња
прикључка
на
локални,
некатегорисан пут или улицу врши се на
основу саобраћајно - техничког пројекта
израђеног у складу са важећим прописима.
IV - ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉИМА
Члан 18.
Одржавањем пута у смислу ове одлуке
сматрају се радови којима се обезбјеђује
несметан и безбједан саобраћај и чува
употребна и реална вриједност пута, а
нарочито активности на:
1. припремању приједлога годишњих планова
одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица у
насељима,
2. уступању радова редовног, ванредног и
зимског
одржавања
локалних,
некатегорисаних путева и улица у
насељима,
3. вршењу стручног надзора и контроли
изведених радова на одржавању пута, на
начин утврђен прописима о јавним
набавкама,
4. одлучивању
о
коришћењу
путног
земљишта,
5. осталим
пословима који омогућавају
несметан и безбједан саобраћај.

9

БРОЈ 4

Службени гласник Града Зворник

Члан 19.
Мјесне заједнице дају приједлоге за
планове и програме одржавања локалних и
некатегорисаних путева на свом подручју
заједно са планом зимског одржавања, а исте
достављају Одјељењу за стамбено – комуналне послове и послове саобраћаја најкасније до
15. октобра текуће године за наредну годину.
Члан 20.
(1) Радови на одржавању путева и
улица морају се изводити тако да је увијек
једна страна пута проходна за нормално
одвијање саобраћаја.
(2) Мјесто извођења радова мора се на
прописан начин обиљежити одговарајућим
саобраћајним знаковима.
(3) Ако се радови на одржавању
локалних, некатегорисаних путева и улица и
насељима не могу извести без обустављања
или промјене режима саобраћаја на путу,
Одјељење за стамбено – комуналне послове и
послове саобраћаја у договору са ЦЈБ Зворник
доноси рјешење о обустави или промјени режима саобраћаја којим се утврђује којим се
другим путем, односно којим се режимом
одвија саобраћај, у ком периоду, под којим
условима.
Члан 21.
(1) Зимски период одржавања локалних,
некатегорисаних путева
и улица обухвата
период од 15. новембра текуће године до 15.
априла наредне године, с тим што, зависно од
временских
прилика
и
метеоролошких
прогноза, тај период може почети прије,
односно завршити касније.
(2) Одјељење за стамбено - комуналне
послове и послове саобраћаја најкасније 30
дана прије почетка зимског одржавања путева
доноси План и програм зимске службе којим
се, између осталог, на основу значаја путева и
интензитета саобраћаја утврђују приоритети за
проходност путева.
Члан 22.
(1) Одржавање саобраћајне сигнализације и

опреме на путевима и улицама мора бити
такво да иста буде у сваком моменту уочљива
и функционална.
(2) Допуна и обнова хоризонталне саобраћајне
сигнализације врши се по потреби, а најмање
једном годишње.
V - ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉИМА
Члан 23.
Под заштитом путева у смислу ове
одлуке подразумијева се нарочито:

1.

2.
3.
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заштита од оштећења трупа пута, путних
грађевинских објеката и објеката за
одводњу,
саобраћајне
сигнализације,
опреме пута и других објеката који служе
путу,
контрола тежине, осовинског оптерећења и
димензија возила и терета приликом
ванредног превоза,
спречавање бесправне изградње у трупу и
заштитном појасу пута и обавјештавање
корисника пута о стању и проходности
путева.

Члан 24.
На локалном, некатегорисаном путу и
улицама у насељима, као и њиховом
заштитном појасу, забрањено је извођење
било каквих радова или радњи којима би се
могао оштетити или угрозити пут, повећати
трошкови одржавања или ометати саобраћај
на путу, а нарочито:
1. привремено или стално заузимање пута и
извођење радова који нису у вези са
одржавањем или реконструкцијом пута,
2. просипање, остављање или бацање било
каквих предмета или материјала по путу,
3. вучење предмета по путу (балвани,
плугови, дрљаче и сл.),
4. спуштање разног дрвећа, камења и другог
материјала низ косине засјека, усјека и
насипа,
5. затрпавање пропуста, јарака и других
објеката за одводњу и спречавање
отицања са пута,
6. наношење блата и земље те прљање пута
уопште, а нарочито мазивом и другим
масним материјалом,
7. остављати покварена, хаварисана или
трајно напуштена возила на путу, као и
товар који је пао са возила,
8. кретање и остављање возила на пјешачкој
стази или стази за бициклисте,
9. испуштање отпадних вода, осоке из
ђубришних јама и других јама и других
вода на путно земљиште, пут или путни
јарак,
10. грађење појила за стоку и напајање стоке
на путном земљишту,
11. постављање свјетиљки
и
других
свијетлећих предмета или направе које
могу проузроковати погрешну орјентацију
учесника у саобраћају,
12. оштећивати, закретати или отуђивати
саобраћајну сигнализацију и опрему пута,
13. уништавати или отуђивати грађевински и
други материјал депонован на путу
намијењен за изградњу, реконструкцију или
одржавање пута.
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Члан 25.
Заштитни појас пута је земљиште
поред пута чије је коришћење ограничено у
складу са Законом о јавним путевима, а све
ради несметаног и безбједног саобраћаја..
(2) У заштитном појасу пута забрањено
је градити објекте као што су стамбене,
пословне, помоћне зграде и сличне зграде,
бунаре, резервоаре, септичке јаме и слично,
осим објеката који служе саобраћају, уз
предходну прибављену сагласност Одјељења
за стамбено – комуналне послове и послове
саобраћаја.
(1)

Члан 26.
Ширина
заштитног
појаса
локалних и некатегорисаних путева у коме се
не могу отварати шљункаре, каменоломи,
градити
кречане,
циглане,
рудници,
индустријске зграде и постројења, депоније
отпадног материјала и слични објекти износи
20 метара.
(2) Ширина
заштитног
појаса
локалних и некатегорисаних путева у коме не
могу да се граде далеководи, трафо станице,
индустријски колосијеци и подижу непокретна
културна добра износи 10 метара.
(3) Ширина
заштитног
појаса
локалних и некатегорисаних путева у коме се
не могу градити стамбене, пословне, помоћне
и сличне зграде, копати бунари, резервоари,
септичке јаме и слично износи 5 метара.
(4) Растојања из овог члана рачунају се
од спољне ивице путног земљишта, а
примјењују се и у насељеном мјесту осим, када
је регулационим планом, урбанистичким
планом или планом парцелације другачије
одређено.
(1)

Члан 27.
(1) Постављање и одржавање објеката,
опреме и инсталација лоцираних у трупу и
заштитном појасу локалног, некатегорисаног
пута и улица (водоводи, гасне, електро, ПТТ и
друге инсталације) може се вршити само уз
сагласност Одјељења за стамбено - комуналне
послове и послове саобраћаја на начин да се
при томе не ометају редовни послови
одржавања и реконструкције пута и улица.
(2) Власници и корисници објеката из
става 1. овог члана, у случају реконструкције
пута или улица, дужни су поступити по налогу
Одјељења за стамбено - комуналне послове и
послове саобраћаја, по потреби дислоцирати
или прилагодити лоциране објекте, опрему и
инсталације новопројектованој ситуацији и то о
властитом трошку.
(3) У случају да власник или корисник
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објеката, опреме и инсталација у трупу и
путном појасу не поступи по налогу Одјељења
за стамбено - комуналне послове и послове
саобраћаја, исти ће се извршити на терет
трошкова
власника,
односно
корисника
објеката, опреме или инсталација у трупу и
путном појасу пута.
Члан 28.
Ограде и засади поред пута подижу
се, уз претходну прибављену сагласност
Одјељења за стамбено – комуналне послове и
послове саобраћаја, тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбједност
саобраћаја.
(2) Ширина заштитног појаса поред
локалних путева у коме не могу да се подижу
ограде и засади износи 3 метра рачунајући од
спољне ивице путног земљишта, а за
некатегорисане путеве 1,5 метар.
(1)

Члан 29.
Приликом изградње прикључка на пут
или улицу, власник, односно корисник
земљишта, је дужан изградити уздужни
пропуст испод прикључка ако на том мјесту
постоји путни јарак или се промјеном нивоа
земљишта укаже потреба за путним јарком.
Члан 30.
Грађевински и други материјал и
предмети који нису намијењени за радове на
локалном и некатегорисаном путу и улици не
смију се депоновати на растојању мањем од
један метар од спољне ивице пута, као ни на
већем растојању, ако се тиме смањује
прегледност или се угрожава безбједност
саобраћаја.
(2) Материјал намијењен за радове на
путу и улицама може се привремено
депоновати и крајем коловоза, осим у оштрим
кривинама и мјестима гдје је прегледност
смањена, с тим да остане слободна ширина
коловоза за безбједно одвијање саобраћаја.
(1)

Члан 31.
На
локалним
и
некатегорисаним
путевима
и
улицама
са
савременим
коловозним застором забрањено је кретање
возила са гусјеницама без заштитних облога.
Члан 32.
Власници парцела које се граниче са
локалним и некатегорисаним путевима дужни
су да уредно одржавају заштитни појас пута, да
сијеку растиње, косе траву, чисте одводне
канале, одржавају пропусте на прикључењима
на локалне и некатегорисане путеве.
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Члан 33.
Возило које празно или са теретом
посједује масу или осовинско оптерећење веће
од дозвољеног, односно димензије веће од
прописаних, може да се креће локалним,
некатегорисаним путем или улицама само
уколико посједује дозволу за обављање
ванредног превоза.
(2) Дозволу за ванредни превоз, заједно
са обрачуном накнаде за обављање ванредног
превоза, издаје Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја.

1.

Члан 34.
Дозволом из претходног члана
одређују се начин и услови ванредног превоза,
за сваки ванредни превоз посебно, у складу са
Правилником о ванредном превозу (''Службени
гласник РС'', број 71/04) и висина накнаде за
обављање ванредног превоза у складу са
Уредбом о регулисању висине накнаде за
превозе на путевима РС (''Службени гласник
РС'', број 3/05 ).
(2) Изузетно од претходног става,
рјешење о одобрењу ванредног превоза може
се издати и за превоз терета који се врши
континуирано, а најдуже до 6 мјесеци.

7.

(1)

(1)

Члан 35.
Предузећа и самостални предузетници могу се ослободити плаћања накнаде за
ванредни превоз уколико са Градском управом
закључе посебан уговор о одржавању и
модернизацији путева на којим врше ванредни
превоз.
(2) На захтјев превозника, и то само
када се ради о континуираном превозу расутих
роба (руда, пијесак, шљунак, итд.), накнада за
ванредни превоз може се слободно уговарати,
с тим да накнада не може бити мања од 50 %
накнаде утврђене у складу са чланом 30. овог
Правилника.
(1)

Члан 36.
Предузећа која по уговору одржавају
путеве и улице на подручју града Зворник
ослобађају се накнаде за ванредне превозе у
случају када својим возилима, искључиво за
потребе одржавања путева и улица, врше
превоз каменог агрегата, асфалтне масе,
сопствених или узетих у закуп грађевинских и
других машина и опреме.
VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПУТЕВА
Члан 37.
Средства за изградњу, реконструкцију,
одржавање и заштиту локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју града
Зворник обезбјеђују се од:

2.
3.
4.
5.
6.
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домаћих и страних улагача, донатора,
зајмова и кредита, самодоприноса, разних
накнада и буџетских средстава,
накнада из малопродајне цијене деривата
нафте,
накнада за употребу пута, његовог дијела
или путних објеката,
накнада за постављање натписа у
заштитном појасу пута,
накнада за кориштење путног земљишта,
накнада за прекопавање путева и улица за
постављање подземних инсталација у труп
пута и појас пута,
накнада за изградњу и кориштење
привремених објеката у заштитном појасу
пута.

Члан 38.
Накнада за давање сагласности за
локацију и изградњу објеката у заштитном
појасу локалног пута и улица, прикључак на
локални пут и улицу и постављање
инсталација у труп и заштитни појас пута и
улице утврдиће се Одлуком о комуналним
таксама.
Члан 39.
Прије издавања одобрења, дозвола и
сагласности
одређених
овом
одлуком
Одјељење за стамбено - комуналне послове и
послове саобраћаја може затражити од
подносиоца захтјева да прибави стручно
мишљење о утицају на безбједност саобраћаја,
прегледност пута, прегледност раскрснице и
др.
VII - НАДЗОР
Члан 40.
Надзор над извршавањем ове одлуке
врши саобраћајни инспектор и комунална
полиција у складу са законом.
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 до
3.000,00 КМ казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. изводи
радове
на
изградњи
и
реконструкцији пута без рјешења
надлежног органа (члан 15. став.2.)
2. ако приликом извођења радова не
обезбједи проходност пута или на
прописан начин не обиљежи мјесто
извођења радова (члан 20.)
(2) За прекршај из претходног става
казниће се одговорно лице, као и предузетник
у правном лицу казном од 200,00 до 500,00 КМ.
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Члан 42.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 до
2.500,00 КМ казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. изврши прикључење приступног пута на
локални, некатегорисани пут или улицу
без сагласности (члан 10. став. 4.)
2. ако
врши
постављање
нове
саобраћајне сигнализације и опреме
пута без саобраћајног пројекта или
прибављеног рјешења (члан 16.)
3. изводе радње и радови којима би се
могао оштетити или угрозити пут,
повећати трошкови одржавања или
ометати саобраћај на путу (члан 24.)
4. ако
не
обезбједи
сагласност
управљача пута (члан 25.)
5. поставља и одржава објекте, опрему и
инсталације лоцираних у трупу и
заштитном
појасу
локалног
и
некатегорисаног
пута
и
улице
(водоводи, гасне, електро, ПТТ и друге
инсталације)
без
сагласности
управљача пута (члан 27. став. 1.)
6. ако постави ограде или засаде поред
пута тако да умањују прегледност пута
и угрожавају безбједност саобраћаја
(члан 28.)
7. ако не уради прикључак на начин
предвиђен чланом 29.
8. грађевинске и друге материјале који не
служе одржавању пута оставља на
одстојању мањег од прописаног (члан
30.)
9. саобраћа локалним и некатегорисаним
путевима моторним возилима са
гусјеницам или другим возилима која
могу
оштетити
коловоз
без
одговарајућих заштитних облога (члан
31.)
10. ако не одржава заштитни појас пута
пута и путни јарак поред земљишта
чији је власник (члан 32.)
(2) За прекршај из претходног става
казниће се одговорно лице у правном лицу
казном од 200,00 до 500,00 КМ.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник и физичко лице казном
од 350,00 КМ до 1.000,00 КМ.
Члан 43.
(1) Новчаном казном од 700,00 до
2.000,00 КМ казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. врши ванредни превоз без рјешења
којим се одобрава ванредни превоз
(члан 33. став.2)
(2) За прекршај из претходног става
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казниће се одговорно лице у правном лицу
казном од 200,00 до 500,00 КМ.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се возач моторног возила казном од
100,00 КМ до 300,00 КМ.
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о локалним, некатегорисаним
путевима и улицама у насељу на подручју
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број 6/10).
Члан 45.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
Градске управе Града Зворник''.
Број: 01-022-26/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. 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 и 95/11
), члана 39.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број
97/16), у вези са чл.8.Закона о граду Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број 2/16)
члана 7. Одлуке о коришћењу јавних
површина
за
постављање
монтажних
објеката
(''Службени
гласник
општине
Зворник '' број 5/08) и члана 27.и 46.Статута
града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'' број 2/16 и 14/16), Скупштина града
Зворник на сједници одржаној 28.фебруара
2017.године , доноси
OДЛУКУ
о спровођењу лицитације за додјелу у закуп
јавних површина
за постављање монтажних објеката-киоска
Члан 1.
Под условима и на начин прописан
овом одлуком и Одлуком о коришћењу јавних
површина за постављање монтажних објеката
спровешће се лицитација за давање у закуп
грађевинског земљишта у државној својини у
граду Зворнику за постављање монтажних
објеката за сљедеће земљиште:
1.Локација бр.10 (код зграде С-44),
на кп.бр.1037 КО Зворник-град, површина
2
локације 4 м , почетна закупнина за једну
годину износи 600,00 км.
2.Локација Дивич на кп.бр.8364 КО
2
Зворник, површина локације 60 м , почетна
закупнина за једну годину износи 720,00 км.
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Земљиште се да у закуп на период
од пет година од потписивања уговора, за
изградњу-постављање
привременог
пословног објекта у коме ће се обављати за
локацију под бројем 1. продаја пекарских
производа, а за локацију по бројем
2.угоститељска дјелатност-љетна башта.
Објекат ће бити типски. Тип објекта и
урбанистичко-техничке услове ће одредити
Одјељење за просторно уређење у поступку
издавања одобрења за градњу које је
најповољнији понуђач дужан прибавити прије
постављања објекта.
Члан 2.
Са понуђачем који понуди највећу
цијену Градоначелник Зворника ће закључити
уговор о закупу земљишта. Уколико најбоље
пласирани понуђач одбије да закључи уговор
о закупу, уговор ће се закључити са сљедеће
рангираним понуђачем.
Члан 3.
Закупнина се уплаћује у шест једнаких
рата.
Увођење
у
посјед
понуђача ће се извршити
уговора.

најповољнијег
по закључењу

Члан 4.
Право учешћа на лицитацији имају сва
правна и физичка лица која на име кауције
уплате 100,00 км на благајни града Зворник.
Члан 5.
Поступак
лицитације
провешће
комисија
за лицитацију,
коју именује
Градоначелник Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
града Зворник''.
Број: 01-022-27/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16 и 14/16),
Скупштина града Зворник,на сједници одржаној
28.фебруара 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се
Извјештај
о
раду
Градоначелника и Градске управе
Зворник
за
период
01.01.31.12.2016.године.
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2. Овај
закључак
објавиће
се
у
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-20/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16 и 14/16),
Скупштина града Зворник,на сједници одржаној
28.фебруара 2017.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Градоначелника града Зворник и Градске управе
Зворник за период 01.01.-31.12.2017.
године.
2. Саставни дио наведеног закључка је
Програм из става 1.
3. Овај
закључак
објавиће
се
у
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-21/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

ПРОГРАМ РАДА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗВОРНИК И
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК
за период 01.01. – 31.12.2017. године
I - УВОД
На основу Закона о локалној самоуправи
члан 59. („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16:) и Статута Града Зворника
члан 41. („Службени гласник Града Зворника“
број: 2 /16), Градоначелник је надлежан да:
 предлаже статут Града,
 предлаже одлуке и друга општа акта
скупштини,
 израђује нацрт и подноси Скупштини
на усвајање годишњи буџет, годишњи
биланс стања, економски план,
развојни план, инвестициони програм,
просторни и урбанистички план и
остале
планске
и
регулаторне
документе
који
се
односе
на
коришћење
и
управљање
земљиштем, укључујући и коришћење
јавног земљишта,
 обавјештава Скупштину о свим
питањима из надлежности Градске
управе, њених права и обавеза,
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Службени гласник Града Зворник
проводи локалну политику у складу са
одлукама
Скупштине,
извршава
локални буџет и обезбјеђује примјену
одлука и других аката Скупштине,
извршава законе и друге прописе
Републике
чије
је
извршење
повјерено Граду,
доноси одлуку о оснивању Градске
управе,
доноси Правилник о организацији и
систематизацији
радних
мјеста
Градске управе,
бира
и
разрјешава
службенике
Градске
управе,
врши
њихово
распоређивање на радна мјеста у
Градској управи, бира и одлучује о
престанку радног односа техничких и
помоћних радника, као и о другим
правима из радног односа. Ове
одлуке Градоначелник доноси у
складу са законом и Колективним
уговором,
доноси план цивилне заштите Града и
обезбјеђује његову реализацију,
реализује сарадњу Града са другим
градовима,
општинама,
међународним
и
другим
организацијама, у складу са одлукама
и закључцима Скупштине Града и
њених одговарајућих радних тијела,
даје сагласност на Статуте и друга
општа акта установа чији је оснивач
Град,
подноси извјештај Скупштини о раду у
органима предузећа која обављају
комуналне дјелатности,
подноси извјештај Скупштини о свом
раду и раду Градске управе,
покреће иницијативу да се до одлуке
надлежног
суда
обустави
од
извршења пропис Скупштине Града,
општи или појединачни акт, ако
сматра да је супротан Уставу и
закону,
закључује уговоре у име Града, у
складу са актима Скупштине Града,
рјешава у другом степену по жалби на
првостепена рјешења Градске управе,
уколико за рјешавање нису надлежни
републички органи,
одговоран је за законитост свих аката
које предлаже Скупштини Града,
доноси
одлуке
о
располагању
новчаним средствима,
обавља друге послове утврђене
законом, као и послове које му
повјери Скупштина Града у складу са
законом.

02. март 2017.

Програмом рада Градоначелника града
Зворника за 2017. годину предвиђени су
послови и задаци на чијој реализацији ће
радити Градоначелник заједно са одјељењима
и службама Градске управе и Скупштином
Града Зворника, а у складу са Законима и
подзаконским прописима. Мјере које ће
Градоначелник
заједно
са
Скупштином
предузети имаће за циљ економичност на свим
новима власти на локалном нивоу почев од
Градске управе, јавних установа и предузећа
па све до мјесних заједница као што је био
случај неколико година уназад.
Овај план рада треба схватити као
оквирни који ће остати отворен током цијеле
године а Градоначелник ће адекватним
методама рада и дјеловања путем сједница
Скупштине Града, колегијума са Начелницима
одјељења
и
Шефовима
служби,
те
директорима јавних установа и предузећа на
подручју Града размотрити сва битна питања
за
рјешавање
проблема
у
областима
привредног и друштвеног живота а од интереса
за Град и све грађане.
Градска управа ће бити покретач
активности у стварању и побољшању укупне
економске ситуације, кроз подршку локалном
економском развоју, јавном и транспарентном
извршењу буџета и стварању партнерства
између Града, привредног и невладиног
сектора.
Економија је најзначајнији сегмент
развоја сваке друштвене заједнице, наш
основни економски циљ јесте интезиван
економски
развој
Града
Зворника
уз
истовремено еколошки нешкодљиво живљење.
Сматрамо обавезним наставити радити на
запошљавању локалног становништва кроз
стратешки приступ који ће за посљедицу имати
побољшање животног стандарда свих грађана.
Посебну пажњу ћемо посветити високо
образованим младим људима кроз наставак
финансирања
и
реализацију
програма
запошљавања приправника са вишом и
високом стручном спремом али и улагањем
напора да се континуирано ради на
запошљавању
приправника
са
високом
стручном спремом из категорије дјеца палих
бораца.
Приоритет ће бити осигурање снажне
привредне инфраструктуре. То у практичном
смислу значи равномјерно ширење привредног
развоја на цијелој територији Града Зворника.
Приоритет ће свакако имати подршка развоју
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малих
и
средњих
предузећа
али
и
дрвопрерађивачка индустрија, туризма и
пољопривреде.
Један
од
приоритетних
економских задатака привредног развоја
Зворника биће подршка пољопривредном
сектору.
Основне правце друштвено-економског и
политичког
развоја
Града
Зворника
засниваћемо на најдиректнијем учешћу свих
њених грађана у доношењу одлука, те
изградњи свијести о потреби личног доприноса
грађана
у
развоју
локалне
заједнице.
Залагањем за транспарентно управљање
локалном
заједницом
даћемо
значајан
допринос испуњењу препорука Савјета Европе
у развоју локалних заједница, те њихово
прилагођавање
савременим
европским
стандардимаУ циљу стварања ефикасније
управе настојаћемо да Градске службе дио
својих послова раде на терену, а не само, и
искључиво, у канцеларијама. Кроз сарадњу са
разним
међународним
и
локалним
организацијама радићемо на едукацији и
подизању свијести грађана о значају улоге
мјесних заједница. Омогућићемо директно
учешће грађана у управљању локалном
заједницом кроз реализацију активности из
Стратегије комуникације општине Зворник.
Упоредо са развијањем комуникације
између власти и грађана, користећи нове
технологије
и
олакшавајући
постојеће
процедуре
прибављања
документације,
наставићемо радити на побољшању интерне
комуникације унутар органа Градске управе
Зворник.
Један од главних задатака, као и ранијих
година, у 2017. години ће бити консолидација
буџета уз планско и постепено смањивање
дефицита.Неопходно је и даље радити на
смањењу потрошње посебно на материјалним
трошковима, а задржати развојну димензију
буџетске политике.
Капацитете јавних установа и предузећа
развијати као значајан Градски потенцијал,
радити
на
консолидацији
финансијског
пословања (посебну пажњу обратити на
Рекреативно спортски центар, Дом омладине
Зворник и Центар за стара лица који су
показали да имају капацитет и реалан основ да
позитивно послују али им терет представљају
обавезе наслеђене из ранијих година) и
учинити их ликвидним и способним за
нормално функционисање.
Као центар регије Бирач и као
најмногољуднија
општина
у
Републици
Српској, Зворник је крајем 2015. године,
усвајањем Закона од стране Народне
скупштине Републике Српске, добио статус

02. март 2017.

Града. Овим се Зворник и формално
дефинисао као центар регије Бирач. Регију
Бирач чине Општине Власеница, Шековићи,
Милићи, Сребреница, Братунац и Осмаци и у
њој према последњем попису живи око 130.000
становника.
Чињеница јесте да је ова регија заједно
са Градом Зворником у неравноправном
положају у односу на друге регије у Републици
Српској по броју републичких институција и
агенција.
Због наведеног у току 2016. године једна
од основних активности била је активан рад на
враћању Центра јавне безбједности Зворнику,
о чему су већ путем појединих народних
посланика са подручја Града Зворника, и путем
Градоначелника обављени разговори са
ресорним министром, те је крајем 2016. Године
Зворнику враћен Центар јавне безбједности.
У току 2017. године биће настављено са
активностима на оснивању институција које
нам као Граду припадају.
Главни циљ такође ће бити наставак
инвестирања у капиталне пројекте, уз
могућност укључивања још већег броја
субјеката на партнерској основи у њихово
суфинансирање
на
принципу јавног
и
приватног партнерства.
Активности на завршетку започетих и
отпочињењу нових активности које су директно
везане за рад Градске управе Зворник, као
јединице локалне самоуправе. Наставиће се
процес јачања локалне заједнице са посебним
освртом на рад мјесних заједница и Савјета
мјесних заједница, гдје се најбоље могу уочити
сви проблеми који се тичу грађана са подручја
наше Града , као и иницирати њихово
ефикасно рјешавање. Као логична посљедица
претходног, и као приоритетан циљ ове, као и
претходне године, биће стварање још
ефикасније управе, управе која ће омогућити
задовољавање основних потреба грађана и
рјешавање њихових појединачних захтјева, и
то прије свега, својим професионалним,
стручним и одговорним ангажманом.
У циљу доброг управљања заједницом,
унаприједићемо комуникацију са грађанима
путем интернета и друштвених мрежа путем
новог интернет портала Града Зворника, како
би најдиректније пружили грађанима увид у
израду и имплементацију локалних политика,
те дали ширу перспективу оствареног напретка
у Зворнику..
Путем уведене Етичке линије која је
постављена на интернет страницу Општине(
Града ) Зворника, омогућено је грађанима да
потпуно анонимно изврши пријаву случајева
корупције, а Град је дужан да у року од 45 дана
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пошаље одговор, у смислу шта је по пријави
предузето. Град Зворник је први у РС која је
увео овај вид контроле доступан грађанима,
што
доприноси
такође
његовом
транспарентнијем раду и контроли од стране
самих грађана.
Континуиране активности на рјешавању
проблема са којима се суочава АД „Зворник стан“ Зворник.
Организација традиционалне манифестације „Зворничко љето 2017“.
Провођење
циљева
и
пројеката
дефинисаних Стратегијом интегрисаног развоја
општине Зворник 2012 – 2017, те приступање
изради нове Стратегије интегрисаног развоја.
У складу са постигнутим договором са ЈП
Путеви
Српске
реализовати
пројекат
„Изградња кружног тока на раскрсници у
Каракају са уређењем аутобуског стајалишта“.
Обавеза Града Зворника јесте да ријеши
питање
власништва
над
земљиштем
потребним за извођење радова.
Обезбјеђивање
средстава
за
реализацију инфраструктурних пројеката у
руралним подручјима општине од стране
других институција (Влада Републике Српске,
Савјет
министара
БиХ,
Влада
ФБиХ,
Кантоналних влада, међународне организације
итд).
Ангажовање на учешћу Града Зворника у
конкурсима
за
средства
прекограничне
сарадње и предприступним фондовима ЕУ.
Наставак активности на попису имовине
Града Зворника.
Посебну пажњу усмјерићемо на позицију
младих и њиховој активној улози у побољшању
општих услова живота на простору општине.
Поред непосредне сарадње са локалним
удружењима
грађана,
радићемо
на
побољшању
сарадње
са
републичким
мрежама омладинских организација, прије
свега са организацијама која се баве
промоцијом грађанских слобода, заштитом
маргинализираних скупина, професионалним
организацијама које се баве промоцијом
волонтерског рада, те асоцијацијама које се
баве
хуманитарним
радом
и
помоћи
различитим социјално-угроженим категоријама
становништва.
Подршка у раду удружења грађана и
НВО.
Подршка у раду Културно умјетничких
друштава, омладинских, хуманитарних и
других удружења чије је финансирање
предвиђено буџетом Града Зворника.

02. март 2017.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Поред
реализације
побројаних
активности,Градоначелник ће путем сталних
контаката са Владом Републике Српске, те
институцијама БиХ радити на рјешавању
проблема свих категорија становништва Града
Зворника у циљу побољшања њиховог
положаја.
Посебна пажња у 2017. години биће
посвећена раду органа Градске управе
Зворник, како би се продуктивност рада
службеника подигла на максималан нивоу све
са циљем задовољнијих грађана
У току ове године биће настављена
сарадња и контакти са страним Амбасадама у
БиХ, у циљу изналажења могућности за
финансирање одређених пројеката на подручју
општине, те успостављању и других облика
сарадње.
Градоначелник ће у сарадњи са Јавним
правобранилаштвом РС, сједиште замјеника у
Бијељини, радити на бржем, ефикаснијем и
економичнијем рјешавању судских спорова у
којима се као странка појављује Град Зворник,
те предузимати све мјере потребне за
ријешавање истих у корист Града.
У току године биће настављена сарадња
са представницима политичких партија и
клубова одборника у Скупштини Града
Зворника, у циљу рјешавања актуелних питања
на подручју Града. За припреме засједања
Скупштине Града Зворника редовно ће бити
одржавани скупштински колегијуми у функцији
утврђивања дневног реда, те усаглашавање
интереса представника свих политичких
странака око доношења аката Скупштине
Града Зворника.
Редовни колегијуми са Начелницима
одјељења и шефовима служби, биће у
функцији
благовременог
информисања
Градоначелника о пословима и активностима
из надлежности одјељења и служби, те
правовременог предузимања потребних мјера
за обављање послова локалне управе.
Такође, биће настављена сарадња и са
другим
невладиним
организацијама,
представницима ОСЦЕ-а, представницима
ЕУФОРА, удружењима која дјелују како на
локалном тако и на републичком и државном
нивоу.
Сарадња са представницима вјерских
заједница, биће наставак добре комуникације
која је и до сада била на завидном нивоу.
Изградња повјерења између Градске
управе и грађана подстицањем двосмјерне
комуникације и даље ће бити један од
приоритетних циљева Градоначелника и
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Градске управе, како би управа много брже
препознала и разматрала проблеме и потребе
заједнице и укључила ставове и мишљења
грађана у креирање Градске политике и
доношења важних одлука у Скупштини Града
Зворника.
Такође, Градоначелник ће наставити са
пријемима грађана у циљу упознавања са
њиховим
проблемима,
те
изналажења
могућности за рјешавања истих а у складу са
надлежностима Градоначелника и Градске
управе Зворник.
Градоначелник ће одржавати састанке са
директорима јавних предузећа и установа у
циљу превазилажења потешкоћа са којима се
исте сусрећу, непосредне контакте са
предсједницима мјесних заједница у циљу
упознавања са проблемима и потребама
мјесних заједница и изналажења начина за
њихово ријешавање,те свакодневне сусрете са
грађанима,
у
оној
мјери
колико
то
протоколарне обавезе дозвољавају, а у циљу
упознавања са проблемима које имају грађани,
те изналажење начина за њихово рјешавање.
ГРАДСКА УПРАВА ЗВОРНИК
Градска управа, као извршна власт чији
је
носилац
Градоначелник,
има
своје
надлежности у складу са Уставом, Законом о
локалној самоуправи и Статутом, као и друге
послове из надлежности државне управе
пренијете Законом на Град.
Градска управа има право да се бави
свим питањима од локалног интереса која нису
искључена из њене надлежности, нити
додијељена неком другом нивоу власти
.Градска управа обавља самосталне послове
предвиђене Законом који се односе на:
 извршавање и провођење прописа
скупштине Града и Градоначелника,
 припремање нацрта одлука и других
аката које доноси скупштина Града и
Градоначелника,
 извршавање и провођење закона и
других прописа и обезбјеђење вршења
послова чије је извршење повјерено
Граду и
 вршење стручних и других послова које
им повјери скупштина Града и
Градоначелник.
Начела за организацију и рад Градске
управе
Градска управа се организује и дјелује у
складу
са
критеријима
ефикасности,
дјелотворности
и
економичности;
који

02. март 2017.

обухватају,
између
осталог,
поштовање
сљедећих најважнијих принципа:
 обједињавање истих или сличних,
односно међусобно повезаних послова
у
одговарајуће
организационе
јединице,
 законито и благовремено одлучивање о
правима и обавезама и на закону
заснованим
правним
интересима
физичких и правних лица,
 стручно и рационално обављање
послова и остваривање одговорности
запослених и постављених лица за
њихово обављање,
 ефикасно руковођење организационим
јединицама и стални надзор над
обављањем послова.
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Програм
рада
Стручне
службе
Скупштине града заснива се на Програму рада
Скупштине града за 2017.годину, па у склопу
таквих активности, Стручна служба Скупштине,
врши израду свих одлука, закључака, рјешења
о именовању и разрјешења, одборничка
питања, која су донијета на сједницама
Скупштина. Такође је предвиђено и давање
стручне помоћи при раду одборника, клубова
одборника, сталних радних тијела, као и свим
упосленим чија је помоћ ове врсте потребна,
присуство сједницама, изради записника,
изради извјештаја о раду Мјесних заједница.
Такође Стручна служба у склопу Програма
рада припрема и израђује ''Службени гласник
града Зворник'', разне извјештаје: Извјештај о
раду Стручне службе, Извјештај о раду сталних
радних тијела СГ и др.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Oдјељење за финансије у своме раду
обавља
послове и активности утврђене
програмом рада за текућу годину као и свe
друге послове и активности који спадају у
дјелокруг рада одјељења а нису прецизно
дефинисана програмом рада. У своме раду
Одјељење за финансије се руководи Законом о
буџетском систему, Законом о трезору,
Законом о рачуноводству те другим прописима
и општим актима у оквиру права и дужности
града Зворник који се односе на финансије и
врши послове припремања, праћења и
реализације политике финансирања града
Зворник. Одјељење се састоји од два одсјека и
то: одсјек за буџет, одсјек за трезор
рачуноводство и финансије. Одјељењем
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руководи начелник одјељења, а у одјељењу је
запослено укупно четрнаест радника.
Одсјек за буџет врши послове припреме
одлуке о буџету и координира рад са
буџетским корисницима приликом израде
буџета, бави се извршавањем усвојеног буџета
за текућу годину од стране Скупштине града,
израдом кварталних планова за извршење
буџета као и израдом извјештаја ( мјесечни,
тромјесечни, полугодишњи и годишњи) о
извршењу буџета које подноси Градоначелнику
града, Скупштини града и надлежним
републичким
органима
(Министарство
финансија Републике Српске) у складу са
законским прописима које регулишу ову
област.
Одсјек за
трезор рачуноводство и
финансије
обављају
књиговодственоматеријалне послове за потребе Градске
управе града Зворник и књиговодствене
послове за буџетске кориснике и то: Центар за
социјални рад, Дјечији вртић „Наша радост“,
Технички школски центар, Народну библиотеку
и музејску збирку и ЈУ Средњошколски центар
„Петар Кочић“. Одсјек припрема и извјештаје о
финансијском пословању Градске управе и
свих буџетских корисника у току године (
мјесечне, кварталне, полугодишње и годишње)
и
исте
доставља
Скупштини
града,
Градоначелнику
града
и
надлежним
Републичким органима. Током 2016. године
рађено је на реорганизацији послова и
увођења трећег одсјека а све у циљу
ефикаснијег обављања послова и задатака.
Одјељење за
финансије
у свом
дјелокругу рада обухвата послове који се у
плану рада прецизно не наводе а током године
се константно обављају су: послови обрачун
плата и накнада, благајничких послова,
послови плаћања, послови контирања фактура
и
наруџбеница,
израда
наруџбеница,
фактурисање,
евиденције
прихода,
потраживања, расхода, уговора и др, праћење
извршења расхода, израда и унос трезорских
образаца, послови усаглашења потраживања и
обавеза,
послови
контроле
обрачуна
непореских прихода креираних од стране
осталих одјељења и служби, послови наплате
потраживања, послови уноса буџета , послове
израде и уноса закључака из домена
одјељења,
давања инструкција за рад
буџетских корисника, израда пореских пријава
и сарадња са Пореском управом, послови
евиденције имовине града, послови припреме
материјала за тужбе, послови различитог
извјештавања и одговора по различитим
упитима и сл.
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Одјељење за финансије у току 2017.
године ће обављати следеће послове и
активности :
- извршење Закона о буџетском систему
и Закона о трезорском пословању, као
и других прописа и општинских аката у
оквиру права и дужности Града који се
односе на финансије,
- припремање, праћење и реализација
политике финансирања града,
- израда годишњег завршног рачуна за
2016. годину и извјештаја о извршењу
буџета за 2016. годину,
- припрема и обрађује материјале за
сједнице Скупштине града и одговара
за законитост и тачност истих из своје
надлежности,
- припремање Нацрта и Приједлога
буџета града за 2018. годину у складу
са усвојеним Буџетским календаром за
2017. годину,
- праћење,
евиденцију
и
наплату
прихода као и извршење расхода
буџета,
- спроводи активности са Пореском
управом, надлежним Министрствима и
Агенцијама у циљу успостављања
квалитетније
евиденције
и
веће
контроле обрачуна и наплате прихода
буџета,
- вршити контролу пословања нижих
буџетских
корисника
у
погледу
правилности и законитости коришћења
буџетских средстава преко тима за
контролу,
- координације рада, као и њено даље
унапређење, са другим одјељењима и
службама ОУ, надлежним државним
институцијама,
организацијама
и
институцијама у оквиру овлашћења,
- извршавати све друге послове који му
се ставе у дјелокруг рада.
Одјељење за финансије ће у 2017.
години водити активности на спровођењу
закона и других прописа који регулишу област
финансија као и одлука Скупштине града и
Градоначелника града, и то.
- извршење буџета за 2017. годину у
складу са Законом о буџетском систему
Републике
Српске,
Одлуком
о
извршењу буџета и другим одлукама
Скупштине града и Градоначелника
града,
- израда
кварталних
извјештаја
о
извршењу буџета за 2017. годину за
потребе
Скупштине
града
и
достављање
истих
надлежним
органима,
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израда
извјештаја
о
кориштењу
буџетске
резерве
за
потребе
градоначелника града и
Скупштине
града,
израда
кварталних
планова
за
извршење буџета у складу са Одлуком
о извршењу буџета и годишњим
планом буџета, достављање планова
буџетским
корисницима
и
усаглашавање истих са буџетским
корисницима,
води активности на обрачуну, контроли
и наплати прихода града, пре свега
непореских
прихода,
заједно
са
одјељењима Градске управе који
креирају приходе, као и надлежним
органима републичког и државног
карактера,
подноси извјештај Скупштини града о
стању
дефицита/суфицита
и
реализацији усвојеног програма мјера
за санирање дефицита/суфицита града
Зворник и спроводи активности и мјере
у циљу стабилизације буџета.
припрема одлуке и друге материјале за
сједнице
Скупштине
града
из
дјелокруга рада одјељења,
наставити активности са Одјељењем за
стамбено-комуналне
послове
на
евидентирању имовине ГРАДА која није
евидентирана у пословним књигама
Градске Управе Зворник, а води се у
Катасру као имовина града,
редовно извршење буџета према
корисницима буџета у складу са
Одлуком
о
извршењу
буџета,
кварталним плановима и годишњим
планом буџета,
врши
контролу трошења средстава
дозначених буџетским корисницима за
обављање редовних активности,
врши редовна усаглашења обавеза са
добављачима у складу са прописима,
припрема буџетски календар за израду
Нацрта буџета за 2018. годину са
Упутством
за
израду буџета
и
доставља исте корисницима буџета,
води активности на изради Нацрта
буџета града за 2018. годину и
координира
рад
свих
буџетских
корисника око израде захтјева за буџет
2018. године,
води активности око одржавања јавних
расправа на изради Нацрта буџета за
2018. годину и учествује на тим
расправама,
предузима све активности и радње у
циљу постизања квалитетне припреме

-

-
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за извршење редовног годишњег
пописа
као
основног
контролног
поступка,
спроводити активности у одјељењу које
ће доприносити даљем унапређењу
рада одјељења, како у погледу
евиденције и праћења наплате прихода
тако и измирења обавеза према
добављачима
и
буџетским
корисницима.
Током новембра и децембра мјесеца
2016. године у Градској управи је била
присутна Главна Служба За Ревизију
Јавног Сектора Републике Српске, гдје
вршена
контрола
финансијских
извјештаја за 2015. годину
те је
Одјељење за финансије обављало све
потребне радњи и задатке у циљу што
транспарентнијег давања података за
потребе ове Ревизије. Одјељење за
финансије у 2017. години ће предузети
све потребне мјере и радње у циљу
спровођења препорука и отклањања
недостатака из Ревизорског Извјештаја
а које су у домену одјељења

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Обзиром на да су за наредну буџетску
годину планирана значајнија средстав, од
стране нашег одјељења планиран је низ
активности на пољу просторно планске
документације, а све са циљем стварања
предуслова за што квалитетнији и бржи развој
Града Зворника.
Наиме поред израде Зонинг
план
подручја у обухвату граничног прелаза Шепак (
Средњи Шепак) –Брањево –Доња Пилица, које
представља
перспективно
подручје
у
непосредној близини граничног прелаза Шепак,
планирана
је
и
ревизија
постојећег
Урбанистичког плана „Зворник 2020“.
Обзиром да Урбанистички план, као
стратешки просторно плански документ,
представља основ за усвајање спроведбних
просторно планских докумената, неопходне је
сагледати постојећа планска рјешења истог, те
приступити евентуалној корекцији планираних
рјешења, а са циљем омогућавања развоја
подручја у обухвату Урбанистичког плана, а у
контексту добијања статуса града.
Након
усвојене
ревизије
важећег
Урбанистичког плана неопходно је приступити
изради спроведбене
просторно
планске
документације ширег урбаног подручја града
Зворника (насеља Каракај, Дивич и сл.), те
изради новог Регулационог плана ужег урбаног
подручја града Зворника, чији би се обухват
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проширио на дијелове града као што су
Гробнице, Фетија, Српска варош, Видакова
њива, Метеризе итд., а који до сада нису били
у обухвату постојећег Регулационог плана.
Поред
наведеног
сагледавајући
проблеме који су протеклом периоду пратили
изградњу, посебно у градком прдручју,
мишљења смо да је неопходно покренути
активности за оснивање „Дирекције за развој и
изградњу Града Зворника“ чији првенствена
сврха и циљ био стварање предуслова за
спровођење
усвојене просторно планске
документације. Под напријед наведеним
првенствено се мисли на формирање
грађевинских парцела у складу са планом
парцелације,те уступање истих у складу са
позитивним
законским
прописима
потенцијалним инвеститорима за планирану
изградњу, опремање и уређење градског
грађевинског
земљишта
планираном
и
потребном инфраструктуром, уређење јавних,
зелених и спортско рекреативних површина, те
спроводити низ других активности који ће
допринијети стварање повољнијег амбијента
за квалитетнији
живот у нашем граду, и
довести до нових улагања на подручју нашег
града.
У наредном периоду потребно је увести
више реда у области грађења кроз стриктну
примјену Закона о уређењу простораи
грађењу.
Такође је неопходно и ангажовање на
стварању предуслова за отклањање у уводном
дијелу наведних препрека, које у многоме
утичу на стања у области издавања одобрења
и докумената из области просторног уређења,
а мисли се прије свега на стварање
предуслова за ријешавање имовинско правних
односа,
односно
завршетак
и
објаву
јединственог катастра непокретности за већ
изложене катастарске општине, те убрзати
излагање на јавни увид преостале катастарске
општине међу којима би приоритетна била КО
Зворник (Зворник ван- Каракај)
Намјера нам је да у предстојећем
периоду у поново покушамо приступити
рјешавању
проблема
усвајања
плана
Парцелације насеља Језеро, те да у
рјешавање
наведеног
проблема
поред
Министарства
за
просторно
уређење,
грађевинарство и екологију, ЈУ „Воде Српске“,
ЈП „Путеви Српске“, Републичке геодетке
управе, укључимо и Министаство саобраћаја и
веза, а све са циљем изналажења најбољег
могућег рјешења за предметно подручје.
Такође је потребно је уз сарадњу свих
надлежних
одјељења
наставити
са
изналажењем могућности у оквиру закона које
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би довеле до смањења накнада за изградњу
производно-пословних објеката, а да се у
знатној мјери не угрозе приходи који се
остварују од умањених накнада. Односно
заједничким сагледавањем проблема доћи до
модалитета који ће за послједицу имати
стварање повољнијег привредног амбијента и
довести до нових улагања на подручју нашег
града чиме би се надомјестио евентуално
умањени приход од накнада за изградњу.
Мишљења смо да би на такав начин створили
предуслове да се настави тренд повећане
изградње производно-пословног простора.
Такође је потребно вршити позитивну
пропаганду на подстицању нове градње свих
врста објеката.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
У 2017. години Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове caoбpaћaja
обављаће послове из своје надлежности, а
односе се на:
1. Јавне површине
2. Стамбена област
3. Имовинско-правни односи
4. Заједничка јавна комунална потрошња
5.Обрачун накнаде на име ренте и
накнаде на име уређења градског
грађевинског земљишта
6. Заштита животне средине
7. Јавна расвјета и нисконапонска мрежа
8. Геодетски послови
9. Саобраћај и паркинг
10.Путеви, водовод и канализација
11.Општи послови
У оквиру планираних активности у
2017.години,
одјељење
ће
спроводити
одредбе закона и подзаконских прописа и
одлука Скупштине града и Градоначелника,
које се односе на изградњу комуналане
инфраструктуре
на
подручју
општине,
организовања и надзора над обављањем
комуналне дјелатности, изградњу одржавање
и коришћење локалних и некатегорисаних
путева
и
улица,
уређење
градског
грађевинског земљишта и јавних површина и
њиховог коришћења.
Одјељење ће рјешавати у управним
стварима из комуналне области (одобравање
коришћења јавних површина ради излагања
робе изван трговинских радњи, постављања
љетних башти испред угоститељских објеката
и
постављања
самостојећих
тезги,
одобравање постављања рекламних паноа и
друго), стамбене области, грађевинског
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земљишта и имовинско правних области.
Одјељење ће вршити припрему нормативних
аката које доноси Скупштина града и
Градоначелник, вршити послове заштите
животне средине, послове везане за обрачун
ренте и накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта, послове уписа у
регистар заједница етажних власника и
статусне
промјене
и
промјене
лица
овлаштених за заступање заједнице.
У 2017.години планирани су и послови
из области саобраћаја, а односе се на
увођењу
система
електронске
наплате
паркинга, увођење система једносмјерних
улица
као
и
одржавање
саобраћајне
хоризонталне и вертикалне сигнализације.
Такође се планира и уређење прикључних
путева на магистралне и регионалне путне
правце на подручју града у циљу повећања
безбједности учесника у саобраћају.
Одлуком о усвајању буџета за 2017.годину
планирана су средства за улагања у
инфраструктуру
(капитална
улагања)
у
мјесним заједницама и у граду, као и средства
за текуће одржавање инфраструктуре.
За потребе заједничке јавне комуналне
потрошње - чишћење градских улица и
тротоара, пјешачких стаза и јавних површина,
као и утовар и одвоз смећа на подручју
општине, обезбјеђена
су средства и
свакодневно ће се вршити надзор над
извршењем уговором повјерених послова
чишћења и одвоза смећа.
Програм зимског одржавања градских
улица, тротоара, паркова, приградских насеља
и локалних путева на подручју Града Зворника
за 2016/2017 годину је усвојен од стране
Скупштине и представља документ на основу
ког
се
поменути
послови
повјеравају
најповољнијем понуђачу.
У 2017.години, у склопу одржавања
јавне расвјете на подручју града Зворника
планирано је оспособити:
Јавну расвјету у бочним улицама у
односу на Улицу Вука Караџића, јер су
приликом реконструкције улице Вука
Караџића бочне улице раскачене од
напајања и од тада јавна расвјета у
тим улицама није у функцији,
Ријешити проблем јавне расвјете на
раскрсници у Каракају, у склопу радова
приликом изградње кружног тока на
том дијелу,
Извршити
реконструкцију
јавне
расвјете (замјену стубова) у Улици
Горанској,
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Извршити санацију јавне расвјете у
насељу
Гробнице
(код
старог
каменолома)
Извршити поправку јавне расвјете на
магистралном путу код „Стадиона“,
Извршити два пута у току 2017.године,
фебруар-март и септембар-октобар
генерални преглед и ажурирати стање
јавних расвјета у граду и по мјесним
заједницама.
У 2017-тој години планира се санација
свих
макадамских
путева
у
мјесним
заједницама, поготово оних на којима се
обавља аутобуски саобраћај.
На
свим
асфалтираним
локалним
путевима је потребно урадити крпљење
ударних рупа и асфалтирање коловоза на
мјестима гдје су санирана клизишта.
Планирана је санација клизишта на
путевима и то:
Клизиште у МЗ Дуги Дио
Клизиште у МЗ Ђулићи, насеље
Радава
Клизиште у насељу Липовац (МЗ
Каракај)
Клизиште на путу Ораовац-Парлог у
насељу Мотово
Клизишта у МЗ Јошаница
Клизишта на путу Јошаничка ријека Липље
Клизиште на путу Парлог Баљковица
Клизишта на путу Златне воде –
Снагово
Клизишта у МЗ Кула Град
Клизишта на локалном путу за
Вишње.
Клизиште у насељу Оџачина
Клизиште код куће Матић Раденка у
МЗ Скочић
Клизиште на локалном путу у насељу
Кисељак
Остали планирани радови
Израда заштитне ограде на
мостовима на путевима за Каменицу
и Локањ.
Израда пјешачког моста преко ријеке
Сапне у Петковцима и Шетићима
Израда крила моста и пропуста на
Локалном путу у Д.Каменици
Израда бетонског моста на путу за
Баљковицу у насељу Ребићи.
Санација пропуста и бетонирање
дијела пута за Кукоље.
Санација пропуста на локалном путу
за Лијешањ
Израда алтернативног пута поред
школе у Дрињачи
-
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Реконструкција улица Симе Перића,
Мајевичке и Ослобођења.
Асфалтирање дијела улице Браће
Југовића код Б-19.
Асфалтирање дијела пута Парлог –
Баљковица.
Реконструкција асфалтног пута
Шетићи –Бошковићи.
Израда пропуста на путу за Кисељак
у насељу Тешмановићи
Комисија за утврђивање и пренос права
располагања имовином општине Зворник
наставиће са радом и у 2017.години. Комисија
ће
радити
на
попису
и
процјени
некатегорисаних и приступних путева на
подручју општине Зворник, као и попису
комуналне инфраструктуре.
Комисија ће радити и на попису станова
и пословних простора који нису откупљени или
није поднешен захтјев за поврат у складу са
Законом о приватизацији државних станова,
као и рјешавање спорне општинске имовине.
-

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ
План рада у 2017. години Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту огледаће се у:
-

-

-

запримање и рјешавање захтјева из
области борачко-инвалидске заштите
за признавање права на личну
инвалиднину,
породичну
инвалиднину, здравствену заштиту
(војних инвалида, бораца, породица
погинулих бораца), новчану накнаду
(одликованом
борцу,
породици
одликованог борца, за изградњу
надгробног споменика), утврђивање
статуса борца и разврставање у
одговарајућу категорију, признавање
права на борачки додатак, стамбено
збрињавање,
за
остваривање
допунских права, бањско-климатско
лијечење,
превођење ријешења корисника права
личне, породичне инвалиднине и
права на здравствену заштиту.
исплата кроз трезорско пословање
преко информационог система за
8905 корисника (породице погинулих
бораца,
ратни-војни
инвалиди,
цивилне жртве рата, одликовани
борци, борачки додатак), формирање
свих
предмета
за
њихову
књиговодствену
обраду,
обрада
података у информационом систему
кроз канцеларијско пословање.
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евиденција и унос података о
стамбеном
збрињавању,
легитимацијама,
здравственом
осигурању,
личним
податцима,
учешћем у рату, војним поштама и
другим подацима неопходним за увид
о корисницима и њиховим правима из
области борачко-инвалидске заштите.
послови заштите, одржавања и
изградње
споменика,
споменобиљежја
и војничких
гробаља
ослободилачких ратова
Задатак Одјељења ће бити да се
максимално ангажују потенцијали са којима
располаже и да попмогне Првостепеној
стамбеној комисији да заједнички у сарадњи са
Ресорним Министарством обезбједи и да
допринос на реализацији Програма потпуног
стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних-војних инвалида (I, IV
категорије).
Планира се реализација активности на
обезбјеђењу Допунских права корисника по
Одлуци о допунским правима, а то су
једнократне
новчане
помоћи,
накнада
трошкова здравствене заштите као и накнада
трошкова погребне опреме за умрле кориснике
права код овог Одјељења.
Предвиђена
су
средства
за
финансирање
стамбеног
збрињавања
социјално
најугроженијих
породица.
Наставићемо са скенирањем предмета и
уносом рјешења у информациони систем.
У 2017. години наставићемо сарадњу са
Градском Борачком организацијом, Градском
Организацијом
породица
заробљених
и
погинулих бораца и несталих цивила, Градском
организацијом
ратних војни инвалида,
Центром
за
социјални
рад,
Фондом
здравственог осигурања, Фондом пензијскоинвалидског
осигурања
и
другим
институцијама, а све у циљу бржег и
ефикаснијег
остваривања
права
војних
инвалида, бораца и породица погонулих
бораца.
-

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одјељење за општу управу у текућој
2017. години ће свој рад темељити на
позитивној законској регулативи, подзаконским
актима, упутама и смјерницама ресорних
министарстава и агенција као и другим општим
и појединачним актима која се односе на
област опште управе.
Постављени циљ „Добра и ефикасна
управа
кроз
побољшање
и
подизање
квалитета
пружања
услуга
грађанима“,
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дефинисан је планом рада Одјељења у вези
са којим су предвиђени послови и задаци на
чијој ће реализацији радити заједно начелник
Одјељења и шеф Одсјка са свим запосленим.
Планом рада Одјељења за општу управу
у 2017. години, предвиђене су следеће
активности:
 потпуно
увођење
електронске
писарнице и у вези са тим набавка
адекватног програма и скенера за
електронску обраду докумената и
архивирање
предмета
(није
реализовано 2016.),
 трајно рјешавање просторија за
архиву Градске управе,
 издавање извода и увјерења о личном
статусу грађана,
 уписи
чињеница
и
спровођење
насталих промјена кроз матичне
књиге,
 израда статистичких извјештаја и
рјешавање настале поште везане за
матичну службу
 сређивање архиве матичне службе за
период 1999-2004,
 потврђивање електронских провјера
подата везано за процес издавања
личних карата и путних исправа,
 унос података из матичних књига у
електронску базу,
 верификација унешених података у
електронску базу,
 поштовање скраћеног рока управног
рјешавања предмета,
 овјеравање потписа, преписа и
рукописа,
 пружање правне помоћи грађанима,
 пресељење МК Каменица у Каменицу
и МК Петковци у Петковце (није
реализован 2016.)
 уређење МК Пилица и Грбавци,
 пријем поднесака, интерна и екстерна
достава истих,
 вођење архивске књиге,
 едукација
службеника
одјељења
према законској регулативи и плану
едукације,
 набавка нове опреме Одјељења
према плану Градске управе града
Зворника,
 измјештање уписа у матичне књиге са
шалтера у позадинску канцеларију,
 развој
и
доградња
постојећих
програма за вођење евиденција о
наплати општинске административне
таксе
(није
реализовано
из
поршлогодишњег Плана),
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координација и размјена искустава са
осталим локалним заједницама и
ресорним министарством,
 праћење и спровођење постојећег
стандарда,
 израда плана рада Одјељења за
2018. годину,
Наведеним Планом рада утврђене су
активности о одређеним питањима из области
опште управе и планиране мјере које ће се
предузимати да би се унаприједио рад самог
Одјељења а самим тим и укупан рад Градске
управе.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Одјељење за привреду, пољопривреду,
развој и друштвене дјелатности у складу са
Законом, Статутом Града и другим прописима
има у надлежности да врши:
ОПШТИ ДИО:
 извршавање Закона, других прописа и
општих аката у оквиру права и
дужности Града који се односе на
област привреде, пољопривреде и
друштвених дјелатности,
 стручне и управне послове из
надлежности Града који се односе на
студијске и аналитичке послове из
области
привреде
(индустрија,
трговина
и
снабдијевање,
угоститељство, туризам, занатство,
шумарство
и
водопривреда)
и
пољопривреде,
 планирање
развоја
у
области
привреде,
пољопривреде
и
друштвених дјелатности,
 послове везане за предузетништво,
издавање одобрења и лиценци за
обављање регистрованих дјелатности
предузетника,
 подстицај развоја малих и средњих
предузећа,
 развој пољопривредне производње и
заштите пољопривредног земљишта,
сточарства, воћарства, мини фарми,
организовања пољопривредника,
 обезбеђује услове за развој и
унапређење угоститељства, занатства,
трговине и прописује радно вријеме и
друге
услове
њиховог
рада
и
пословања
којима
се
остварују
захтјеви грађана у оквиру тих
дјелатности,
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обезбеђује услове за развој туризма,
туристичких мјеста и развој и
унапређење комуналних, спортскорекреативних и других дјелатности које
доприносе развоју туризма, као и
услове за организовање туристичкоинформативне
и
пропагандне
дјелатности,
послови у вези са остваривањем
оснивачких и власничких права Града
у Јавним установама, чији је оснивач
Град Зворник
израда анализа, информација и
извјештаја из области надлежности
одјељења,
прикупљање
података
и израда
информација и анализа о пословању
јавних
установа и организација у
области друштвених дјелатности,
послови у вези превентивне заштите
здравља становништва на подручју
Града,
доноси Градски програм развоја
социјалне заштите и подстиче развој
социјално заштитних програма у Граду
Зворник,
заштита културних добара, осим
културних добара утврђених законом
као и добара од значаја за Републику,
обезбеђује заштиту и одржавање
споменика и спомен-обиљежја од
значаја
за
културно-историјску
традицију, ако њихова заштита и
одржавање нису уређени другим
прописима,
организује
манифестације
и
обиљежавање јубилеја у области
културе од значаја за Град и развој
културно-умјетничког аматеризма у
Граду,
изградња,
реконструкција
и
одржавање објеката образовања и
културе у којима се остварују потребе
образовања и културе у Граду,
обезбеђује
услове
за
изградњу,
одржавање и кориштење спортских и
рекреативних објеката,
обезбеђује и усмјерава реализацију
школских и студентских спортских
такмичења,
општинског
и
међународног нивоа,
обавља
послове
припреме,
расписивања и додјеле стипендија за
студентима и ученицима на подручју
Града Зворник,
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обезбеђује
посебне
услове
за
повећање квалитета и квантитета рада
са младим спортским талентима,
обезбеђује услове за развој и
унапређење аматерског спорта,
води
евиденцију
спортских
организација и помаже у организацији
спортских манифестација,
прати и помаже рад социјално
хуманитарних организација и грађана у
обављању хуманитарних дјелатности,
обавља
послове
и
успоставља
сарадњу
са
невладиним
организацијама,
прати
програме
у
области
организовања омладине, оснивање и
удруживање
омладинских
организација,
омладинске
манифестације, развој омладинске
политике итд,
координира
рад
са
другим
одјељењима и службама Градске
управе
и
надлежним
државним
органима,
организацијама
и
институцијама у оквиру овлаштења,

План рада је сачињен у циљу планирања
активности и задатака Одјељења, који
произилазе из обавеза утврђених Законом,
Статутом Града и Правилником о организацији
и систематизацији радних мјеста.
1. ПОСЛОВИ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ
1. Сарадња са привредним субјектима и
предузетницима
из
области
надлежности Градске управе по
питањима стварања предуслова за
повољнији пословни амбијент,
2. Контакти и информисање привредних
субјеката о подстицајима Владе РС
(извоз, запошљавање и логистичка
подршка
на
конкурисању
за
средства),
3. Сарадња са Републичком агенцијом
за развој малих и средњих предузећа
у
циљу
стварања
повољнијег
пословног амбијента,
4. Финансијска
подршка
новом
запошљавању подстицајима Града и
министарстава.
5. Израда
''Водича''
за
оснивање
предузећа, привредних друштава и
предузетника,
6. Пројектовање и планирање утрошка
средстава
од
водопривредних
накнада за водопривредне објекте,
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7. Контрола
функционисања
и
логистичка подршка функционисању
система противградне заштите,
8. Пласирање средстава подстицаја
пољопривреди из градског буџета,
9. Израда нове ''личне карте'' Зворника
(привреда,
пољопривреда
и
друштвене дјелатности),
10. Остваривање
сарадње
са
земљорадничким
задругама
по
питањима
унапређења
пољопривредне производње,
11. Логистичка
подршка
оснивању
удружења
пољопривредника
из
различитих области производње ради
лакшег наступа на тржишту,
12. Непосредно
информисање
пољопривредника о подстицајима
Министарства
пољопривреде
и
подстицајима из локалног буџета,
13. Логистичка подршка пољопривредницима у остваривању подстицаја
Министарства,
14. Организовање стручних предавања
за пољопривреднике,
15. Провођење превентивне здравствене
заштите становништва, систематска
дератизација, прољетна и јесења, и
дезинфекција
свих
школских
објеката,
16. Анализа стања и приједлог мјера за
унапређење рада јавних установа
гдје је оснивач Градска управа,
17. Подршка
Јавним
предузећима,
даваоцима комуналних услуга гдје је
Град већински власник капитала,
18. Израда предмјера за тендере по
буџетским позицијама Одјељења и
праћење извршења радова и услуга,
19. Иновирање
брошура,
упутстава,
образаца из управног поступка,
2. ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
1. Израда елабората о стању инфраструктуре школских објеката на
територији Града, са прегледом
неопходних радова на инфраструктури школа,
2. Сарадња са образовним установама,
основним и средњим школама и
факултетом у циљу унапређења рада
у сегменту улоге Градске управе,
3. Расписивање Конкурса и додјела
стипендија редовним студентима,
4. Праћење законске обавезе предшколског образовања, и сарадња са
министарством, предшколским установама и школама,
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5. Подршка
такмичењу
ученика
основних и средњих школа, награде
„вуковцима“
и
награђивање
најуспјешнијих ученика,
6. Логистичка и финансијска подршка
унапређењу
система
примарне
здравствене заштите,
7. Оцјена потребе и финансирање
неопходних радова за санацију
школских објеката, и координација на
изградње Фискултурне сале при ОШ у
Брањеву,
8. Израда годишњег програма културних
манифестација, садржаја, главних
носилаца,
учесника,
извора
финансирања,
9. Логистичка подршка раду КУД ''Свети
Сава'',
СПКД
''Просвете'',
''Препороду'', ''Зворничком драмском
позоришту'', „Позоришту младих“ и
других удружења, у складу са
градским буџетом,
10. Подршка организовању културних и
спортских манифестацијама и другим
такмичењима спортских клубова,
11. Израда Акционог плана развоја
спорта
и
иновирање
регистра
спортских организација на територији
Града и сарадња са спортским
клубовима,
12. Логистичка подршка имплементацији
пројекта јачања здравственог сектора
изградње и реконструкције амбуланти
породичне медицине,
13. Подршка наталитету кроз додјелу
средстава за новорођену дјецу и
финансијска подршка породицама за
вантјелесну оплодњу, те помоћ
породицама слабог материјалног
стања и породицама са четворо и
више дјеце,
14. Стварање основних предуслова за
рад музејске збирке,
15. Активности на завршетку пројекта
регистрације историјског и културног
наслеђа,
16. Сарадња
са
међународним
донаторима
за
донације
организацијама
из
области
друштвених дјелатности,
17. Подршка
организовању,
регистровању удружења грађана,
18. Логистичка подршка организовању
волонтерског рада НВО,
19. Наставак пројекта „Народна кухиња“,
помоћ
у
основним
животним
намирницама.
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3. ДРУГИ ОПШТИ ЗАДАЦИ ОДЈЕЉЕЊА
1. Израда оперативног годишњег и
мјесечног програма рада Одјељења,
2. Израда приједлога аката из надлежности Одјељења за Скупштину Града,
3. Мјесечни, шестомјесечни и годишњи
извјештаји о раду Одјељења,
4. Израда
информација
за
Градоначелника и Скупштину,
5. Израда информација за медије о
важнијим догађајима из активности
Одјељења,
6. Стварање бољих услова рада (опрема
и инвентар) за рад Одјељења,
7. Унапређење пословног информисања
одјељења Градске управе,
8. Посјете Министарствима, општинама,
предузећима и установама, у циљу
унапређења рада,
9. Стављање на сајт свих важнијих
садржаја из активности Одјељења,
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Програм рада Одјељења за инспекцијски
надзор Града Зворника за 2017.
годину
креиран је на основу законских надлежности
Одјељења за инспекцијски надзор Града
Зворника у вршењу управних и стручних
послова инспекцијског надзора
и исти
представља документ у коме су јасно и
прецизно приказане све радње и послови који
се планирају реализовати у 2017 години. по
инспекцијама из свих управних области које
надзире ово Одјељење.
Реализацијом дефинисаних планских
задатака за 2017 годину у много би се
побољшао законски оквир као и пословна
клима за раст реалне економије и сузбили
бројни видови сиве економије присутни у скоро
свим надзираним управним областима на
простору Града Зворника, чиме би се створиле
реалне предпоставке за нове инвестиције,
нова запошљавања и развој тржишне
економије.
Дакле, Програм рада Одјељења
сачињен је на основу обавезног, законима
прописаног
контнтинуитета
прегледа
одређених субјеката надзора, потреба над
спровођењем контроле поштивања закона и на
основу досадашњих искустава у провођењу
инспекцијског надзора по областима из
надлежности Одјељења, а све у складу са
усаглашеним програмским опредељењима
ресорних републичких министарстава у дијелу
аналитичко- информативних материјала и
израду планова и програма рада и др.
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По питању приоритета, активности у вези
са инцидентима у атмосфери, водама и тлу,
појава заразних болести и осталим ванредним
стањима
имају
апсулутни
приоритет.
Одјељење, односно надлежни инспектори,ће у
оквиру својих надлежности и могућности
дјеловати у наведеним случајевима.
Одјељење за инспкцијски надзор Градске
управе Града Зворника ће у 2017. години
вршити сљедеће послове :
 Инспекцијске послове из надлежности
Града, изузев оних који су законом
стављени у надзор Републичке
управе за инспекције
 Предузимати управне и друге мјере у
обављању инспекцијског надзора
 Доносити
програме
и
планове
обављању инспекцијских надзора за
Градске инспекције/ инспекторе у
свом саставу
 Водити евиденције о обављеним
инспекцијским надзорима.
 Подносити извјештаје Републичкој
управи за инспекцијске послове и
Градоначенику Града Зворника
 Обављати и друге управне и стручне
послове у складу са законом и другим
прописом.
 Поступање по писаним , односно
захјевима за извршење инспекцијски
надзора, на основу закона и других
прописа донесених на основу закона,
из управне области које надзиру
инспектори
ове
управе,
те
достављање
писаних
обавијести
подносиоцима представки захтјева
 Давање одговора на одборничка
питања
 Вођење евиденције новчаних казни
 Заступање Градске управе пред
Основном суду у Зворнику
ПРОГРАМ РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБУХВАТА
СЉЕДЕЋЕ ИНСПЕКЦИЈЕ / ИНСПЕКТОРЕ:









Инспектор за храну
Тржишни инспектор
Пољопривредни инспектор
Ветеринарски инспектор
Саобраћајни инспектор
Урбанистичко-грађевински инспектор
Еколошки инспектор
Здравствени инспектор

I. ПРОГРАМ РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА
ХРАНУ
Број извршилаца: 1
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 Преглед евиденције о извршеним
лабароторијским испитивањима хране
 Надзор над запосленим лицима у
погледу
обављања
санитарних
прегледа, додатне
едукације о
хигијени хране , ношења радне одјеће и
обуће и хигијенске манипулације са
храном
 Снабдјевање водом за пиће

Инспектор
за храну ће током 2017.
године у оквиру своје надлежности, вршити
надзор и контролу над спровођењем и
извршавањем Закона, других прописа и општих
аката из области хране и то како слиједи:
- Закона о храни (''Службени
Републике Српске'' број, 49/09)

гласник

Предмет контроле:
 Узимање узорака за лабароторијску
анализу
 Контролу
хигијенско-санитарних
услова објеката, просторија, уређаја и
опреме за производњу и промет хране
 Контролу и услове складиштења
хране
 Контролу квалитета и здравствене
исправности
сировина
и
готових
производа
ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/
КОНТРОЛА
ЗДРАВСТВЕНЕ
ИСПРАВНОСТИ И ХИГ,
ХРАНЕ
a) Контр.хране .у свим
фаз.произ. пром. и
припреме
б)Контрола произ. и
промета хране за
животиње
Узорковање хране у свим
фазама про.пром, и
услуга
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА
II. ПРОГРАМ РАДА
ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца: 1

Циљ рада овог инспектора је подизање
нивоа дисциплине пословних субјеката у
смислу поштовања прописа у наведеним
областима
чиме
се
штити
здравље
становништва.
План броја контрола на основу процјене ризика
у управној области

Инспекцијске контроле
Планиране
130

02. март 2017.

извршене

Проценат (%)
Планирано

Извршено

80

20

30

130
ПОЉОПРИВРЕДНОГ

Инспектор за пољопривреду ће током
2017. године у оквиру своје надлежности,
вршити надзор и контролу над спровођењем и
извршавањем Закона, других прописа и општих
аката из области пољопривреде и то како
слиједи:
- Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласни РС'', број:93/06,86/07 и
14/10)
- Закона о сјемену пољопривредног биља
(''Службени гласни РС'', број:37/09 и 100/11)
- Закона о садном материјалу ''Службени
гласник РС'', број:37/09)

- Закон о дувану (''Службени гласник РС'',
број:72/12)
- Закон о заштити здравља биља ''Службени
гласник РС'', број:52/09)
- Закон о рибарству (''Службени гласник РС'',
број:72/12)
- Закон о пчеларству (''Службени гласник РС'',
број:52/10)
- Закон о средствима за заштиту биља
(''Службени гласник РС'', број:52/10)
- Закон о минералним ђубривима (''Службени
гласник РС'', број:24/12)
- Закон о пољопривреди (''Службени гласник
РС'', број:70/06,20/07,86/07, 71/09 )
- Закон о обезбјеђивању и усмјеравању
средстава за подстицање пољопривреде и
села (''Службени гласник РС'', број:43/02 и
106/09)

28

БРОЈ 4

Службени гласник Града Зворник

- Закон о сточарству (''Службени гласник РС'',
број:44/15)
- Закон о пољопривредним задругама
(''Службени гласник РС'', број:73/08, 106/09 и
78/11)
- Закон о јаким алкохолним пићима
(''Службеник гласни РС'', број:81/15)
- Закон о вину (''Службени гласник РС'',
број:93/06,86/07 и 80/15)






02. март 2017.

Производњу и промет сировог и
ферметисанног дувана у листу,
промет резаног дувана
Здравствена
контролу
биља
у
производњи и унутрашњом промету
Заштита здравља биља
Производњу, квалитет и промет
средстава за заштиту биља
Производњу и узгој квалитететнеприплодне стоке
Производњу и квалитет хране за
животиње
Производњу и промет органских
произведене хране
Производњу, квалитет и промет
ђубрива и оплемењивача земљишта
Законитост добијања и намјенско
кориштење средстава подстицаја за
развој пољопривреде и села.


Предмет контроле:

 Контролу
издатих
Рјешења
за
извршену
трајну
и
привремену
промјену намјене пољопривредног

земљишта у непољопривредне сврхе
и плаћање накнаде.

 Контролу
кориштења
пољопривредног земљишта у складу

са Законом
 Контролу евиденција о земљишту које
је промјенило намјену и земљишту
које се не обрађује.
 Контролу
промета
сјеменског
План броја контрола на основу процјене ризика
материјала
у управној области
 Контролу промета садног материјала
дуван
Инспекцијске контроле
Проценат (%)
ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/
Планиране
извршене
Планирано
Извршено
Примарна пољопривредна
производња
Подстицаји у пољопривреди
и руралном развоју
Област слатководног
рибарства
Производња и промет сировог
дувана
Производ. и промет сад мат. и
сјемена
Произ. промет ђубрива
и оплемењивача. земљишта
Произ. проме средстава. за
заштиту биља
Производња и промет
Домаће ракије и вина
Област пчеларства
Заштита пољоприврдног
земљишта
Заштита здравља биља
Промет живе
стоке
Област
амброзије
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА

1
5
7
4
30
20
10
10
5
7

10
4
15
128
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III. ПРОГРАМ РАДА ВЕТЕРИНАРСКОГ
ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца:1
Градски ветеринарски инспектор ће током
2017. године у оквиру своје надлежности,
вршити надзор и контролу над спровођењем и
извршавњем Закона, других прописа и општих
аката из области ветеринарства и то како
слиједи:
- Закона о ветеринарству (''Службени гласник
РС'', број:42/08, 06/12)
- Закона о храни (''Службени гласник РС'',
број:49/09)
- Закон о заштити и добробит животиња
(''Службени гласник РС'', број:111/08)
- Закон о ветеринарско- медицинским
производима
(''Службени
гласник
РС'',
број:71/12/)
Предмет контроле:
 Здравствену заштиту животиња
 Обављање
ветеринарске
дјелатности

ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/









Откривање,
спречавање
појаве,
сузбијање и искорјењивање заразних
болести животиња
Ветеринарско - санитарну контролу
узгоја, држања производа, сировина и
отпадака
животињског
порјекла,
хране и воде за животиње
Репродукцију
домаћих
животиња,
вјештачко осјемењавање домаћих
животиња,сузбијање стерилитета
Зоохигијенске услове и технолошке
мјере узгоја и држање домаћих
животиња
Испитивање
,одобравање
за
стављање
лијекова
у
промету,
Ветеринарску контролу у производњи
и промету намирница анималног
порјекла, њихово обиљежавање и
надзор
у
погледу
хигијенске
исправности и квалитета
Добробит животиња

План броја контрола на основу процјене ризика
у управној области

Инспекцијске контроле
Планиране

Област ветеринарства
Производња и промет хране
животињског поријекла
Заразне болести
и зоонозе
Заштита и добробит
животиња
Узгој и држање
животиња
Производња и промет
ветеринарских лијекова
Производња и промет хране за
животиње
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА

02. март 2017.

извршене

Проценат (%)
Планирано

Извршено

10
200
15
5
4
18
6
258

IV. ПРОГРАМ РАДА ЗДРАВСТВЕНОГ
ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца: 1
Градски Здравствени инспектор
ће током
2017. године у оквиру своје надлежности,
вршити надзор и контроле над спровођењем и
извршавањем Закона, других прописа и општих
аката из санитарне области како слиједи:
- Закон о заштити становништва од заразних
болести (''Службени гласник РС'', број:14/10/)
- Закон о предметима опште употрбе
(''Службени гласник РС'', број:71/12/)

- Закон о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима (''Службени
гласник РС'', број:71/12/)
- Закон о забрани рекламирања дуванских
производа
(''Службени
гласник
РС'',
број:71/12/)
- Закон о забрани продаје и употребе
дуванских производа лицима млађим испод 18
година
(''Службени гласник РС'', број:71/12/)
- Закон хемикалијама и биоцидима (''Службени
гласник РС'', број:25/09/)
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Предмет контроле
 Заштититу здравља људи
 Спречавање и сузбијање заразних
болести
 Производња и промет предмета
опште употребе
 Производња и промет отрова
 Санитарно - техничке и хигијенске
услове у јавним објектима
 Здравствено стање запослених у
дјелатностима и на пословима
који
су
под
санитарном
инспекцијском контролом
 Провођење јавних програма и
мјера здравствене заштите
 Контролу санитарних књижица
ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/






а) Опште мјере за суз:
Д.Д.Д. Сан. тех. услови
б) Посебне мјере: Здравствени
надз. над запосленим
в) Остале мјере :Сахрањивање
превоз умрлих, екхумација

План броја контрола на основу процјене ризика
у управној области

7

в) Купалишта
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА
V. ПРОГРАМ РАДА САОБРАЋАЈНОГ
ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца : 1

Извршено

5

а) Предмети широке потрошње
б) Предм. матер, који долазе у
додир са храном
в) Дјечије играчке
г) Детерџенти

а) Базени

Планирано

60

27

а) Трговина на мало
хемикалијама и биоц.
ЗАШТИТА СТАНО. О
ИЗОЖЕ. ДУВ. ДИМУ
а) Употрба дув и дуванских
произ. на јав. мјесту
б) Рекламирање дув. и дуван.
производа
ц) Забрана промета млаџим лиц.
од осамнаест година
РЕКРЕАТИВНЕ ВОДЕ

извршене

Проценат (%)

20

ПРЕДМЕТ ОПТШЕ УПОТРЕБЕ

ОБЛАСТ ХЕМИК. И БИОЦИДА

Контролу употребе дуванских
производа на јавним мјестима
Контролу
продаје
дуванских
производа лицима млађим испод 18
година
Контролу забране рекламирања
дуванских производа
Ексхумација, сахрањивање превоз
умрлих

Циљ рада ове инспекције је подизање нивоа
друштвене дисциплине у смислу поштивања
прописа у наведеним областима чиме се
спречава оштећење и унапређује здравље
становништва

Инспекцијске контроле
Планиране

02. март 2017.

3
7
10
3
3
11
7
2
2
5
2
3
131
Градски саобраћајни инспектор ће током
2017. године у оквиру своје надлежности,
вршити надзор и контроле над спровођењем и
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извршавњем Закона, других прописа и општих
аката из области саобраћаја и путева и то
како слиједи:



Закона
о
унутрашњом
друмском
саобараћају(''Службени
гласник
РС'',
број:111/08, 50/10/ и 12/13) - Закон о путевима
(''Службени гласник РС'', број:89/13/)

ЈАВНИ ПРЕВОЗ
а) Јавни превоз лица
б) Јавни превоз ствари
в) Такси превоз
ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ
ПОТРЕБЕ
а) Превоз ствари за
властите. потребе
б) Превоз лица за
властите потрeбе
в) Превоз за потребе у
пољопривреди
ПУТЕВИ
а) Локални, / регионал
магист- у градском
насељу
б) Некатегорисани
путеви
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА

Контролу јавног превоза ствари
Контролу
превоза
ставари
за
властите потребе
Контролу превоза лица за властите
потребе
Контролу локалних путева
Контролу некатегорисаних путева

План броја контрола на основу процјене ризика у
управној области

Предмет контроле :
 Контролу јавног превоза лица
ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/




Инспекцијске контроле
Планиране

02. март 2017.

извршене

Проценат (%)
Планирано

Извршено

50
16
12
22
40
20
15
5
35
18
17
125

VI. ПРОГРАМ РАДА ЕКОЛОШКОГ
ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца: 1
Градски еколошки инспектор ће током 2017.
године у оквиру своје надлежности, вршити
надзор и контроле над спровођењем и
извршавањем Закона, других прописа и општих
аката из области заштите животне срдине и
то како слиједи:
- Закон о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', број:71/12и79/15 )
- Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник
РС'', број:124/11)
- Закона о управљању отпадом (''Службени
гласник РС'', број:111/13 и 10615)

Предмет контроле

Контролу еколошких дозвола

Контролу погона и постројења или
обављања
активности
према
захтјевима или условима утврђеним
еколошком дозволом или прописима

Израдом унурашњих планова интервенције у случају несреће већих размјера и достављања министарству

Контролу управљања отпадом

Редукцијом
емисија
појединих
загађујућих материја

Мониторинг /вода ваздух и бука

Ревизија издати еколошких дозвола
План броја контрола на основу процјене ризика
у управној области
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ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/

Инспекцијске контроле
Планиране

ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
а)Управљањеотпадом
Мониторинг /Бука ,вода и ваздух
Ревизија издатих еколошких
дозвола
Осталеобласти
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА

извршене

Планирано

Извршено

4
100
16
120

Грађевинско-урбанистички инспектор ће
током 2017. године у оквиру своје надлежности, вршити надзор и контроле над спровођењем и извршавњем Закона, других прописа и општих аката из области просторног
уређења и градње и то како слиједи:
- Закона о просторном уређењу и градњи
(''Службени гласник РС'', број:40/13 и 106/15 )
- Закон о одржавању зграда (''Службени
гласник РС'', број:101/11)

регионалних
путева
бруто
2
грађевинске површине 500м , осим
бензинских
станица,
за
које
одобрење
за
грађење
издаје
Министарство
за
просторно
уређење, грађевинарство и екологију
 Контролу примјене спроведбених
докумената просторног уређења на
територији
јединице
локалне
самоуправе
 Контролу бесправне изградње
 Контролу привредних субјеката који
изводе радове без уписа у судски
регистар,
односно
регистар
предузетника
за
обављање
грађевинске дјелатности
 Контролу уклањања објеката
План броја контрола на основу процјене
ризика у управној области

Предмет контроле:
 Контролу изградње и кориштења
објеката
за
које
локацијске
услове,односно одобрење за грађење
издаје Градски органа управе
 Контрола објеката у заштитном
путном појасу магистралних и
Инспекцијске контроле
ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/
Планиране
извршене

VIII.
ПРОГРАМ
РАДА
ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца : 4

Проценат (%)

120

VII. ПРОГРАМ РАДА ГРАЂЕВИНСКОГУРБАНИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА
Број извршилаца : 2

Област зашитите
простора – бесправна градња
Област урбанизма /надзор на
локациј. условима и одобрењ
Област изградње
инвес. извођач. стр. надзор
Употрeба, одржавање
и уклањање објеката
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА

02. март 2017.

Проценат (%)
Планирано

Извршено

87
10
18
15
130
ТРЖИШНИХ

туризма,
заштите
потрошача
заштите
интелектуалне својине и то како слиједи:

Тржишни инспектори
ће током 2017.
године у оквиру своје надлежности, вршити
надзор и контроле над спровођењем и
извршавњем Закона, других прописа и општих
аката из области трговине, угоститељства,

- Закон о трговини (''Службени гласник РС'',
број:6/07.52/11,67/13)
- Закона о заштити потрошача (''Службени
гласник РС'', број:6/12, 63/14)
- Закона о метерологији (''Службени гласник РС'',
број:6/12, 63/14)
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- Закон о недопуштеном оглашавању (''Службени
гласник РС'', број:13/02)
- Закон о угоститељству (''Службени гласник РС'',
број:15/10,57/12,и 67/13)
- Закон о туризму (''Службени гласник РС'',
број:70/11и 67/13)
- Закон о боравишној такси (''Службени гласник
РС'', бр: 78/11и 106/15)
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Употребу исправних и верификованих
мјерних јединица (исправност жигова и
исправа која прате мјерила)
Основне
захтјеве
квалитета
и
безбједност роизвода и услуга
Исправе које морају пратити производе,
декларисање, означавање, обиљежавање
и
паковање
производа
(квалитет
производа)
Обављање и других послова надзора у
области
трговине,
производње,
угоститељства,туризма и услуга

Предмет контроле:

 Обезбјеђење слободне размјене робе и
услуга
и
спречавање
нарушавања
јединственог тржишта.
 Обављање предузетништва
План броја контрола на основу процјене
 Нелојалну
конкуренцију
и
монопоризика у управној области
листичко понашање
 Цијене роба и услуга
Инспекцијске контроле
Проценат (%)
ОБЛАСТ НАДЗОРА
/ ОБЈЕКАТ/ КОНТРОЛЕ/
Планиране
извршене
Планирано
Извршено
Област трговине
140
Област угоститељства
и туризма
Пружање услуга
/ занатство/
Заштита
потрошача
Заштита
интелектуалне својине
Мјерила
и мјерне јединице
УКУПНО
ПО ОБЛАСТИМА

80
80
40
20
360

IX. ПРОГРАМ РАДА СМОСТАЛНОГ СТРУЧНОГ
САРАДНИКА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ КОД ОСНОВНОГ СУДА - ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРЕКРШАЈЕ
У скаду са Правилником о раду,
планирани
послови
за
2017.
годину
подразумијевају:
1. Заступање Градске управе код
Основног суда Зворник, Одјељења за
прекршаје по поднесеним Захтјевима за
покретање прекршајног поступка и издатим
Прекршајним налозима за које се затражи
судско одлучивање. Планирано је око 55
предмета заступања а што се цијени према
динамици рада
како Инспекције тако и
Комуналне полиције.
2. Послови администрирања у вођењу
Јединственог регистра новчаних казни у складу
са одлуком Инспектората Републике Српске,
што подразумијева комплетну евиденцију о
задужењу,
реализацији,
статусу
и
наплативости Прекршајних налога.

3. Праћење рада Основног суда у вези
са донесеним судским одлукама те вођење
евиденције у вези истих, тако и планирање
улагања жалби на судске одлуке које није у
складу са законом, или по нашој оцјени, није
изречена
адекватна
и
задовољавајућа
санкција.
4. Сарадња са Општинским инспекторима приликом подношења Захтјева за
покретање прекршајног поступка и доношења
других аката у оквиру своје надлежности.
5. Остали правни послови у оквиру
Одјељења за које се укаже потреба.
XI. ЗБИРНИ ПЛАН БРОЈ КОНТРОЛА ПО СВИМ
ИНСПЕКЦИЈАМА
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ИНСПЕКЦИЈЕ/ИНСПЕКТОР
И
Инспектор за храну
Пољопривредни инспектор
Ветеринарски инспектор
Здравствени инспектор
Саобраћајни инспектор
Еколошки инспектор
Урбанистичко- грађевински
Тржишни инспектор
УКУПНО
КОНТРОЛА

Инспекцијске контроле
Планиране
извршене
130
128
258
131
125
120
130
360

02. март 2017.

Проценат (%)
Планирано
Извршено

1382

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 2017 ГОДИНУ
Ред
бр.

Опис извршеног посла

Број
контрола

1

Одржавање и заштита комуналних објеката (црпилишта,бунари, резервоари и сл )

8

2

Одржавање - чистоћа и заштита јавних површина, дрвореда и зелених површина.

100

3
4
5
6
7
8

Постављање натписа и реклама, огласних табли, аутобуска стајалишта.
Одржавање гробаља
Одржавање дворишта, паркинг простора
Одржавање јавне водоводне мреже, чесми
Одржавање јавне канализационе мреже
Oдржавања септичких, осочних јама

9

Одржавање корита, обала река и других водених површина

100
8
10
30
30
30
10

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Постављање,набавка и одржавање посуда за отпад, уговори за одвоз смећа.
Oдвожења отпадака, грађевинског и шуто материјала. Oдржавање депоније смећа.
Контрола коришћења и прекопавања јавних површина и довођење истих у
првобитно стање. Кориштења грађевинског земљишта за постављање
привремених објеката.
Контрола држања музике уживо, чујност и рад. време
Одржавање јавне топловодне и гасоводне мреже
Контрола рада и одржавања пијаца и пијачног простора (зелена, бувља и сл.)
Одржавање јавних саобраћајних површина, уличне расвете
Истицање застава за време празника
Одржавање спортских објеката, кампова, плажа, купалишта
Уклањање противправно постављених предмета; неисправних, хаварисаних,
нерегистрованих возила са јавних површина.
Контрола одржавања стамбених зграда (етажни власници, кварови водоводних и
канализационих инсталација и сл.)
Контрола чишћења и одржавања сливника и обезбеђивање недостајућих
поклопаца подземних инсталација
Контрола држања крупне и ситне стоке,паса и мачака;луталице.
Контрола одржавања јавних-локалних некатегорисаних путева и зимско
одржавање.
Контрола игре на срећу и забаву малољетници; точење алкохола малољетним
лицима;Пушење на јавном мјесту
Јавни и такси превоз

45
100

20
5
10
10
3
5
70
100
20
35
30
10
5

35

БРОЈ 4

Службени гласник Града Зворник

02. март 2017.

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Р.бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Креирање плана јавних набавки за текућу годину
(позиви послати свим начелницима одјељења и
шефовима служби)
Обавјештавање покретача поступака о набавкама
које је потребно спровести почетком године
Интерна обука покретача поступка јавних набавки и
чланова Комисије за ЈН
Израда подзаконских аката у складу са новим ЗЈН и
усклађивање постојећих аката
Припрема тендерских документација у складу са
планом набавки и припремање уговора
Рад
на
припреми
Рјешења
по
жалбама
незадовољних понуђача у поступцима јавних
набавки
Сарадња са другостепеним органом у виду
појашњења поступка јавне набавке, копирање и
слање документације из предмета у којима је дошло
до жалби Канцеларији за разматрање жалби БиХ од
стране незадовољних понуђача,
Израда документа Процедура „Јавне набавке и
међународна сарадња“ и Радно упутство за
провођење поступака јавних набавки
Креирање позитивне и негативне листе понуђача (на
основу квалитета извршених услуга, набавке роба
или извршених радова у 2016. години)
Информисање покретача поступка и градоначелника
о евентуалним грешкама приликом покретања
поступака
Вођење базе података проведених поступака и
потписаних уговора
Вођење базе података у складу са Упутством о
објави основних елемената уговора и измјена
уговора
Анализа спровођења Плана јавних набавки за 2017.
годину и према указаној потреби доношење измјена
и допуна Плана
Праћење достављања гаранција за добро извршење
посла и извјештаја надзорних органа о спроведеним
процедурама ЈН
Интерне и екстерне обуке службеника који се баве
јавним набавкама
Праћење законских прописа који се односе на
Службу за јавне набавке и међународну сарадњу

17. Помоћ покретачима поступка око припреме
техничких спецификација и избора одговарајућег
поступка јавних набавки
18. Израда одлука и рјешења које доноси
градоначелник, а односе се на поступке јавих
набавки
19. Достављање извјештаја о проведеним поступцима
кроз информациони систем „е-набавке“

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР
јануар

ОДГОВОРНИ

јануар
континуирано
јануар-фебруар
континуирано
континуирано

континуирано

фебруар – март
континуирано
континуирано
континуирано
континуирано

Јавне набавке

8.

ЗАДАТАК/АКТИВНОСТ

континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
Континуирано
континуирано
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ЗАДАТАК/АКТИВНОСТ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ОДГОВОРНИ

континуирано
континуирано

Континуирано

Континуирано
Друга половина
2017.
Континуирано
У складу са
акционим планом

Међународна сарадња

Континуирано

У складу са
акционим планом
У складу са
акционим планом
У складу са
акционим планом
У складу са
акционим планом
Континуирано
У складу са
акционим планом
Континуирано
У складу са
дописом
Министарства

Међународна
сарадња

20. Упознавање службеника и практична примјена
припреме тендера међународниг вриједносног
разреда према правилима ЕУ (PRAG, FIDIC)
21. Праћење позива за обуку и похађање семинара из
области јавних набавки
22. Успостављање сарадње са другим јединицама
локалне самоуправе (прекограничним, братимљеним
и осталим потенцијалним партнерским општинама) и
организацијама цивилног друштва у циљу размјене
искустава, примјера добре праксе, заједничке
припреме пројеката и аплицирања према
међународним донаторима
23. Праћење конкурса, припрема и израда пројеката,
аплицирање, спровођење, мониторинг и интерна
евалуација пројеката према донаторским
организацијама
24. Анализа имплементације документа Стратегија
интегрисаног развоја Општине Зворник 2012-2017. и
извјештавање
25. Ревизија постојеће или израда нове Стратегије
интегрисаног развоја града Зворника за период
2018-2023.
26. Израда и праћење спровођења других планских
докумената који за основу имају Стратегиу
интегрисаног развоја
27. Учешће у пројекту УНХЦР/ЦРС „Затварање
колективних центара и алтернативног смјештаја
путем осигурања јавних стамбених рјешења” (ЦЕБ II)
28. Учешће у имплементацији пројекта „Стандарди и
ангажман за спречавање породичног насиља и
насиља над женама“ (носиоци UNWOMEN/Гендер
центар Влада РС)
29. Учешће у имплементацији Пројекта развоја и
сарадње у регији Бирач II (носиоци УНДП и
УНИЦЕФ, донатор ИЛО)
30. Имплементација пројекта „Подршка развоју бизниса
маргинализованих група жена“ (донатор УСАИД)
31. Припрема пуне пројектне апликације и
имплеметација пројекта „Зворничко партнерство за
запошљавање“ у партнерству са НЕРДА (донатор
ИЛО)
32. Примјена софтвера „Енмасофт“ у области
енергетске ефикасности
33. Наставак учешћа у Програму постинвестиционе
подршке инвеститорима (носилац МЕОРС, донатор
ИЛО)
34. Подношење извјештаја Европској Комисији о
имплементацији документа „Sustainable energy action
plan- SEAP’’, План енергетске ефикасности.
35. Подношење извјештаја Министарству за просторно
уређење, грађевинарство и екологију у складу са
одредбама Закона о енергетској ефикасности о
спроведеним активностима и пројектима
36. Промотивне активнсти Канцеларије – Инфо тачке за
ЕЕ

02. март 2017.

Континуирано

37

БРОЈ 4

Р.бр.

Службени гласник Града Зворник
ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ЗАДАТАК/АКТИВНОСТ

37. Оспособљавање, усавршавање службеника за
ефикасан рад у Канцеларији за ЕЕ
38. Едукације службеника на тему пројектног
планирања, „Project cycle management“ у циљу
обезбјеђивања средстава из донаторских фондова
39. Праћење социоекономских података
40. Праћење националних развојних стратегија
41. Сарадња са јавним установама и институцијама у
циљу размјена информација и припреме пројеката у
складу са надлежностима Града
42. Сарадња са невладним организацијама
(обавјештења, писма намјере, писма подршке, јавни
позиви, округли столови, едукације, пројекти...)
43. Ажурирање постојеће базе података о активним
удружењима грађана
44. Наставак сарадње са пројектом „Мрежа плус“
(ЦПЦД) јачање цивилног друштва
СЛУЖБЕ ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
План рада Службе за заједничке послове
и управљање људским ресурсима, у 2017
години ће се састојати у извршавању планова
и задатака из своје области, као и других
задатака који јој се ставе у обавезу.
Служба ће вршити праћење и примјену
Закона о локалној самоуправи, Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе, Закона о раду и
других закона и прописа који регулишу ову
област, као и усклађивање постојећих правилника, планова и других аката
са новим
прописима.
У Служби за 2017. годину планирано је
урадити:
1. Измјену одлуке о оснивању Градске
управе града Зворник у складу са
законом,
2. Измјена Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Градској управи града Зворник
у складу са законом,
3. Правилник о платама за запослене у
Градској управи,
4. План јавних набавки Службе за заједничке послове и управљање људским
ресурсима,
5. План обуке и стручног усавршавања
запослених у Градској управи за 2017.
годину

02. март 2017.
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6. Праћење Закона и прописа из области
локалне самоуправе, као и прописа из
области рада и радних односа,
7. Израде нормативних аката из области
рада и радних односа које доноси
Градоначелник,
8. Израда планова кориштења годишњих
одмора за запослене у градској управи,
9. Вођење кадровске и других потребних
евиденција из области радних односа,
10. Израда свих врста рјешења који се
односе на рад и радне односе,
11. Праћење
рада
и
награђивање
запослених у градској управи и процес
њиховог оцјењивања,
12. Рад на одржавању рачунарске мреже
која ће се базирати на:
Набавци и замјени сервера
Набавци и замјени мрежне опреме
(свичева, инсталација и сл.)
Набавка и замјена до 15 рачунара,
лаптопова и монитора
Набавка и замјена до 6 штампача
Набавка и замјена батерија упс-а
сервера и рачунара
Набавка лиценци за маил сервер и
стављање у функцију истог
Набавка 120 лиценци антивируса
- Имплементација
система
за
скенирање
документације
које
проводи Министарство рада борачкоинвалидске заштите РС
Повећање
брзине
интернет
приступних линкова
Едукација запослених

38

БРОЈ 4

Службени гласник Града Зворник

02. март 2017.

13. Противпожарна
заштита
и
одржавање опреме.
У наредном периоду потребно је
континуирано обнављање застарјеле опреме
(замјена сервера који је у непрекидној
употреби већ 10 година, батерија УПС-а
сервера, 2 свича која су повучени из употребе
због неисправности, а као привремено
рјешење је стављено у употребу више мањих
свичева као замјена постојећих. То рјешење
непоуздано јер њихов рад додатно проузрокује
загушења у локалној мрежи која је и поред тих
чињеница већ дужи период преоптерећена.
Такође потребна је замјена неисправних
рачунара и штампача као и остале рачунарске
опреме.
Потребно је вршити континуирану обуку
запослених
у
кориштењу
рачунарских
технологија, као и дефинисање стратегије
развоја информационог система. Потребно је
извршити лиценцирање оперативних система и
програма који нису лиценцирани. Планирати
средства за конфигурисање „mail” сервера као
и осталих софтверских рјешења која би
унаприједила рад и развој Градске управе.
Примјењивати савремена ИКТ рјешења
како би информациони систем у свом пуном
капацитету био у функцији.
У току 2017. године у Служби за
заједничке послове и управљање људским
ресурсима, планирано је урадити измјене и
осталих правилника, упутстава, планова,
одлука у складу са промјеном назива
општинске управе у градску управу, а који се
односе на опис послова рада Службе. Радиће
и на другим пословима из надлежности
Службе, као и пословима који проистекну у
току године и по наређењу Градоначелника.
Служба ће вршити послове обезбјеђења
зграде и људи, затим вршити услуге
умножавања материјала и одржавања опреме
и просторија као и чишћење истих. Ова служба
врши услуге припреме кафе и других
безалкохолних
напитака,
затим
набавку
канцеларијског и других материјала за потребе
градске управе, врши услуге превоза радника и
функционера градске управе, региструје и
одржава возила.
Планирамо радити на унапређењу
ефикасности и рационалности рада службе у
2017 години.

Такође планира се опрмање и обука
резервин састава цивилне заштите на подручју
града Зворника.Средства за ове намене
обезбеђена су у буџету града Зворник за 2017.
годину.
Континуирано ће се радити и даље на
активностима деминирања терена.

СЛУЖБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника према Закону заштите од
пожара и Закона о локалној самоуправи
организује свој рад и обавља послове заштите
од пожара.

У 2017. години планирана је набавка
опреме за потребе цивилне заштите са циљем
унапређења опремљености службе за потребе
хитних интервенција услед елементарних
непогода.

ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
I Основне групе планираних послова
1. Обављање послова сходно Закону.
2. Планирање и реализација програма
наставе (теоретске и практичне).
3. Планирање и реализација програма
физичке припреме.
4. Планирање и реализација програма
унапређивања превентивне заштите од
пожара.
5. Планирање и реализација програма
израде оперативних планова.
6. Оспособљавање специјалистичких екипа
ватрогасаца за радове на води и под
водом,
оспособљавање
ватрогасног
спасилачког тима.
7. Усклађивање начина рада са законском
регулативом.
8. Планирање
и
реализација
Плана
набавке ватрогасне опреме и средстава
за гашење.
9. Планирање
и
реализација
Плана
адаптације објеката и простора.
10. Планирање
и
реализација
Плана
набавке ватрогасних возила
11. Сарадња са Ватрогасним савезом РС и
ватрогасним јединицама у РС.
12. Сарадња са Цивилном заштитом
13. Сарадња са хитном медецинском помоћи
и Полицијом.
14. Сарадња са Државним органима и
Градском Управом.
15. Сарадња са стручним институцијама и
појединцима из подручја заштите на раду
и заштите од пожара.
16. Планирање и провођење активности у
цуљу подизања културе заштите од
пожара.
II Спецификација по основним групама
планираних послова
1. Обављање послова сходно Закону
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У оквиру тих послова Професионална
ватрогасна
јединица
Града
Зворника
организује и изводи активности на Плану
спречавања настанка пожара, гашења пожара,
спашавања људи и имовине, пружања помоћи
у непогодама и опасним ситуацијама, те
санирању последица непогода.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће у 2017. години одржавати
своју мобилност и будност сходно правилима
струке и плану заштите од пожара Града
Зворника.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће на позив надлежних
ватрогасних
органа,
а
уз
одобрење
Градоначелника Града Зворника, своје послове
обављати на подручју цијеле Републике
Српске.
2. Планирање и реализација програма
наставе (теоретске и практичне)
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника је израдила наставни план и
програм стручног оспособљавања који шаље
на сагласност у Министарство Унутрашњих
послова, сходно својим потребама, те
програму теоретске наставе и практичних
вјежби у ватрогасним јединицама Републике
Српске. Цјелокупна разрада наставних тема,
практичних вјежби те других активности
саставни је дио овог Плана. Професионална
ватрогасна јединица Града Зворника ће радити
на унапређењу квалитета наставе, набавке
стручне литературе као и едукације свог кадра.
Ватрогасне интервенције ће бити темељ за
конципирање теоретске наставе и практичних
вјежби.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће у 2017. години по Плану и
програму стручног оспособљавања вршити
провјеру знања, вјештина и оспособљености
свих кадрова везаних за оперативу у циљу
усклађивања начина рада са траженим
резултатима.
3. Планирање и реализација програма
тјелесне припреме
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће пратити стање физичке
припремљености својих запослених .Програм
физичке припреме континуирано се израђује и
реализује кроз свакодневно вјежбање. Пошто
на нивуо Републике не постоји израђен
Правилник
о
физичкој
припремљености
Професионална ватрогасна јединица Града
Зворника
вршиће
провјеру
физичке
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припремљености на основу свог интерног
Правилника и то најмање једном годишње.
4.

Планирање и реализација програма
унапређивања превентивне заштите
од пожара

Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће израдити Програм
активности на
унапређењу превентивне
заштите од пожара. У оквиру тог програма
утврдиће
се
начини
успостављања
комуникације са грађанима, те правним
особама, као и школским установама.
Посебан нагласак даће се Плану
остваривања контаката са предшколским и
школским узрастом дјеце.
5. Планирање и реализација програма
израде оперативних планова
Оперативни
планови
представљају
темељ за припрему ватрогасне јединице у
случају интервенције великих размјера као и
избор опреме и средстава за обављање
ватрогасних интервенција.
6. Оспособљавање
специјалстичких
екипа ватрогасаца за радове на води
и под водом и оспособљавање
ватрогасног спасилачког тима
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ћу у 2017. години радити на
даљој едукацији ватрогасаца. Крајњи циљ је
оспособити тим за самостално дјеловање,
највише ће бити усмјерено на оспособљавању
најмање два рониоца у сарадњи са Цивилном
заштитом. Исто тако настојаћемо опремити и
оспособити већи број ватрогасаца за радове на
води, а настојаћемо оспособити и тим за помоћ
грађанима у екстремним условима.
7. Усклађивање начина рада са
Законском регулативом
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће у 2017. години усклађивати
свој рад са прописима који уређују
рад
ватрогасних јединица у Републици Српској.
8. Планирање и реализација Плана
набавке
ватрогасне
опреме
и
средстава за гашење
Служба
Професионалне
ватрогасне
јединице Зворник планирала је у 2017. години
набавку следеће ватрогасне опреме:
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1) Набавка личне опреме за раднике службе:



Набавка радних униформи 35 комада,
Набавка интервенцијских рукавица 35
комада,
 Набавка интервенцијских шљемова 35
комада,
 Набавка интервенцијских чизама 35
комада,
 Набавка ватрогасних опасача
вишенамјенских са карабином 35 комада.
 Набавка гојзерица 35 комада.
 Набавка заштитних одјела од чврстих и
текућих хемикалија 4 комада.
2) Набавка колективне опреме за службу:
 Набавка троножца за спашаваање из
бунара 1 комад,
 Набавка алуминујумских дводјелних
љестви 2 комада,
 Набавка вишенамјенске тродјелне љестве
2 комада,
 Набавка детектора плина 1 комад,
 Набавка носила коритаста 1 комад,
 Набавка носила склопива 1 комад,
 Набавка уређаја за намотавање цријева 2
комада,
 Набавка монитор млазнице 2 комада,
 Набавка термовизијске камере 1 комад
 Набавка цријева Ф52 10 комада,
 Набавка цријева Ф75 5 комада,
 Набавка спасилалких ужади 5 комада.
 Набавка - комплетирање потребне опреме
за ново возило,
 Набавка магнетне свјетиљке 2 комада,
 Набавка ротације за возила 3 комада,
 Набавка рефлектора 4 комада,
 Набавка агрегата за струју професионални
1 комад,
 Набавка опреме за спашавање из
саобраћајних незгода.
3) Набавка командног-путничког
возила:

Набавка новог командног-путничког возила
1 комад,

Набавка половног возила-кедија за потрбе
сервиса 1 комад.

Набавка цријева Ф25 - 5 комада.
9. Планирање и реализација Плана
адаптације објеката и простора
Професионалне ватрогасне јединице
Града Зворника.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће током године планирати
адаптацију постојећих објеката како би се
одржао ниво употребљивости за предвиђену
намјену.
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10.
Планирање и реализација Плана
набавке ватрогасних возила и
алата.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће израдити и реализовати
план набавке ватрогасних возила и алата за
обављање
ватрогасних
послова,
према
указаним
потребама
и
могућностима
Професионалне ватрогасне јединице Града
Зворника .
11. Сарадња са Ватрогасним Савезом
Републике Српске и ватрогасним
јединицама у Републици Српској.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника
ће током 2017. године
наставити
сарадњу
са
поменутим
институцијама, кроз разне пројекте, а у
интересу развоја ватрогаства у Републици
Српској.
12. Сарадња са Цивилном заштитом
Републике Српске.
Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће током 2017. године
наставити сарадњу са Цивилном заштитом на
свим нивоима, а посебно када је ријеч о
гашењу пожара, као и у случају елементарних
непогода и свим другим активностима.
13.

Сарадња са хитном медецинском
помоћи и Полицијом.

Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника ће наставити сарадњу са
службеницима хитне медецинске помоћи,
полиције, војске и другим институцијама да би
помогли грађанима у што краћем року и да би
та помоћ била што квалитетнија и ефикаснија.
14.

Сарадња са Државним Органима и
Градском Управом.

Професионална ватрогасна јединица
Града
Зворника
ће
сходно
Законској
регулативи учествовати у свим стручним
организацијским састанцима и скуповима
организованим
од
стране
представника
Државне Управе, Градске Управе и другим
институцијама.
15.

Сарадња
са
стручним
институцијама и појединцима из
подручја заштите на раду и заштите
од пожара.

Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника
ће током 2017. године
остварити контакте и реализовати сарадњу са
стручним институцијама и појединцима у
области заштите од пожара и заштите на раду,
као и у свим другим подручјима битним за
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подизање
квалитета
и
способности
професионалне ватрогасне јединице Града
Зворника.
16.

Планирање и провођење
активности у цуљу подизања културе
заштите од пожара.

Професионална ватрогасна јединица
Града Зворника
ће током 2017. године
сарађивати
са
представницима
медија,
грађанима,
радним
организацијама,
те
школским установама и осталим у циљу
подизања свијести и културе заштите од
пожара.Организација јавних вјежби као и
јавних скупова на тему заштите од пожара и
ватрогаства организоваће се више пута.
ЗАКЉУЧАК
Примарни
циљ
Градоначелника
Зворника је да заједно са Скупштином Града,
Начелницима одјељења и Шефовима служби
проблеме у
Зворнику рјешава системски.
Пројекти који планирају да се реализују, имају
за циљ потпуно рјешавање нагомиланих
инфраструктурних проблема чиме ће се
створити предуслови за развој града Зворника
и бољи живот свих његових грађана.
Опредјељење и главни правац дјеловања
треба бити стратешко и системско рјешавање
проблема, а не по систему краткорочних
рјешења, јер то не доноси прави резултат. То
је био рецепт рада у претходном периоду, а
тако ћемо наставити и у 2017. Години.
Обавеза свих нас је да радимо у
интересу наше локалне заједнице и да
развојни тренд наставимо у будућности.
Морамо истрајати у напорима да у години која
је пред нама, унаприједимо услове живота
свим грађанима, без обзира да ли живе на
селу или у граду. Учинимо те услове
квалитетнијим кроз остварење наше визије о
просторно
заокруженој,
инфраструктурно
повезаној,
еколошки
чистој,
туристички
привлачној и за живот угодној средини
Овај Програм усвојен је на сједници
Скупштине
града
Зворник
28.фебруара
2017.године.
Број: 01-022-21/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16 и 14/16),
Скупштина града Зворник,на сједници одржаној
28.фебруара 2017.године, д о н и ј е л а ј е

02. март 2017.
ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о стању спорта
у граду Зворник.
2. Овај
закључак
објавиће
се
у
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-22/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16 и 14/16), а
након разматрања Акционог плана мјера за
отклањање недостатака
утврђених по
извјештају
о
ревизији
консолидованих
финансијских извјештаја општине Зворник за
период од 01.01.-31.12.2015.године, Скупштина
града
Зворник
на
сједници
одржаној
28.фебруара 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Акциони план мјера за
отклањање недостатака утврђених по
извјештају о ревизији консолидованих
финансијских
извјештаја
општине
Зворник
за
период
од
01.01.31.12.2015.године
2. „Задужује се Градоначелник града
Зворник да тромјесечно
извјештава
Скупштину
Града о проведеним
активностима
на
отклањању
неправилности по усвојеном Акционом
плану из става 1.овог закључка, као и да
једном годишње такав извјештај достави
Главној служби за ревизију Јавног
сектора Републике Српске.
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-30/2017
ПРЕДСЈЕДНИК
28. фебруар 2017. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 21. Закона о ревизији
јавног сектора Републике Српске ( „Службени
гласник Републике Српске“,
број 98/05 и
20/14), члана 39. и 59.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 46.
Статута града Зворник (''Службени гласник
града Зворник'',број:2/16 и 14/16, Скупштина
града
Зворник
на
сједници
одржаној
28.фебруара 2017.године, д о н и ј е л а је
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АКЦИОНИ ПЛАН
МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
УТВРЂЕНИХ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. -31.12.2015. ГОДИНЕ.
У складу са чланом 21. Закона о ревизији
јавног сектора Републике Српске ( Службени
гласник Републике Српске број 98/05 и 20/14
прописано је да свака институција у којој је
извршена ревизија дужна је да у року од 60
дана од пријема ревизорског извјештаја
достави Главној служби за ревизију одговор у
којем износи радње које је предузела ради
превазилажења недостатака утврђених у
ревизорском извјештају. Акциони план сачињен
јес циљем да се у разумно оставривом
времену предузму све радње и мјере на
отклањању пропуста и неправилности уочених
током ревизије
финансијских извјештаја
општине Зворник за 2015. годину Сврха мјера и
активности из акционог пална је да се појача
јавна одговорност руководства и запослених
града Зворник у пружању јавних услуга,
очувању добара у општој употреби и
остваривању већег степена поузданости
финансијских информација града Зворник.
Након извршене ревизије финансијских
извјештаја општине Зворник за 2015. годину
Главна служба за ревизију Јавног сектора РС
за
финансијске
извјештаје
дала
је
Градоначелнику 12. препорука а исте су:
1. Код спровођења пописа обезбиједити
досљедну примјену правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза како на нивоу
града, тако и код буџетских корисника;
2. Изврши ретроспективно исправљање
грешака из претходног периода у
финансијским извјештајима за 2016. г. у
складу са члановима (94 до 96)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у
Републици Српској и МРС ЈС 3 –
Рачуноводствене политике, промјене
рачуноводствених процјена и грешке
(параграфи 46, 47);
3. У консолидоване финансијске извјештаје
Града укључе финансијски извјештаји
контролисаних ентитета у складу са
одредбама члана 110. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама
за буџетске кориснике у Републици
Српској и буџетских корисника у складу

02. март 2017.

са одредбама члана 60. став (3)
Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова и
МРС ЈС - 6 Консолидовани и појединачни
финансијски извјештаји, параграф 15;
4. Приходи
и
примици
признају
и
евидентирају у складу са члановима (109
до 128) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за кориснике
прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова; расходи и издаци у
складу са члановима (87 до 97) овог
правилника, а трансакције по посебним
пројектима – специфичних пословних
промјена, евидентирају у складу са
инструкцијама Министарства финансија
Републике Српске;
5. Изврши свеобухватна анализа потраживања, преиспита основ признавања из
кога проистиче наплата, успостави помоћна књига са аналитичком евиденцијом
потраживања, врши континуирана контрола наплате потраживања, те у случају
неплаћања према издатим рјешењима и
закљученим уговорима, правовремено
предузму законске мјере наплате;
Скупштини града презентује извјештај о
стању (сумњивих и) спорних потраживања, дефинишу мјере за наплату и даљи третман спроводи у складу са релевантним прописима, закљученим уговорима и рачуноводственим политикама;
6. Нефинансијска имовина у сталним
средствима призна и вреднује у складу
са члановима 26. до 46. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама
за буџетске кориснике у Републици
Српској, захтјевима МРС ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема и
другим релевантним рачуноводственим
стандардима и прописима, на начин да
се: процијени имовина која није исказана
по трошку набавке; изврши анализа
завршености нефинансијске имовине у
припреми и средства која су у употреби
пренесу на позицију нефинансијске имовине у употреби, утврди вијек коришћења, амортизација обрачуна од дана
почетка употребе и њихов даљи третман
усклади са тим, од прималаца аванса
захтијева правдање датих аванса у
складу са уговором, те у случају
неоправданих
средстава
предузму
законске мјере наплате;
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7. Изврши свеобухватна анализа исказаних
стања
обавеза;
преиспита
основ
признавања;
изврши
међусобно
усаглашавање обавеза са повјериоцима;
евидентирају обавезе по основу затезних
камата и друге неевидентиране Главна
служба за ревизију јавног сектора
Републике Српске Извјештај о ревизији
консолидованих финансијских извјештаја
општине Зворник за период 01.0131.12.2015. године 9 обавезе; правилно
класификују и њихов даљи третман
усклади
са
рачуноводственим
правилима;
8. Изврше
провјере
усклађености
евидентирања процјене имовине, те у
складу с тим изврши ретроспективно
исправљање
материјално
значајних
грешака из претходног периода у складу
са
чланом
94.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у
Републици Српској;
9. Ванбилансна евиденција искаже у складу
са чланом 86. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за кориснике
прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова;
10. Биланс новчаних токова сачињава у
складу са одредбама члана 54. ставови
(1) и (2) Правилника о финансијском
извјештавању за кориснике прихода
буџета Републике, општина, градова и
фондова и МРС ЈС 2 – Извјештај о
новчаним токовима;
11. Примијени МРС-ЈС 19 Резервисања,
потенцијалне обавезе и потенцијална
имовина и врше резервисања за обавезе
које захтијевају резервисање;
12. У Напоменама уз финансијске извјештаје
објелодане информације које кориснику
омогућавају разумијевање финансијских
извјештаја, као и додатне информације
које нису приказане у финансијском
извјештају у складу са захтјевима МРС
ЈС и чланом 57. Правилника о
финансијском
извјештавању
за
кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова.
За усклађеност пословања Главна
служба за ревизију Јавног сектора дала је
укупно 12. Препорука од којих се 9. Односи на
Градоначелника а 3. на Скупштину града.

02. март 2017.

Градоначелнику је препоручено да се:
1. обезбиједи да се отклоне утврђени
недостаци система интерних контрола:
правилник о интерним контролама и
интерним
контролним
поступцима
усклади са основним принципима COSO
модела а контролни поступци ускладе са
релевантним прописима; упражњена
радна мјеста попуњавају у складу са
члановима 119 до 124 Закона о локалној
самоуправи и другим релевантним
прописима; донесу интерни акти у складу
са законском регулативом: план стручног
оспособљавања
и
усавршавања
службеника, правилник за накнаде које
се исплаћују запосленима по основу
превоза са посла и на посао; план
готовинских токова за извршење буџета;
постојећи интерни акти за: обрачун и
праћење наплате непореских прихода,
средства
репрезентације,
потрошњу
горива и сл. - допуне, ажурирају, ускладе
са релевантним прописима и примјењују,
те проводи контрола нижих буџетских
корисника;
2. набавке роба, радова и услуга врше у
потпуности у складу са Законом о јавним
набавкама у смислу да се проводе
поступци за све набавке; одабир
поступака врши у складу са законом
дефинисаним поступцима; обавјештења
о набавкама по отвореном поступку
објављују у „Службеном гласнику БиХ“;
банкарске гаранције прибаве у складу са
захтјевима из тендерске документације и
уговорима, а на веб-страници Града
објаве основни елементи уговора и
одлука о избору најповољнијег понуђача;
3. код планирања буџетских средстава
сагледају реалне основе за њихово
остварење, а код утврђивања буџетског
оквира имају у виду реалне могућности
финансирања и у складу с тим планирају
активности које ће се извршавати, те да
се буџет припрема, доноси и извршава уз
досљедну
примјену
економске
класификације сходно члану 15. став (2)
Закона о буџетском систему Републике
Главна служба за ревизију јавног сектора
Републике Српске 10 Извјештај о
ревизији консолидованих финансијских
извјештаја општине Зворник за период
01.01-31.12.2015. године Српске, а
одлуком о извршењу буџета дефинишу
прецизна ограничења у погледу висине и
намјене средстава која могу бити
прерасподијељена (реалоцирана);
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4. Скупштини града поднесе извјештај о
извршењу буџета у складу са чланом 47.
Закона о буџетском систему Републике
Српске и Правилником о форми и
садржају буџета и извјештаја о извршењу
буџета а у службеном гласнику Града
објављују годишњи извјештаји у којима
се пореде постигнути резултати са
планираним програмским циљевима у
складу са члановима 50. и 53. Статута
Града;
5. утврде јасни и примјењиви критеријуми
за рангирање корисника код додјеле
средстава за субвенције у пољопривреди
и запошљавању, те осигура једнакост и
транспарентност за све кориснике;
6. обезбиједи
намјенско
трошење
средстава планираних за грантове;
прецизније дефинишу корисници који се
могу финансирати додјелом грант
средстава, пропише форма извјештаја и
утврди неопходна пратећа документација
о
утрошку
према
Методологији
управљања грантовима за програме и
пројекте који се финансирају или
суфинансирају
средствима
буџета
Републике Српске, те планирање,
одобравање, извјештавање и контрола
средстава гранта врши у складу са тим;
7. стварају обавезе и користе средства
само
за
намјене
и
до
висине
расположивих
средстава
утврђених
буџетом, како је прописано чланом 40.
Закона о буџетском систему Републике
Српске;
8. прије потписивања уговора о одгоди
плаћања прибави обезбјеђење дуга у
складу са чланом 15. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту.
9. предузму мјере за измирење обавеза
непокривеног буџетског дефицита а
измирене обавезе искажу као отплата
дуга у складу са чланом 14. (став 8 и 9)
Закона о буџетском систему Републике
Српске.

02. март 2017.

11. донесу програми/планови за трошење
намјенских средстава остварених по
основу накнада за воде у складу са
чланом 195. Закона о водама, накнада за
коришћење минералних сировина у
складу са чланом 32. Закона о
концесијама, средстава за финансирање
заштите од пожара у складу са чланом
81. Закона о заштити од пожара и других
намјенских средстава, те средства
користе за намјене предвиђене законом,
уз адекватну контролу и извјештавање о
њиховом коришћењу;
12. у складу са Законом о спорту донесе
програм
развоја
спорта,
пропишу
правила и критеријуми за расподјелу
средстава, изврши рангирање спортова
према Правилнику о категоризацији
спортова, те у складу с тим донесе
годишњи план расподјеле средстава за
спортске организације и спортисте.

Скупштини града је препоручено да
обезбиједи да се:
10. донесе одлука о комуналној накнади
којом ће прописати обавеза плаћања
комуналне накнаде за коришћење
објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње према члановима 22. до 25.
Закона о комуналним дјелатностима и
предузму активности на реализацији
Одлуке
о
паркирању
на
јавним
површинама;
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02. март 2017.

Акциони план мјера за отклањање пропуста и неправилности утврђених по ревизорском
извјештају број: РВ054-16
Неправил
ности по
тачка.
рев. извј.
3.
Закључак
о
функционисању
система
интерних
контрола

Налази ревизора
из извјештаја о
ревизији –
утврђене
неправилности
Заснивање радног
односа на
одређено вријеме
није извршено у
складу са
члановима 119.
120. и 122а.
Закона о локалној
самоуправи.

Скупштина
општине у складу
са Законом о
локалној
самоуправу није
донијела или нису
ажурирани
одређени интерни
акти и то:
-Одлука о накнади
за вршење
одборничке
дужности (није
усклађена),
-програми/планови
за коришћење
намјенских
средстава
остварених по
основу непореских
прихода (нису
донесени),
-интерни акти у
складу са Законом
о јавним путевима,
-интерни акти у
склау са Законом о
комуналним
дјелатностима.

Препоруке
ревизора из
Извјештаја о
ревизији
Градоначелник
у
препоручујемо
да упражњена
радна
мјеста
попуњавају
у
складу
са
члановима 119
до 124 Закона о
локалној
самоуправи и
другим
релевантним
прописима;

Скупштини
града
препоручујемо
да у складу са
надлежностима
из члана 30.
Закона
о
локалној
самоуправи
донесе опште
интерне акте у
складу
са:
Законом
о
јавним
путевима,
Законом
о
комуналним
дјелатностима,
а одборничке
накнаде
усклади
са
чланом
31а.
Закона
о
локалној
самоуправи.

Планиране
активности и
мјере за
отклањање
неправилности
Убудуће ће се
попуњавање
упражњених
радних мјеста
вршити у складу
са члановима
119 до 124
Законоа о
локалној
самоуправи и
Законом о
службеницима и
намјештеницима
у органима
јединице
локалне
самоуправе
(Сл.гл.97/16) и
другим
релевантним
прописима .
Донијети нову
Одлуку о
накнадама које
припадају
одборницима
Скупштине
града;

Доношење
Одлуке о
локалним,
некатегориса.
путевима и
улицама у
насељима на
подручју града
Зворника;
Доношење
Одлуке о
организованом
обављању
комуналних
дјелатности

Носиоци
извршења
препорука
Градоначел
ник и
Начелник
службе за
заједничке
послове и
управљање
људским
ресурсима

Рок за
извршење
препорука
Континуирано

Секретар
Скупштине
града

Начелник
одјељења
за
Стамбено
комуналне
послове и
послове
саобраћаја
и Секретар
Скупштине
града

Предузете
акције на
отклањању
неправил.

Одлука
донесена
29.12.2016.
(Сл.глас
Града 16/16)

31.03.2017.

30.06.2017.

30.11.2017.

31.03.2017.

Одлука
донесена
28.07.2016.
Број:01-02293/16
30.06.2017.

Доношење
Стратегије
развоја локалних
путева и улица у
насељу;
30.06.2017.
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Нису донесени
интерни акти из
надлежности
начелника
општине:
-за накнаде по
основу превоза са
посла и на посао,
-годишњи план
стручног
оспособљавања и
усавршавања
службеника,
-додјела
средстава гранта
није уређена ни
код планирања ни
код додјеле
средстава,
-није сачињен
план готовинских
токова за
извршење буџета,
-Правилник о
интерним
контролама није
усклађен са
основним
принципима
COSO модела и
буџетски
корисници нису
донијели интерне
акте о интерним
контролама,
-није
документовано да
је конзрола
наплате
непореских
прихода вршена у
складу са
Правилником о
обрачуну,наплати
и контроли
наплате јавних
прихода буџета
Општине,
-Правилником о
коришћењу
мобилних и
фиксних телефона
и трошкова
репрезентације
нису дефинисана
правила и
ограничења,овлаш
тења и начин и
вресте трошења;
-Правилником о

Доношење
Програма
заједничке
комуналне
потрошње за
2017.годину ;

02. март 2017.
Кабинет
Градоначел
-ника

15.04.2017.

Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи
да се отклоне
утврђени
недостаци
система
интерних
контрола:
- правилник о
интерним
контролама и
интерним
контролним
поступцима
усклади
са
основним
принципима
COSO модела
а
контролни
поступци
ускладе
са
релевантним
прописима;

донесу
интерни акти у
складу
са
законском
регулативом:
план стручног
оспособљавањ
а
и
усавршавања
службеника,
правилник
за
накнаде које се
исплаћују
запосленима
по
основу
превоза
са
посла
и
на
посао;

Доношење
Одлуке о
разврставању
локалних путева
и улица у насељу
на подручју
града Зворник

Начелник
службе за
заједничке
послове и
управљање
м људским
ресурсима
15.05.2017.

Израда новог
Правилника о
интерним
контролама и
интерним
контролним
поступцима који
ће бити усклађен
са COSO модела
и релевантим
прописима.
Израда и
доношење Плана
стручног
оспособљавања
и усавршаванја
службеника;
Израда и
доношење

Израда
правилника за
накнаде које се
исплаћују
запосленима по
основу превоза
са посла и на
посао.
Израда Плана
готовинских
токова за
извршење
буџета у
одјељењу за
финансије на
мјесечном нивоу.

Правилник за
обрачун и
праћење наплате

Градоначел
ник

Континуирано
Начелник
одјељења
за
финансије и
шеф одсјека
за
финансије,т
резор и
рачуновод.
Шеф
одсјека за
буџет.

Начелник
службе
заједничких
послова и
управљање
људским
ресу.
Градоначел
ник

30.06.2017.

15.04.2017.

28.02.2018.

Директори
буџетских
корисника
Начелник
одјељења
за
финансије
Кабинет
Градоначел
ни-ка и
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коришћењу и
одржавању
службених возила
није утврђен
норматив о
просјечној
потрошњи
погонског горива
за поједине типове
возила;
-није вршена
контрола значајних
активности и
процеса код
нижих буџетских
корисника.
Попис имовине и
обавеза није
организован и
извршен у складу
са Правилником о
начину и роковима
вршења пописа и
усклађивања
књиговодственог
са стварним
стањем имовине и
обавеза . Код
Центра за
социјални рад и
Дјечијег вртића
нису пописана
потраживања и
обавезе а
Извјештаји
пописних комисија
нису сачињени у
складу са чланом
20. Правилника.

-план
готовинских
токова
за
извршење
буџета;

постојећи
интерни
акти
за: обрачун и
праћење
наплате
непореских
прихода,средст
ва
репрезентације
,
потрошњу
горива и сл. допуне,
ажурирају,
ускладе
са
релевантним
прописима
и
примјењују, те
проводи
контрола нижих
буџетских
корисника;

Код
спровођења
пописа
обезбиједи
досљедна
примјена
Правилника о
начину
и
роковима
вршења пописа
и усклађивања
књиговодствен
ог са стварним
стањем
имовине
и
обавеза, како
на нивоу Града,
тако
и
код
буџетских
корисника.

непореских
прихода
допунити,ажурир
ати и ускладити.
(правилник).
Израда и
доношење новог
Правилника о
условима и
начину
кориштења,
управљања,одрж
авања и
регистрације
службених
моторних возила
Градске управе
Зворник.

02. март 2017.
Начелник
службе за
зајед.посл.

Комисија за
попис
имовине и
обавеза

Обезбијеђење
услова за
доследну
примјену
правилника о
начину и
роковима
вршења пописа,
( поштовати
процедуре из
упуства о току
финанскњиг.документац
ије)
- Сачинити попис
, имовине и
обавеза у складу
са Правилником
о начину и
роковима
вршења пописа и
усклађивања
књиговодственог
са стварним
стањем имовине
и обавеза, како
на нивоу Града
тако и на нивоу
буџетских
корисника.
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Утврђене су
неусклађености у
примјени Закона о
јавним набавкама:
-обавјештење о
набавци услуга
израде техничке
документације
главног пројекта
„Заштита дијела
насеља ... од
великих
вода...“није
објављено у Сл.
Гласнику БиХ,нису
достављене
банкарске
гаранције за
добро извршење
посла ;
-нису проведено
одговарајући
поступци набавке
код пружања
информативних
услуга путем
телевизије и
услуга зимске
службе;
-на веб страници
Општине нису
објављени
основни елементи
уговора ;
-процедуре јавне
набавке нису
проведене нити су
закључени уговори
са извршиоцима за
услуге превоза
ученика,суфинанс
ирање
нерентабилних
линија превоза
према сеоским
подручијима,текућ
е одржавање
путева и санација
корита ријека и
клизишта ,услуге
репрезентације,ус
луге одржавања
возила,и набавке
робе за текуће
помоћи у натури;
-процедура
директног
споразума није
проведен за услуге
чишћења градске
депоније и набавку
поклона.

Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи
да се: набавке
роба, радова и
услуга врше у
потпуности у
складу са
Законом о
јавним
набавкама у
смислу да се
проводе
поступци за све
набавке;
одабир
поступака врши
у складу са
законом
дефинисаним
поступцима;
обавјештења о
набавкама по
отвореном
поступку
објављују у
„Службеном
гласнику БиХ“;
банкарске
гаранције
прибаве у
складу са
захтјевима из
тендерске
документације
и уговорима, а
на вебстраници Града
објаве основни
елементи
уговора и
одлука о
избору
најповољнијег
понуђача

С обзиром да
Служба за јавне
набавке и
међународну
сарадњу само
проводи
поступак јавне
набавке, а нема
могућност
покретања истих,
потребно је
извршити
додатну
едукацију по
одјељењима/слу
жбама,
службеника
задужених за
покретање
поступка јавне
набавке, те их
упознати са
казненим
одредбама
уколико покрену
набавку без
консултација са
надлежом
службом и на тај
начин избјегну
примјену
одредаба Закона
о јавним
набавкама БиХ.
За прибављање
банкарских
гаранција
задужени су
вршиоци
стручног
надзора. ССС за
послове јавних
набавки ће
наставити да
прате рокове за
достављање
истих.
Све Одлуке о
избору
најповољнијег
понуђача се
благовремен
достављају
службенику
задуженом за
одржавање вебстранице, а
основни
елементи
уговора за 2016
годину су
објављени у
јануару 2017.
године.

02. март 2017.
Начелник
службе за
јавне
набавке и
међународн
у сарадњу
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5.
Припрема и
доношење буџета

6.
Финансијски
извјештаји

Службени гласник Града Зворник

Одлуком о
буџету/ребалансу
буџета није
утврђена укупна
вриједност и
структура
планираних
средстава за
плаћање по
издатим
гаранцијама и нису
процијењени
издации
планирана
средства за
плаћање по том
основу;
-буџет/ребаланс
буџета није у
потпуности
припремљен,доне
сен и извршаван
према економској
класификацији из
правилника о
буџетским
класификацијама,с
адржине рачуна...;
-Одлуком о
извршењу буџета
општине Зворник
нису утврђена
прецизна
ограничења у
погледу висине и
намјене средстава
која могу бити
реалоцирана;

Општина није
извршила
консолидацију
односно
укључивање
контролисаних
ентитета
додавањем нето

Препоручујемо
градоначелнику
да се: - код
планирања
буџетских
средстава
сагледају
реалне основе
за њихово
остварење, а
код
утврђивања
буџетског
оквира имају у
виду реалне
могућности
финансирања и
у складу с тим
планирају
активности које
ће се
извршавати, те
да се буџет
припрема,
доноси и
извршава уз
досљедну
примјену
економске
класификације
сходно члану
15. став (2)
Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске, а одлуком о
извршењу
буџета
дефинишу
прецизна
ограничења у
погледу висине
и намјене
средстава која
могу бити
прерасподијељ
ена
(реалоцирана).
Препоручујемо
градоначелнику
да се: - изврши
ретроспективно
исправљање
грешака из
претходног
периода у

Од 01.01.2017.
године основни
елементи
уговора се
објављују једном
мјесечно.
-Планом буџета
за 2017.
планирана је
позиција у
недевољном
износу али ће
иста бити
усклађена
ребалансом
буџета.

02. март 2017.

31.12.2017.

Шеф
одсјека за
буџет

-Планом буџета
за 2017. годину
ова
неправилност је
отклоњена.

31.12.2016.

30.06.2017.

-Сачинити и
донијети Одлуку
о измјенама и
допунама одлуке
о извршењу
буџета

Укључити
контролисане
ентитете
(имовину) у
консолидовани
биланс стања
општине до рока
за израду

05.04.2017.

Шеф
одсјека за
финансије
трезор и

05.04.2017.
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Службени гласник Града Зворник
имовине/капитала
из њихових
биланса стања у
консолидовани
биланс стања
општине;
-општина није у
консолидоване
финансијске
извјештаје
укључила
финансијске
извјештаје
Туристичке
организације,
Дома омладине и
Спортско
рекреативног
центра;
У финансијским
извјештајима
значајан дио
пословних
промјена на
приходима,примиц
има,расходима,изд
ацима имовине и
обавезама није
исказан у складу
са правлником о
рачуноводству...М
РС ЈС.

финансијским
извјештајима за
2016. г. у
складу са
члановима (94
до 96)
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводстве
ним
политикама и
рачуноводственим
процјенама за
буџетске
кориснике у
Републици
Српској и МРС
ЈС 3 –
Рачуноводстве
не политике,
промјене
рачуноводстве
них процјена и
грешке
(параграф 46,
47) и - у
консолидоване
финансијске
извјештаје
Града укључе
финансијски
извјештаји
контролисаних
ентитета у
складу са
одредбама
члана 110.
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводстве
ним
политикама и
рачуноводственим
процјенама за
буџетске
кориснике у
Републици
Српској и
буџетских
корисника у
складу са
одредбама
члана 60. став
(3) Правилника
о финансијском
извјештавању
за кориснике
прихода буџета
Републике,
општина,
градова и
фондова и

завршног рачуна
за 2016. годину.

02. март 2017.
рачуноводст
во

05.04.2017.

-Укључити јавне
установе
Туристичку орг.,
Дом омладине и
Спортско
рекр.центар у
консолидовани
биланс стања
општине до рока
за израду
завршног рачуна
за 2016. годину.

Шеф
одсјека за
финансије
трезор и
рачуноводст
во
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6.1. Извјештај о
извршењу буџета

Службени гласник Града Зворник

У извјештај о
извршењу буџета
за 2015. годину
није презентован
табеларни преглед
буџетских
средстава и
издатака које
скупштина
одобрила у буџету
општине већ буџет
у који су укључене
извршене
реалокације, није
сачињен посебан
табеларни преглед
извршених
реалокација и у
наративном
облику извјештаја
нису дата
објашњења већих
одступања између
одобреног и
извршеног буџета.
-Извјештај о
извршењу буџета
за 2015. годину
није објављен у
службеном
гласнику града већ
само закључак о
усвајању истог.

МРС ЈС - 6
Консолидовани
и појединачни
финансијски
извјештаји,
параграф 15
Препоручујемо
градоначелнику
да се: Скупштини
града поднесе
извјештај о
извршењу
буџета у складу
са чланом 47.
Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске и
Правилником о
форми и
садржају
буџета и
извјештаја о
извршењу
буџета а у
Службеном
гласнику Града
објављују
годишњи
извјештаји у
којима се
пореде
постигнути
резултати са
планираним
програмским
циљевима у
складу са
члановима 50.
и 53. Статута
Града и обезбиједи да
се приходи и
примици
признају и
евидентирају у
складу са
члановима (109
до 128)
Правилника о
буџетским
класификација
ма, садржини
рачуна и
примјени
контног плана
за кориснике
прихода буџета
Републике,
општина,
градова и
фондова;

У извјештају о
извршењу буџета
за 2016. годину
биће
примијењене
наведене
препоруке.

02. март 2017.

Начелник
одјељења
за
финансије

30.06.2017.

07.07.2017.
Шеф
одсјека за
буџет
Континуирано

-Извјештај о
извршењу буџета
за 2016. годину
биће комплетно
објављен у
службеном
гласнику града.

Секретар
скупштине
града
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Службени гласник Града Зворник

02. март 2017.

расходи и
издаци у
складу са
члановима (87
до 97) овог
правилника, а
трансакције по
посебним
пројектима –
специфичних
пословних
промјена,
евидентирају у
складу са
инструкцијама
Министарства
финансија
Републике
Српске.
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6.1.1
Приходи и
примици

Службени гласник Града Зворник
У Пиб-у, Пиф-у и
Извјештају о
извршењу буџета
нису исказана
намјенска
средства по
основу емитованих
обвезница.
-приходи су мање
исказани за
578.892 КМ по
основу наплћ.ених
потраживања
путем
мултилатералне
компензације и
рефундације
доприноса од
Фонда
здравственог
осигурања и
Фонда дјечије
заштите.
-нису остварени
приходи по основу
комуналне
накнаде
дефинисане
Законом о
комуналним
дјелатностима јер
Скупштина
општине није
прописала обавезу
плаћања
комуналне
накнаде за
коришћење
објеката и уређаја
заједничке
комуналне
потрошње;
-нису предузете
активности н
реализацији
Одлуке о
паркирању на
јавним
површинама;
-надлежна
одјељења нису
припремила
Скупштини
општине програме
кроз планове о
утрошку
намјенских
средстава
остварених по
основу: накнада за
воде, накнада за
коришћење
минералних
сировина и

Скупштини
града
препоручујемо
да обезбиједи
да се: - донесе
одлука о
комуналној
накнади којом
ће се
прописати
обавеза
плаћања
комуналне
накнаде за
коришћење
објеката и
уређаја
заједничке
комуналне
потрошње
према
члановима 22.
до 25. Закона о
комуналним
дјелатностима,
- предузму
активности на
реализацији
Одлуке о
паркирању на
јавним
површинама и донесу
програми/плано
ви за трошење
намјенских
средстава
остварених по
основу накнада
за воде у
складу са
чланом 195.
Закона о
водама,
накнада за
коришћење
минералних
сировина у
складу са
чланом 32.
Закона о
концесијама,
средстава за
финансирање
заштите од
пожара у
складу са
чланом 81.
Закона о
заштити од
пожара и
других
намјенских
средстава, те

У извјештају о
извршењу буџета
града правилно
исказати
намјенска
средства по
основу
емитованих
обвезница.
Приходе по
основу
мултилатералне
компензације и
рефундације
доприноса од
Фонда
здравственог
осигурања и
Фонда дјечије
заштите и др.
приходе по
сличном основу
правилно
евидентирати.
Предузети
активности за
реализацију
Одлуке о
паркирању на
јавним
површинама.
Доношење
Одлуке о
основама и
мјерилима за
утврђивање
висине
комуналне
накнаде.

02. март 2017.

Шеф одјека
за
финансије,
рачуноводст
во и трезор
Шеф одјека
за
финансије,
рачуноводст
во и трезор

Континуирано

Континуирано

30.06.2017.
Начелник
одјељења
за
Стамбено
комуналне
послове и
послове
саобраћаја

30.06.2017.

30.06.2017.
Начелник
одјељења
за привреду
и
друштвене
дјелатности
Старјешина
ПВЈ

Израда планова
о утрошку
намјенских
средстава по
основу накнада
за воде, накнада
за коришћење
минералних
сировина и
средства
заштите од
пожара и упутити
у Скупштинску
процедуру.
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Службени гласник Града Зворник
средстава за
финансирање
заштите од пожара
и др. програме и
планове.
-средства су
утрошена без
обебјеђених
сагласности
надлежних
министарстава и
без састављања
извјештаја о
трошењу
намјенских
средстава.

02. март 2017.

Главна служба
за ревизију
јавног сектора
Републике
Српске 22
Извјештај о
ревизији
консолидовани
х финансијских
извјештаја
општине
Зворник за
период 01.0131.12.2015.
године
средства
користе за
намјене
предвиђене
законом, уз
адекватну
контролу и
извјештавање о
њиховом
коришћењу.
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6.1.2 .1.
Буџетски
расходи

Службени гласник Града Зворник
-код додијељених
подстицаја
пољопривредни
произвођачи нису
доставили
документацију која
је захтјевана
програмом;
-пројектом
запошљавања
приправника нису
прецизно
дефинисани
критеријуми на
основу којих ће се
одредити број
приправника по
послодавцима;
- Трансакције по
основу
финансирања
Туристичке
организације и
Дома омладине не
могу имати
карактер
субвенција и
њихови
финансијски
извјештаји
требали су бити
саставни дио
консолидованих
финансијских
извјештаја
општине.
-Скупштина није
динијела програм
развоја спорта,
није утврдила
критеријуме и
годишњи план
расподјеле
средстава и није
извршена
категоризација
спортова и
спортиста;
-Одлука о
расподјели
средстава
спортским орг. За
2015. годину није
била основ за
расподјелу
средстава, није
усаглашена са
донесеним
ребалнсом буџета
,расподјела није
вршена у складу
са Одлуком;
-За додијелу
средстава гранта

Препоручујемо
градоначелнику
да се утврде
јасни и
примјењиви
критеријуми за
рангирање
корисника код
додјеле
средстава за
субвенције у
пољопривреди
и
запошљавању,
те осигура
једнакост и
транспарентнос
т за све
кориснике

Скупштини
града
препоручујемо
да се: у складу
са Законом о
спорту донесе
програм
развоја спорта,
пропишу
правила и
критеријуми за
расподјелу
средстава,
изврши
рангирање
спортова према
Правилнику о
категоризацији
спортова, те у
складу с тим
донесе
годишњи план
расподјеле
средстава за
спортске
организације и
спортисте.
Препоручујемо
градоначелнику
да се:
обезбиједи
намјенско
трошење

-Донијети
Програм мјера
подстицаја
развоја
пољопривреде,
са прецизним
критеријумима
(Градска
Скупштина),
-Код будућих
субвенција за
запошљавање
прецизно
утврдити
критеријуме и
рангирање
корисника
субвенција.
Транспарентност
обезбједити
објавом на
огласној табли
Градске управе и
званичној
интернет
страници града.

-Донијети
Програм развоја
спорта,
-Донијети
Правилник о
категоризацији
спортова са
критријумима за
рсподјелу
средстава,
-Донијети Одлуку
(годишњи план)
расподјеле
средстава за
спортске
организације
(Градска
Скупштина

02. март 2017.
Начелник
одјељења
за привреду
и
друштвене
дјелатности
Начелник
одјељења
за привреду
и
друштвене
дјелатности

30.06.2017.

30 дана
прије јавног
позива

30.06.2017.
Начелник
одјељења
за привреду
и
друштвене
дјелатности

30.06.2017.
Начелник
одјељења
за привреду
и
друштвене
дјелатности

30.06.2017.

Начелник
одјељења
за привреду
и
друштвене
дјелатности

Донијети Одлуку
о корисницима
средстава
грантова из
буџета (спорт,
Јавне установе и
НВО),

-Прописати
форму
извјештаја и
пратеће
документације
утрошка
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невладиним и др.
организацијама и
удружењима
грађана нису
успостављени
методологија и
критеријуми за
додијелу
средстава, није
било јавног
оглапавања,
средства су
додијељена
подносиоцима
захтјева а исти
нису оцијењивани,
рангирани и нису
анализирани
ефекти уложених
средстава;

6.1.3
Буџетски
резултат

- У Пиб-У буџетски
резултат за 2015.
годину је више
исказан за
1.766.703 КМ и
представља
непокривени
дефицит;
-У Пиф-у резултат
текућег периода је
више исказан за
1.863.920 КМ и
представља
непокривени
дефицит;

6.3.1.1
Финансијска
имовина

- Потраживања
нису правилно
вреднована на дан
биланса, нису
усаглашавана са
дужницима, нису
наплаћена у

средстава
планираних за
грантове;
прецизније
дефинишу
корисници који
се могу
финансирати
додјелом грант
средстава,
пропише
форма
извјештаја и
утврди
неопходна
пратећа
документација
о утрошку
према
Методологији
управљања
грантовима за
програме и
пројекте који се
финансирају
или
суфинансирају
средствима
буџета
Републике
Српске, те
планирање,
одобравање,
извјештавање и
контрола
средстава
гранта врши у
складу са тим.
Препоручујемо
градоначелнику
да се стварају
обавезе и
користе
средства само
за намјене и до
висине
расположивих
средстава
утврђених
буџетом, како
је прописано
чланом 40.
Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске.
Препоручујемо
градоначелнику
да се: • изврши
свеобухватна
анализа
потраживања,
преиспита

02. март 2017.

грантова и начин
контроле
утрошка.

Поштовати
одлуку о
извршењу буџета
и члан 40.
Закона о
буџетском
сиситему

Градоначел
ник и
Начелници
одјељења и
служби

Све препоруке
везане за
потраживања
биће
реализоване у
наредном
периоду.

Начелници
одјељења
Градске
управе

Континуирано

Градоначел
ник
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складу са законом
на основу ког су
прописана,
наплата није
обезбјеђена
гарнцијом и нису
предузете
одговарајуће мјере
за аплату, није
успостављена
аналитичка
евиденција по
врсти.

6.3.1.2
нефинанс
ијска
имовина у
сталн.

Вредновање и
признавање
нефинансијске
имовине у сталним
средствима није у

основ
признавања из
кога проистиче
наплата,
успостави
помоћна књига
са аналитичком
евиденцијом
потраживања,
врши
континуирана
контрола
наплате
потражи- вања,
те у случају
неплаћања
према издатим
рјешењима и
закљученим
уговорима,
правовремено
предузму
законске мјере
наплате; •
Скупштини
града
презентује
извјештај о
стању
(сумњивих и)
спорних
потраживања,
дефинишу
мјере за
наплату и даљи
третман
спроводи у
складу са
релевантним
прописима,
закљученим
уговорима и
рачуноводственим
политикама, а •
прије
потписивања
уговора о
одгоди
плаћања
прибави
обезбјеђење
дуга у складу
са чланом 15.
Одлуке о
уређењу
простора и
грађевинском
земљишту
Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи
да се
нефинансијска

02. март 2017.

31.08.2017.
Шеф
одсјека за
буџет
Шеф
одсјека за
имовинско
правне
послове

Утврдити
процедуре прије
покретања јавних
набавки о
власништву

Начелници
одјељења и
служби

30.06.2017.
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потпуности
вршено у складу
са захтјевима МРС
ЈС 17 и
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама и
рачуноводственим
процјенама за
буџетске
кориснике у РС,
везано за њено
почетно
признавање,
вредновање,
амортизовање и
објелодањивање,
па књиговодствена
евиденција
одступа од
стварног стања
нефинансијске
имовине у сталним
средствма са којом
општина
располаже.
Дио имовине није
књиговоствено
евидентиран, јер
није процјењена
њена вриједност
нпр. Имовина
Српског соколског
друштва „Свети
Сава“, дио
имовине који се
налази по мјесним
заједницама
(домови културе,
школе, споменици
итд) и двије
ситуације које се
односе на
асфалтирање
путног правца за
МЗ Снагово.
Комунална
имовина
(водоводи и
канализација)
евидентирана је на
основу извора
финансирања у
оквиру пословних
евиденција
општине, а
пословних
евиденција ад
„Водовод и
комуналије“ из
Зворника. Приходи
по основу
извршених услуга

имовина у
сталним
средствима
призна и
вреднује у
складу са
члановима 26.
до 46.
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводстве
ним
политикама и
рачуноводственим
процјенама за
буџетске
кориснике у
Републици
Српској,
захтјевима
МРС ЈС 17 Некретнине,
постројења и
опрема и
другим
релевантним
рачуноводстве
ним
стандардима и
прописима, на
начин да се: •
процијени
имовина која
није исказана
по трошку
набавке; •
изврши
анализа
завршености
нефинансијске
имовине у
припреми и
средства која
су у употреби,
пренесу на
позицију
нефинансијске
имовине у
употреби,
утврди вијек
коришћења,
амортизација
обрачуна од
дана почетка
употребе и
њихов даљи
третман
усклади са тим,
• од прималаца
аванса
захтијева
правдање
датих аванса у

имовине на коју
се планира и
покреће поступак
за улагање.
Извршити
анализу
завршености
нефинансијске
имовине у
припреми и
средства која су
у употреби,
пренесу на
позицију
нефинансијске
имовине у
употреби, утврди
вијек
коришћења,
амортизација
обрачуна од
дана почетка
употребе и
њихов даљи
третман усклади
с тим.
Процијени
имовина која није
исказана по
трошку набавке

02. март 2017.

Шеф
одсјека за
трезор,
финансије и
рачуноводст
во

31.12.2017.

Дио имовине
у припреми је
већ у 2016.
години
пренешен у
употребу.
31.12.2017.
Комисија за
процјену
имовине

31.12.2017.
Скупштина
града
Градоначел
ник
30.06.2017.
Начелник
одјељења
за
финансије

Покренути
активности на
рјешавању
међусобних
односа о
кориштењу
општинске
имовине између
Водовода и
комуналија и
града Зворник .
Покренути
активности за
повраћај датих
аванса .

60

БРОЈ 4

6.3.2
Пасива

Службени гласник Града Зворник
исказани су у ад
„Водовод и
комуналије“, а
расходи по основу
амортизације за
имовину у
финансијским
извјештајима
општине. Због тога
није могуће у
потпуности
испунити захтјеве
МРС ЈС 17.
Дио нефинансијске
имовине у сталним
средствима у
припреми од
најмање 5.000.000
КМ (водоводи,
пословни објекти,
саобраћајни
објекти и др.) не
припада имовини у
припреми јер је у
функцији и
употребљава се , а
по завршетку
објекта није
извршен пренос
активираних
средстава на
одговарајућа конта
имовине у
употреби.
Амортизација није
обрачуната па је
амортизована
вриједност
активиране
припадајуће
имовине
подцјењена, као и
расходи по основу
амортизације те
имовине.
Аванс за
нефинасијску
имовину у сталним
средствима у
износу од
194.331,00 КМ није
враћен општини,
али је извршена
корекција аванса у
цјелости.

складу са
уговором, те у
случају
неоправданих
средстава
предузму
законске мјере
наплате

Краткорочне
обавезе нису
правилно
исказане, јер нису
правилно
вредноване, нису
усаглашаване и за
дио обавеза без

Препоручујемо
градоначелнику
да се предузму
мјере за
измирење
обавеза
непокривеног
буџетског

Донијети одлуку
о санирању
буџетског
дефицита.

02. март 2017.

Шеф
одсјека за
буџет

31.08.2017.
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обавезе

Властити
извори
(ревалоризационе
резерве)

Службени гласник Града Зворник
детаљне анализе,
није могуће
потврдити основ
настанка.
Због недостатка
буџетских
средстава стање
неизмирених
обавеза до датума
израде
финансијских
извјештаја
износило је
најмање 5.000.000,
00 КМ.
Ревалоризационе
резерве у цјелости
су погрешно
исказане јер нису
формиране у
складу са
захтјевима МРС
ЈС 17.

дефицита а
измирене
обавезе искажу
као отплата
дуга у складу
са чланом 14.
(став 8 и 9)
Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске

.
Препоручујемо
градоначелнику
да се: изврши
свеобухватна
анализа
исказаних
стања обавеза;
преиспита
основ
признавања;
изврши
међусобно
усаглашавање
обавеза са
повјериоцима;
евидентирају
обавезе по
основу
затезних
камата и друге
неевидентиран
е обавезе;
правилно
класификују и
њихов даљи
третман
усклади са
рачуноводстве
ним
правилима.

02. март 2017.

31.08.2017.
Усагласити
обавезе са
добављачима,
извршити
анализу обавеза.

Шеф
одсјека за
финансије
рачуноводст
во и трезор

05.04.2017.
Извршити
ретроспективно
исправљање
материјалних
грешака у дијелу
ревалоризацион
их резерви.

Шеф
одсјека за
буџет
Шеф
одсјека за
финансије
рачуноводст
во и трезор

05.04.2017.

Шеф
одсјека за
буџет

Препоручујемо
градоначелнику
да се изврше
провјере
усклађености
евидентирања
предметне
процјене, те у
складу с тим
изврши
ретроспективно
исправљање
материјално
значајних
грешака из
претходног
периода у
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02. март 2017.

складу са
чланом 94.
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводстве
ним
политикама и
рачуноводстве
ним процјенама
за буџетске
кориснике у
Републици
Српској
6.3.3
Ванбилансна
евиденција

Ванбиласна
евиденција мање
је исказана за
4.850.180,00 КМ
јер нису
евидентиране:
мјенице дате БХ
Гас Сарајево,
гаранције дате
Влади РС за
Регионалну
депонију Зворник и
одобрени
неповучени кредит
од ЕИБ.

6.4.
Биланс
новчаних
токова

Биланс новчаних
токова није
састављен на
начин како је то
прописано чланом
54. став (1) и (2)
Правилника о
финансијском
извјештавању за
кориснике прихода
буџета Републике,
општина, градова
и фондова.
Биланс новчаних
токова не пружа
релевантне
информације о
новчаним
токовима у складу
са МРС ЈС 2.

6.5.
Потенцијална

Правобранилаштв
о РС, сједиште
замјеника у

Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи
да се
ванбилансна
евиденција у
потпуности
искаже у
складу са
чланом 86.
Правилника о
буџетским
класификација
ма, садржини
рачуна и
примјени
контног плана
за кориснике
прихода буџета
Републике,
општина,
градова и
фондова
Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи
да се Биланс
новчаних
токова
сачињава у
складу са
одредбама
члана 54.
ставови (1) и
(2) Правилника
о финансијском
извјештавању
за кориснике
прихода буџета
Републике,
општина,
градова и
фондова и
МРС ЈС 2 –
Извјештај о
новчаним
токовима.
Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи

Извршити
евидентирање у
ванбиласну
евиденцију:
мјенице дате БХ
Гас Сарајево,
гаранције дате
Влади РС за
Регионалну
депонију Зворник
и одобрени
неповучени
кредит од ЕИБ.

Шеф
одсјека за
буџет

05.04.2017.

Биланс новчаних
токова радити у
складу са са
одредбама
члана 54.
ставови (1) и (2)
Правилника о
финансијском
извјештавању за
кориснике
прихода буџета
Републике,
општина,
градова и
фондова и МРС
ЈС 2 – Извјештај
о новчаним
токовима.

Шеф
одсјека за
финансије
рачуноводст
во и трезор

Континуирано

Обезбиједити да
Правобранилашт
во РС, сједиште

Градоначел
ник

31.12.2017.
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имовина и
потенциијалне
обавезе

6.6.
Напомене уз
финансијске
извјештаје

Службени гласник Града Зворник
Бијељини није
доставило СО на
разматрање
информацију у
вези са судским
споровима за
период 01.01-3112-2015. године
како је прописано
Законом о
правобранилаштву
РС.
Није вршено
резервисање за
обавезе када
постану извјесне
сходно члану 74.
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводствени
политикама и
рачуноводственим
процјенама за
буџтске кориснике
у РС и МРС ЈС 19
– резервисање
потенцијалних
обавеза и
потенцијална
имовина

да се
примијени
МРС-ЈС 19
Резервисања,
потенцијалне
обавезе и
потенцијална
имовина, те
врше
резервисања
за обавезе које
захтијевају
резервисање.

Напомене уз
консолидоване
финасијске
извјештаје нису у
потпуности
састављене у
складу са МРС ЈС
1 – презентација
финасијских
извјештаја, јер не
пружају довољно
информација које
кориснику
омогућавају
разумјевање
финасијских
извјештаја као и
додатне
информације које
нису приказане у
финасијском
извјештају.
Нису објављене
информације:
- о грешкама из
претходног
периода према
захтјевима МРС
ЈС 3Рачуноводствен

Препоручујемо
градоначелнику
да обезбиједи
да се у
Напоменама уз
финансијске
извјештаје
објелодане
информације
које кориснику
омогућавају
разумијевање
финансијских
извјештаја, као
и додатне
информације
које нису
приказане у
финансијском
извјештају у
складу са
захтјевима
МРС ЈС и
чланом 57.
Правилника о
финансијском
извјештавању
за кориснике
прихода буџета
Републике,

замјеника у
Бијељини
достави СО на
разматрање
информацију у
вези са судским
споровима како
је прописано
Законом о
правобранилашт
ву РС

02. март 2017.

Скупштина
града

Шеф
одсјека за
буџет

Континуирано

Континуирано

Вршити
резервисање
потенцијалних
обавеза у сходно
члану 74.
Правилника о
рачуноводству,
рачуноводствени
м политикама и
рачуноводствени
м процјенама за
буџтске
кориснике у РС и
МРС ЈС 19 –
резервисање
потенцијалних
обавеза и
потенцијална
имовина.
Обезбиједити да
се Напомене уз
консолидоване
финасијске
извјештаје у
потпуности
састављају у
складу са МРС
ЈС 1 –
презентација
финасијских
извјештаја ради
омогућаваања
разумијевања
финансијских
извјештаја, као и
додатне
Информације
које нису
приказане у
финансијском
извјештају у
складу са
захтјевима МРС
ЈС и чланом 57.
Правилника о
финансијском
извјештавању за
кориснике
прихода буџета

Шеф
одсјека за
финансије
рачуноводст
во и трезор

Кконтинуира
но
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-

-

-

-

е
политике,промје
не
рачуноводствен
их процјена и
грешке,
корисни вијек
употребе или
стопе
амортизације за
некретнине
постројења и
опрему,
усклађивање
књиговодствене
вриједности на
почетку и на
крају периода и
др.
о структури
сталних
средстава која
се и даље
користе, а
књиговодствена
вриједност им је
једнака нули,
о
неусаглашеним
салдима
имовине и
обавеза на дан
пописа, као и
разлозима због
којих
усаглашавање
није извршено,
о приходима
према
захтјевима МРС
ЈС 9 – приходи
од трансакције
размјене и МРС
ЈС 23 – приходи
од трансакција
које нису
трансакције
размјене.

општина,
градова и
фондова

02. март 2017.

Републике,
општина,
градова и
фондова.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС број:97/16),
члана 11. Закона о граду Зворник )''Службени
гласник РС број:106/15), члана 26. Закона о
систему интерних финансијских контрола у
јавном сектору Републике Српске (''Службени
гласник РС број 91/16) и члана 47. Статута
града Зворник (''Службени гласник града
Зворник број:2/16) Градоначелник доноси

I
Усваја се Стратешки план за активност
одсјека за интерну ревизију у Граду Зворник за
период од 2017.-2019.године .

ОДЛУКУ
о усвајању Стратешког плана за активност
одсјека за интерну ревизију у Граду
Зворник за период од 2017-2019 године

III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.

II
Стратешки план одсјека за интерну
ревизију из члана 1. Саставни је дио ове
Одлуке.
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Број: 02-022-17/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

Службени гласник Града Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС број:97/16),
члана 11. Закона о граду Зворник )''Службени
гласник РС број:106/15), члана 26. Закона о
систему интерних финансијских контрола у
јавном сектору Републике Српске (''Службени
гласник РС број 91/16) и члана 47. Статута
града Зворник (''Службени гласник града
Зворник број:2/16) Градоначелник доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег плана рада интерне
ревизије
Града Зворник за 2017.годину
I
Усваја се Годишњи
ревизије за 2017.годину.

план

интерне

II
Годишњи план ревизије из члана 1.
Саставни је дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-18/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82, став 3. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број 97/16), 47. члана
Статута Града Зворник (Службени гласник
Града Зворник, број 2/16 и 14/16) и Уговора о
додјели
гранта
број
15.02.0-D1.C-4826
склопљеним између Института за развој
младих КУЛТ и Града Зворник дана 20.09.2016.
године
у
оквиру
Програма
подршке
маргинализованим
групама
(ППМГ)
који
подржава Америчка агенција за међународни
развој (УСАИД), Градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о реализацији пројекта за подршку развоја
бизниса маргинизованих група жена
I
Пројекат за подршку развоја бизниса
маргинализованих група жена (у даљем тексту:
Пројекат) реализоваће се у складу са Уговором
о додјели уговора број 15.02.0-D1.C-4826
склопљеним између Института за развој
младих КУЛТ и Града Зворник дана 20.09.2016.
године.

02. март 2017.

II
Средства за реализацију Пројекта у
укупном износу од 60.000,00 КМ су у једнаким
износима (по 30.000,00 КМ) обезбеђена из
УСАИД Програма подршке маргинализованим
групама и буџета Града Зворник за 2017.
годину (суфинансирање заједничких пројекта и
подршка енергетској ефикасности, План буџета
Града Зворник, Службени гласник Града
Зворник, број 16/16).
Средства ће бити додјељена путем
јавног позива у коме ће бити наведена циљна
група корисница, начин и рок подношења
пријаве, садржај образца за пријаву на јавни
позив, критеријуми и поступак оцјењивања
поднешених пријава, трошкови који се
финансирају, временски период финансирања
и слично.
III
За реализацију Пројекта биће задужен
тим службеника Градске управе Зворник који
ће бити именован посебним рјешењем.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику града Зворник.
Број: 02-052-1-1007/2016
14. фебруар 2017. 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 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/16 и
14/16), градоначелник Града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
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“.
II
Услуге из члана I ће извршити РТВ „БН“
д.о.о. Бијељина, према условима из понуде,
број: 02-360-1-2/17, од 18.01.2017. године и
РТВ „Подриње“ а.д. Лозница, према условима
из понуде број: 02-360-1-3/17 од 19.01.2017.
године, одмах по потписивању уговора о
вршењу услуга. Обавезује се вршилац надзора
да након извршења уговорених услуга, достави
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Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке и међународну сарадњу.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ

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

I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Извођење
радова
на
реконструкцији
Технолошког факултета у Каракају“, број: 02360-18/17, у саставу:

Број: 02-360-1-5/2017
06. фебруар 2017. 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 47. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/16 и
14/16), градоначелник Града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
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“.
II
Услуге из члана I ће извршити „Радио
станица „Освит“, Зворник чији је оснивач
„Петкомерц“ д.о.о. Дрињача, према условима
из понуде, број: 02-360-1-1/17, од 18.01.2017.
године, одмах по потписивању уговора о
вршењу услуга. Обавезује се вршилац надзора
да након извршења уговорених услуга, достави
Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-1-4/2017
06. фебруар 2017. 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), члана 41. и 47. Статута
Града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси

1. Милош Томић, предсједник
Гордан
Јовановић,
замјеник
предсједника,
2. Бојана Ристановић, члан
Сања Перић, замјеник члана,
3. Хариз Мехидић, члан
Александар Јевтић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе
предметни поступак јавне набавке, у складу са
Правилником о начину формирања, гласања и
одлучивања комисије за јавне набавке, број:
02-020-1/15 од 17.03.2015. 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 09.02.2017.године у 12.00 часова
у малој сали Градске управе Града Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-18/2017
08. фебруар 2017. 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 47. Статута Града
Зворник („Службени гласник града Зворник“,
број: 2/16 и 14/16), градоначелник града
Зворник, доноси
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РЈЕШЕЊЕ
I
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер грађевине,
именује се за вршиоца сталног стручног
надзора у предмету јавне набавке „Извођење
радова
на
реконструкцији
Технолошког
факултета у Каракају“.
II
Радове из члана I ће изводити „ДУО
Лујић“ д.о.о. Зворник, према условима из
понуде број: 02-360-18-2/17 од 09.02.2017.
године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова.. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу
за јавне набавке и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-18-1/2017
20. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
гласник града Зворника, број: 2/16, 14/16), и
члана 51. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске, број: 97/16),
градоначелник Града Зворник д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Тима за реализацију пројекта
израде Студије изводљивости за
реализацију пројекта “Смањење
сиромаштва и искључености у БиХ - трајна
стамбена рјешења за 1000 најсиромашнијих
вишечланих породица у БиХ“ испред града
Зворник
Члан 1.
У Тим за реализацију пројекта израде
Студије изводљивости за реализацију пројекта
“Смањење сиромаштва и искључености у БиХ трајна
стамбена
рјешења
за
1000
најсиромашнијих вишечланих породица у БиХ“
испред града Зворник (у даљем тексту: Тим)
именују се:
1. Биљана
Милић,
ССС
за
пројектно
планирање, локални економски развој,
европске
интеграције
и
међународну
сарадњу, Служба за јавне набавке и
међународну сарадњу Градске управе
Зворник,

02. март 2017.

2. Милош Томић, Стручни савјетник начелника
Одјељења за привреду, пољопривреду,
развој и друштвене дјелатности Градске
управе Зворник,
3. Млађана Ђокић, ССС за припрему пројектне
документације из области просторног
уређења, Одјељење за просторно уређење
Градске управе Зворник,
4. Ненад
Станковић,
шеф
Одсјека
за
имовинско правне и послове пописа
имовине, Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја Градске
управе Зворник,
5. Слађана Писић, ЈУ Центар за социјални рад
Зворник.
Члан 2.
За координатора Тима именује се
Биљана Милић, ССС за пројектно планирање,
локални
економски
развој,
европске
интеграције и међународну сарадњу у Служби
за јавне набавке и међународну сарадњу
Градске управе Зворник.
Координатор тима има обавезу планирања,
организовања, вођења и контроле свих
пројектних процеса који укључују, али не
ограничавају се на:
1. управљање
пројектним
активностима
анкетирања
и
евентуалног
теренског
истраживања консултанта,
2. управљање комуникацијом на пројекту
између
Градске
управе
Зворник,
Министарства за људска права и избјеглице
БиХ , консултанта Ecoplan д.о.о. и корисника
пројекта,
3. управљање идентифицираним ризицима на
пројекту,
4. управљање очекивањима заинтересираних
страна.
Контакт телефон координатора Тима је
056/232-216 и 066/077-333, факс 056/232-221, а
е-mail biljanamilic2609@gmail.com.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику града Зворник.
Број: 02-372-3/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82, став 3 Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број 97/16)
и члана 47.
Статута Града Зворник (Службени гласник
Града
Зворник,
број
2/16
и
14/16),
Градоначелник д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Тима за реализацију Пројекта
за подршку развоја бизниса
маргинализованих група жена
I
Овим Рјешењем именује се Тим за
реализацију Пројекта за подршку развоја
бизниса маргинализованих група жена (у
даљем тексту: Тим) у следећем саставу:
1. Данијел
Милошевић,
Одјељење
за
привреду,
пољопривреду,
развој
и
друштвене дјелатности,
2. Љиљана Тохољ, Одјељење за привреду,
пољопривреду,
развој
и
друштвене
дјелатности,
3. Срђан Деспић, Одјељење за финансије,
4. Зоран Ђукановић, Одјељење за јавне
набавке и међународну сарадњу,
5. Биљана Милић, Одјељење за јавне набавке
и међународну сарадњу.
II
Задатак Тима из члана 1. овог Рјешења
је реализација Пројекта за подршку развоја
бизниса маргинализованих група жена у складу
са Уговором о додјели гранта 15.02.0-D1.C4826 склопљеним између Института за развој
младих КУЛТ и Града Зворник дана 20.09.2016.
године и Моделом подршке развоју бизниса
развијеним кроз УСАИД Програм подршке
маргинализованим групама (ППМГ).
III
Тим ће радити на изради образаца,
припреми јавног позива, додјели средстава,
пружању савјетодавне подршке потенцијалним
корисницама
и
корисницама
средстава,
праћењу утрошка средстава након покретања
бизниса, евалуацији успјешности покренутих
бизниса и подношењу извјештаја.
IV
Чланови Тима ће обављати посао који
улази у опис њихових радних мјеста и у току
редовног радог времена.
V
Тим ће направити детаљан план рада
који ће укључити рокове, опис обавеза,
одговорне резултате и жељене резултате.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику града Зворник.
Број: 02-052-1-1007/2016
14. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

02. март 2017.

На основу члана 59. став 18 и члана 82.
став 3 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 97/16), и члана
41. и 47. Статута Града Зворник („Службени
гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16),
градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
ИВО
ЖИВАНОВИЋ
из
Зворника,
руководилац возног парка у Градској управи
Зворник, именује се за вршиоца сталног
стручног надзора над испоруком робе у
предмету јавне набавке „Набавка горива и
мазива за моторна возила Градске управе Града
Зворник“.
II
Робу из члана I ће испоручивати „Кесо
промет“ д.о.о. Зворник, према условима из
понуде број: 02-360-3-1/17 од 06.02.2017.
године, по потреби, након потписивања
уговора па до краја 2017.године. Обавезује се
вршилац надзора да након испоруке уговорене
робе, достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу
за јавне набавке и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-3-1/2017
16. фебруар 2017. 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), члана 41. и 47. Статута
Града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Набавка артикала за потребе чајне кухиње и
одржавање чистоће“, број: 02-360-19/17, у
саставу:
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1. Ненад Станковић, предсједник
Горан
Писић,
замјеник
предсједника,
2. Бојана Ристановић, члан
Ружа Остојић, замјеник члана,
3. Раде Савић, члан
Небојша Бошковић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе
предметни поступак јавне набавке, у складу са
Правилником о начину формирања, гласања и
одлучивања комисије за јавне набавке, број:
02-020-1/15 од 17.03.2015. 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 20.02.2017.године у 12.00 часова
у малој сали Градске управе Града Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-19/2017
17. фебруар 2017. 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), члана 41. и 47. Статута
Града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, градоначелник града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ

02. март 2017.

I
Комисија се формира за јавну набавку:
„Санација клизишта на путевима у мјесним
заједницама Снагово и Горњи Шетићи“, број:
02-360-3-2/16, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник
Милош
Томић,
замјеник
предсједника,
2. Сања Перић, члан
Рада Милићевић, замјеник члана,
3. Александар Јевтић, члан
Мирослав
Аћимовић,
замјеник
члана.
II
Задатак Комисије је да проведе
предметни поступак јавне набавке, у складу са
Правилником о начину формирања, гласања и
одлучивања комисије за јавне набавке, број:
02-020-1/15 од 17.03.2015. 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 01.03.2017.године у 12.00 часова
у малој сали Градске управе Града Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-3-2/2017
27. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Марјановић (Трипун) Малини из
Зворника, ЈМБГ 2508966188910, исплата
једнократне новчане помоћи у износу од 200,00
КМ,на име покривања дијела трошкова
лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-1795/2016
28. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Мићић Крсти из Локања, ЈМБ1803968183930, новчана помоћ као социјално
угроженом
лицу
изразито
нарушеног
здравственог стања (непокретан) на име
трошкова смјештаја у ЈУ ''Дом за стара лица
Кисељак''-Зворник, за мјесеце јануар и
фебруар 2016.године, у износу 1.390,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка доуначи се
ЈУ ''Дом за стара лица Кисељак''-Зворник, на
жиро-рачун број:562-009-80982432-25 код НЛБ
Развојна банка Зворник.
Средства ће се исплатити са буџетске
позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,
економски код 416100.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.

02. март 2017.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-1807/2016
29. децембар 2016. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Радић (Радисав) Драгињи из
Зворника,Подрињска 67, ЈМБГ 1709987188912,
једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације , у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције -једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-156/2017
02. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Куртума (Витомир) Милану из
Зворника,
Симе
Перића
76,
ЈМБГ
1004966182481, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације у износу од
150,00 КМ.
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II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-1804/2016
02. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Перић (Раде) Томи из Зворника,
Браће Југовић Б-15,ЈМБГ 0106973183926,
једнократна новчана помоћ на име трошкова
лијечења , у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције -једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-159/2017
03. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

02. март 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Илић Иви из Ораовца, ЈМБГ 0209964183890,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на
име
једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-1746/2016
03. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Милошевић
Стани
из
Пађина,
ЈМБГ
2802957188911, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни
Градске управе Града Зворника.
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III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-154/2017
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Икановић
Ранку
из
Брањева,
ЈМБГ
2610949171779, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-33/2017
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси

02. март 2017.

ЗАКЉУЧАК
I
Хамзић
Нусрету
из
Шетића,
ЈМБГ
0110971183958, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –тешка материјална ситуација.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-163/2017
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Мимић Андријани
ЈМБГ:
3005983175026
Зворник
-Ул.Св.Саве З16,9/53
исплата у износу од 200,00 КМ за
друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
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Број:08-414-17/2017
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Пашић Нехрудину
ЈМБГ:
2407986183914
Зворник
-Јошаница бб
исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-18/2017
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Грахић Мирнесу
ЈМБГ:
1905984183891
Зворник
-Ђулићи бр.62
исплата у износу од 500,00 КМ за треће
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.

02. март 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-19/2017
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Халиловић (Халил) Амири из
Крижевића, ЈМБГ 2403975189230 једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-1703/2016
06. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
Матић
Огњену
из
Зворника,
ЈМБГ
2306997183893, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови школовања.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-182/2017
07. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Симић Неђи
ЈМБГ:
2105988773631 Зворник -Скочић исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-20/2017
07. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

02. март 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Мехмедовић (Мушо) Елизабети из
Кула Града, ЈМБГ 1305978188892 једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-98/2017
07. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јовановић (Милош) Слађани из
Челопека, ЈМБГ 3006973188894 једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења у
износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
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III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-1292/2016
07. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Тадић (Владимир) Цвијану из
Зворника,
Вука
Караџића
бб,
ЈМБГ
2810947182225 једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-133/2017
07. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Славиши
Тешићу, Локањ, ППБ, ЈМБГ 0708982773647, у
износу од 300,00 КМ на име плаћања трошкова
сахране за преминулу Јелку Тешић.

02. март 2017.

II
Средства исплатити са позиције 416100једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахране незбринутим лицима , потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.Средства исплатити на благајни
Градске управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-77/2017
07. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Тојић Борки из Скочића, ЈМБГ
3103955505012 једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''
Број:08-430-200/2017
08. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Стојановић
Марку
из
Зворника,
ЈМБГ
2401987183901, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-162/2017
08. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Рамић
Мемсуру
из
Глоди,
ЈМБГ
2502979183898, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –тешка материјална ситуација.

02. март 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-153/2017
08. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Рикић Маријани, ППБ, ЈМБГ 0606990188896 из
Зворника, одобрава се исплата у износу од
250,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови школовања.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-185/2017
08. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.

Члан 1.
Одобравају се
новчана
средства
Ф.К.
„Подриње“ из Тршића у износу од 5.000,00 КМ,
на име финансирања текућих активности у
2017. години.
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Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број:03-66-19/2017
08. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лакић Верици из Горњег
Локања,ЈМБГ 1405967188925, једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења , у
износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције -једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

02. март 2017.

новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Манојловић (Радо) Драгану из
Горњег
Локања,
ЈМБГ
0801970183909,
једнократна новчана помоћ на име трошкова
лијечења оца , у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције -једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-167/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Хрвач Секули из Зворника,ЈМБГ
1803968192204, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације , у износу од
200,00 КМ.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције -једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.

Број:08-430-21/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-190/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јокић Цвијану из Јасенице, ЈМБГ
2605954183900, једнократна новчана помоћ на
име санирања дијела штете за угинуће шест
оваца у износу од 500,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-1674/2016
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Честић Желимиру из Брањева,
ЈМБГ 1105979183488
једнократна новчана
помоћ на име трошкова школарине дјетета у
износу од 200,00 КМ.

02. март 2017.

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-27/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Цвјетиновић Марији из Грбаваца, ЈМБГ
2606982188922, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-187/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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02. март 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси

Средства исплатити именованој на благајни
Градске управе Града Зворника.

ЗАКЉУЧАК

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

I
Одобрава се Мачак (Тихомир) Гордани из
Каракаја, ЈМБ-1501964188907, једнократна
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за
мјесеце:октобар, новембар и децембар 2016.
Године у износу од 450,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције - једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе .

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.

Број:08-430-131/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ф.К. „Локањ“
из Локања у износу од 2.000,00 КМ, на име
финансирања текућих активности у 2017.
години.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.

Број:08-430-201/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Радман
Тањи
из
Брањева,
ЈМБГ
1011991179130, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –тешка материјална ситуација.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број:03-66-20/2017
09. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ђокић Босиљки из Малешића,
ЈМБГ 1401953188951,
једнократна новчана
помоћ на име трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-122/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лазић (Милутин) Зорану из
Зворника, Горанска 17, ЈМБГ 2506973183956,
једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-193/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

02. март 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јудо клуб
"Српски соко" из
Зворника
у износу од
1.500,00 КМ, на име финансирања текућих
активности у 2017. години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број:02-66-22/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Томић
Данијели
из
Трновице,
ЈМБГ
1706977188907, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења за дијете.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-1573/2016
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства КК „Принцип“
из Зворника у износу од 4.000,00 КМ, на име
финансирања текућих активности у 2017.
години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број:02-66-18/2017
10. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Максимовић Миланки из Улица, ЈМБГ
1206977187215, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.

02. март 2017.

Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-213/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Пејић
Зорици
из
Каракаја,
ЈМБГ
0103969188914, одобрава се исплата у износу
од 300,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-161/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
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средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Аћимовић Игору
ЈМБГ:
2012984183929 Зворник-Тршић бб исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-21/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Главаш Драгани
ЈМБГ:
0210985188895
Зворник-Ул.Вука КараџићаДекор исплата у износу од 500,00 КМ за треће
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-3/2017
13. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

02. март 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јовић (Драго) Александри из
Табанаца, ЈМБГ 3001991188905 једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације у износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-41/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Смајиловић Емилу из Зворника, ЈМБГ
1707986183892, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –тешка материјална ситуација.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
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III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-528/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Савић
Далибору
из
Каракаја,
ЈМБГ
0409984183904, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –трошкови лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-198/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси

02. март 2017.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Видовић (Јово) Милану из
Челопека, ЈМБГ 1601940183917 једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења, у
износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
-једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-679/2016
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Јовановић Радивоју из Каракаја, ЈМБГ
2410983180052, одобрава се исплата у износу
од 250,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи –тешка материјална ситуација.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-206/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Томић Владану
ЈМБГ:
2004990170110 Зворник-Економија исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-22/2017
13. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Пајић Сави
ЈМБГ:
0602981180070 Зворник-Ул.Патријарха Павла
бр.5,ламела Б 3/16 исплата у износу од 500,00
КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.

02. март 2017.

IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-23/2017
14. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Мићић Бобану
ЈМБГ:
2310982773616 Зворник-Јасеница исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-24/2017
14. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Kарате клубу
"Српски соко" из Зворника у износу од 650,00
КМ, на име финансирања текућих активности у
2017. години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број:02-66-15/2017
15. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства KBS „056“ из
Зворника у износу од 500,00 КМ, на име
финансирања учешћа наших клубова на
интернационалном турниру у Сарајеву.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање Буџета за младе.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број:02-66-21/2017
15. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Копривица Тањи
ЈМБГ:
0109990195058 Зворник-Ул.Гаврила Принципа
12/8 исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.

02. март 2017.

II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-25/2017
15. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Голубовић Новици
ЈМБГ:
2206975183909 Зворник-Каракај,Фагум насеље
227 исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-26/2017
20. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
Мићић
Бојану
из
Зворника,
ЈМБГ
0310985183758,одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи –тешка материјална ситуација.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима .
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-212/2017
23. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Јанковић Предрагу из Лијешња, ЈМБГ
2605945183892,одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи- трошкови лијечења супруге.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

02. март 2017.

Број:08-430-258/2017
21. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Филиповић Раденку
ЈМБГ:
2503989183892 Зворник-Челопек бб исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-28/2017
22. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Милић Дијани
ЈМБГ:
0110987778628 Зворник-Доња Пилица исплата
у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
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02. март 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".

исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.

Број:08-414-27/2017
22. фебруар 2017. године
Зворник

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Џафић Алдину
ЈМБГ:
0809990183892
Зворник-Доњи
Грбавци
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-30/2017
23. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Михајловић Слободану
1006589773625
Зворник-Јасеница

ЈМБГ:
бр.21

II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.

IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-29/2017
23. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Видовић (Милан) Недељки из
Каракаја,
Омладинско
насеље,
ЈМБГ
1604950187405,једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-414-287/2017
24. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ерделић (Милош) Милици из
Каракаја, насеље Жељезничка станица 399,
ЈМБГ 1002983189225,једнократна новчана
помоћ на име тешке материјалне ситуације у
износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
једнократне
помоћи појединцима ,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-295/2017
24. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Вукајловић (Љубо) Гордани из
Зворника,
Снаговачка
13,
ЈМБГ
1204957188905, исплата једнократне новчане
помоћи у износу од 150,00 КМ, на име
трошкова лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће
се
са
позиције
416100једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни .

02. март 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-268/2017
27. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Крстић Цвјетку из Пађина, ЈМБГ
1811955183918,исплата једнократне новчане
помоћи у износу од 200 КМ, на име трошкова
лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-298/2017
27. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о
начину и условима за додјелу једнократних
новчаних помоћи из буџета општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
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ЗАКЉУЧАК

Одјељење за финансије

I
Одобрава се Крстић Драгану из Роћевића,
ЈМБГ
1806961183934,исплата
једнократне
новчане помоћи у износу од 200 КМ, на име
трошкова лијечења.

На основу члана 7. Одлуке о извршењу
буџета Града Зворник за 2017. годину и
од("Службени гласник Града Зворник", број
16/16), в.д.
Начелника
одјељења
за
финансије доноси

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број:08-430-297/2017
27. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 47. Статута
Града Зворник ("Службени гласник града
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Тешић Слађани
ЈМБГ:
1810995188894 Зворник-Глумина -Томанићи
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број:08-414-31/2017
27. фебруар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава
буџетског корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење
новчаних средстава из наредних квартала у
оквиру
потрошачке
јединице
01190150Одјељење за привреду, на позицији:
419100-Расходи по судским рјешењима,
у износу од 20.000,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији
потребна ради плаћања приспјелих судских
рјешења.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“.
Број: 03-40-7/2017
15. фебруар 2017. године
Зворник

В.Д НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.

Oдјељење 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: 05-373-2/17 од 17.02.2017. године,
извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском
листу број 167 упис промјене лица овлашћеног
за представљање Заједнице етажних власника
зграде ''Декор'' која се налази у Улици
Патријарха Павла број 44 у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем предсједнику
Скупштине Катић Драгану, престати право
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предастављања Заједнице етажних власника
Оглас објавити у Службеном гласнику
зграде ''Декор'' Зворник.
општине Зворник.
У будућем раду, Заједницу етажних
Број: 05-373-2/2017
власника
зграде
''Декор''
Зворник,
ће
17. фебруар 2017. године
В.Д НАЧЕЛНИК
представљати предсједник Скупштине Митрић
Зворник
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
Блашко.
____________________________________________________________________________________
САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА
1. Одлука о измјенама и допунама Статута
града Зворник
2. Одлука
о
измјенама
и
допунама
Пословника Скупштине града Зворник
3. Одлука о образовању Стручног Савјета за
спорт града Зворник
4. Одлука о утврђивању просјечне, коначне
грађевинске цијене корисне површине
стамбеног
и
пословног
простора
у
2016.години
5. Одлука о боравишној такси
6. Одлука о локалним, некатегорисаним
путевима и улицама на подручју града
Зворника
7. Одлука о спровођењу лицитације за
додјелу у закуп јавних површина за
постављање монтажних објеката-киоска
8. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Градоначелника и раду Градске управе
Зворник за период 01.01.-31.12.2016.године
9. Закључак о усвајању
Програма рада
Градоначелника града Зворника и Градске
управе
Зворник
за
период
01.01.31.12.2017.године
10. Закључак о усвајању Информације о стању
спорта у граду Зворник
11. Закључак о усвајању Акционог плана мјера
за отклањање недостатака утврђених по
извјештају о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја општине Зворник
за период од 01.01.-31.12.2015.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. Одлука о усвајању Стратешког плана за
активност одсјека за интерну ревизију у
Граду Зворник за период од 20172019.године
2. Одлука о усвајању Годишњег плана рада
интерне ревизије града Зворник за
2017.годину
3. Одлука о реализацији пројекта за подршку
развоја бизниса маргинизованих група жена
4. Рјешење о именовању Госпаве Јеремић за
вршиоца сталног стручног надзора у
предмету пружања услуга
„Набавка
информативних услуга путем телевизије“

5. Рјешење о именовању Госпаве Јеремић за
вршиоца сталног стручног надзора у
предмету пружања услуга
„Набавка
информативних услуга путем радија“
6. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку
„Извођење
радова
на
реконструкцији Технолошког факултета у
Каракају“
7. Рјешење о именовању Стевановић Владана
за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке „Извођење радова
на реконструкцији Технолошког факултета у
Каракају“
8. Рјешење о именовању Тима за реализацију
пројекта израде Студије изводљивости за
реализацију
пројекта
„Смањење
сиромаштва и искључености у БиХ.трајна
стамбена рјешења за 1000 најсиромашнјих
вишечланих породица у БиХ“ испред града
Зворник
9. Рјешење о именовању Тима за реализацију
Пројекта за подршку развоја бизниса
маргинализованих група жена
10. Рјешење о именовању Иве Живановића за
вршиоца сталног стручног
надзора над
испоруком робе у предмету јавне набавке
„Набавка горива и мазива за моторна
возила Градске управе града Зворник“
11. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку „Набавка артикала за потребе чајне
кухиње и одржавање чистоће“
12. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку „Санација клизишта на путевима у
мјесним заједницама Снагово и Горњи
Шетићи“
13. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Марјановић Малини
14. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Мићић Крсти
15. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Радић Драгињи
16. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Куртума Милану
17. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Перић Томи
18. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Илић Иви
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19. Закључак
о
одобравању
средстава Милошевић Стани
20. Закључак
о
одобравању
средстава Икановић Ранку
21. Закључак
о
одобравању
средстава Хамзић Нусрету
22. Закључак
о
одобравању
средстава Мимић Андријани
23. Закључак
о
одобравању
средстава Пашић Нехрудину
24. Закључак
о
одобравању
средстава Грахић Мирнесу
25. Закључак
о
одобравању
средстава Халиловић Амири
26. Закључак
о
одобравању
средстава Матић Огњену
27. Закључак
о
одобравању
средстава Симић Неђи
28. Закључак
о
одобравању
средстава Мехмедовић Елизабети
29. Закључак
о
одобравању
средстава Јовановић Слађани
30. Закључак
о
одобравању
средстава Тадић Цвијану
31. Закључак
о
одобравању
средстава Славиши Тешићу
32. Закључак
о
одобравању
средстава Тојић Борки
33. Закључак
о
одобравању
средстава Стојановић Марку
34. Закључак
о
одобравању
средстава Рамић Мемсуру
35. Закључак
о
одобравању
средстава Рикић Маријани
36. Закључак
о
одобравању
средстава ФК „Подриње“ Тршић
37. Закључак
о
одобравању
средстава Лакић Верици
38. Закључак
о
одобравању
средстава Манојловић Драгану
39. Закључак
о
одобравању
средстава Хрвач Секули
40. Закључак
о
одобравању
средстава Јокић Цвијану
41. Закључак
о
одобравању
средстава Честић Желимиру
42. Закључак
о
одобравању
средстава Цвјетиновић Марији
43. Закључак
о
одобравању
средстава Мачак Гордани
44. Закључак
о
одобравању
средстава Радман Тањи
45. Закључак
о
одобравању
средстава ФК „Локањ“ Локањ
46. Закључак
о
одобравању
средстава Ђокић Босиљки
47. Закључак
о
одобравању
средстава Лазић Зорану

новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних
новчаних

02. март 2017.

48. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Џудо Клуб „Српски Соко“ Зворник
49. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Томић Данијели
50. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава КК „Принцип“ Зворник
51. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Максимовић Миланки
52. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Пејић Зорици
53. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Аћимовић Игору
54. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Главаш Драгани
55. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Јовић Александри
56. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Смајиловић Емилу
57. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Савић Далибору
58. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Видовић Милану
59. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Јовановић Радивоју
60. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Томић Владану
61. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Пајић Сави
62. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Мићић Бобану
63. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава
Карате клуб „Српски Соко“
Зворник
64. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава „КБС 056“ Зворник
65. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Копривица Тањи
66. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Голубовић Новици
67. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Мићић Бојану
68. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Јанковић Предрагу
69. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Филиповић Раденку
70. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Милић Дијани
71. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Џафић Алдину
72. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Михајловић Слободану
73. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Видовић Недељки
74. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Ерделић Милици
75. Закључак
о
одобравању
новчаних
средстава Вукајловић Гордани
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76. Закључак
о
одобравању
средстава Крстић Цвјетку
77. Закључак
о
одобравању
средстава Крстић Драгану
78. Закључак
о
одобравању
средстава Тешић Слађани

02. март 2017.

новчаних
новчаних
новчаних

Oдјељење за финансије
1. Закључак о сагласности за
средстава буџетског корисника

повлачење

Одјељење за стамбено-комуналне послове
и послове саобраћаја
1. Оглас о извршеном упису лица овлаштеног
за заступање Заједнице етажних власника
зграде „Декор“ Зворник
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