СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
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На основу члана 6. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике
Српске“ број: 124/11 и 100/17) и члана 27. Статута
Града Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник Града Зворник број: 5/17), Скупштина града
Зворник на 15.редовној сједници
одржаној 29.
марта 2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДJЕЛАТНОСТИМА
ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин обављања
комуналних дјелатности, материјални, технички и
други услови за финансирање, развој, изградњу и
одржавање комуналних објеката, услови за
функционисање и техничко-технолошко јединство
система и уређаја, опште услове које садржи уговор
између даваоца и корисника комуналне услуге,
услове за коришћење и престанак коришћења
комуналне
услуге,
субвенционисање
цијена
комуналних услуга и јединицу обрачуна за сваку
врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних
услуга.
Члан 2.
(1) Као комуналне дјелатности од посебног јавног
интереса, у смислу ове одлуке, сматрају се:
1) производња и испорука воде,
2) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
3) производња и испорука топлотне енергије,
4) збрињавање отпада
из стамбених и
пословних простора,
5) управљање јавним просторима за паркирање
возила,
6) тржничка дјелатност,
7) погребна дјелатност,
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8) димњачарска дјелатност,
9) јавни превоз лица у градском и приградском
саобраћају,
10) чишћење јавних површина у насељеним
мјестима,
11) одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
12) oдржавање јавних саобраћајних површина у
насељеним мјестима,
13) одвођење атмосферских падавина и других
вода са јавних површина,
14) јавна расвета у насељеним мјестима и
15) дјелатност зоохигијене.
(2) Дјелатности из става 1. тачка 1) до 9) овог члана
су дјелатности индивидуалне комуналне потрошње,
а дјелатности из тачке 10) до 15) су дјелатности
заједничке комуналне потрошње.
Члан 3.
Комуналним дјелатностима сматрају се производња
и испорука комуналних производа и пружање
комуналних услуга који су незамјенљив услов
живота и рада физичких и правних лица и других
субјеката, а за које је град Зворник дужан да
обезбједи квалитет, обим, доступност и континуитет
у складу са законским обавезама и расположивим
средствима, као и надзор над њиховим обављањем.
ГЛАВА II
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 4.
(1) Обављање комуналне дјелатности град Зворник
повјерава уговором, након спроведеног поступка
јавних набавки предузећима која су регистрована за
обављање одређених комуналних дјелатности,
опремљена одговарајућом опремом и средствима за
рад, те да располажу одговарајућим стручним
кадровима који могу обезбједити континуирано
обављање комуналних дјелатности.
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(2) Град Зворник је обавезан да води евиденцију
комуналних објеката и уређаја који се дају на
управљање, коришћење и одржавање даваоцу
комуналних услуга.
(3) Давалац комуналне услуге дужан је да обезбједи:
1) трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима комуналних услуга под
условима, на начин и према нормативима
који су прописани законом и другим
прописима,
2) исправност и функционалност комуналних
објеката и уређаја,
3) одређени квалитет комуналних услуга, који
подразумјева
нарочито
здравствену
и
хигијенску исправност према прописаним
стандардима
и
нормативима,
заштиту
околине и тачност у погледу рокова испоруке.
(4) Давалац комуналне услуге одговоран је за штету
коју проузрокује корисницима ако не обезбједи да се
комунална услуга врши под условима из става 3.
овог члана.
(5) Давалац комуналне услуге дужан је да у
средствима јавног информисања или на други
погодан начин обавијести кориснике о планираним
или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних
услуга најкасније три дана прије очекиваног прекида
у пружању тих услуга.
(6) Ако дође до поремећаја или прекида у пружању
комуналних услуга усљед више силе или других
разлога које давалац комуналних услуга није могао
да предвиди или спријечи, обавезан је да одмах
предузме мјере за отклањање узрока поремећаја,
односно прекида или да на други начин обезбиједи
пружање комуналних услуга и да о томе обавијести
орган јединице локалне самоуправе надлежан за
комуналне послове.
(7) Давалац комуналне услуге дужан је да приликом
очитавања
мјерних
уређаја
или
вршења
интервенција на његовој мрежи и мјерним уређајима
који се налазе унутар посебног дијела зграде или
посједа корисника, поступа са пажњом доброг
домаћина и привредника, а сваку штету коју учини
власнику или кориснику посебног дијела зграде или
посједа, дужан је да одмах о свом трошку отклони
или правично надокнади.
ГЛАВА III
УСЛОВИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКО ЈЕДИНСТВО СИСТЕМА
Члан 5.
(1) Комуналне дјелатности за чије је обављање
услов
обезбијеђење
јединственог
техничкотехнолошког система повјеравају се једном
предузећу.
(2) Комуналне дјелатности за чије обављање није
потребно обезбједити услов из става 1. овог члана
може обављати једно или више предузећа.
(3) Изузетно из става 1. овог члана, ако је комунална
дијелатност производња и испорука топлотне
енергије за загријевање зграда, јединица локалне
самоуправе може раздвојити дјелатност производње
топлотне енергије и дјелатност дистрибуције
топлотне енергије и ове послове повјерити једном
или више предузећа или привредних друштава, под
условима прописаним Законом о комуналним
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дјелатностима и Одлуком о снабдјевању топлотном
енергијом, тарифним системима за обрачун
топлотне енергије и извршених услуга коју доносе
јединице локалне самоуправе које имају систем
даљинског гријања.
ГЛАВА IV
УГОВОР ИЗМЕЂУ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 6.
(1) Пружање и коришћење комуналних услуга врши
се на основу уговора закљученог између даваоца
комуналне услуге и корисника.
(2) Уговори закључени са корисницима комуналних
услуга који те услуге користе за личне потребе или
потребе свог домаћинства закључују се у складу са
одредбама закона којим се уређује заштита права
потрошача у Републици Српској.
(3) Корисник плаћа утврђену цијену за пружену
комуналну услугу на основу рачуна који испоставља
давалац комуналне услуге и који има снагу
вјеродостојне исправе.
(4) У случају спора између корисника и даваоца
комуналне услуге надлежан је суд.
(5) Заједница етажних власника зграде дужна је да
на захтјев даваоца комуналне услуге у року од 15
дана од дана поднесеног захтјева достави
евиденције о етажним власницима и податке о
етажној својини у згради којом заједница управља.
ГЛАВА V
УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК
КОРИШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 7.
(1) Корисник комуналне услуге користи комуналне
услуге које је јединица локалне самоуправе
организовала на свом подручју у складу са
одредбама закона и ове одлуке.
(2) Корисник је дужан да омогући даваоцу комуналне
услуге несметан приступ његовој мрежи и мјерним
уређајима који се налазе унутар посебног дијела
зграде или других некретнина корисника комуналне
услуге,
(3) Забрањено је кориснику да се самовољно
прикључи на комуналне објекте или да комуналну
услугу и производе користи без сагласности даваоца
комуналне услуге.
(4) Изузетно од става 1. овог члана, кориснику
комуналне услуге може се на његов захтјев
одобрити да не користи неку комуналну услугу или
престанак њеног коришћења, односно корисник има
право на раскид уговора ако давалац услуге не
може обезбједити прописани квалитет, ако техничке
карактеристике система не омогућавају њено
коришћење или ако за корисника постоје боља
техничка и економски повољнија ријешења, под
условом да то не шкоди другим корисницима,
водећи рачуна о мјерама из члана 5. Закона о
комуналним дјелатностима,
(5) Провјеру испуњености услова из става 4. овог
члана и израду одговарајућег стручног мишљења
врши лице овлашћено за такву врсту послова које је
независно од даваоца и корисника комуналне
услуге.
(6) Комунална услуга не може се ускратити
кориснику,
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(7) Изузетно, комунална услуга може се ускратити
кориснику ако:
1) изврши прикључење на комунални објекат
без одобрења надлежног органа, односно
даваоца комуналне услуге,
2) ненамjенски користи комуналну услугу,
3) не плати искоришћену комуналну услугу два
мјесеца узастопно под условом да то
техничке могућности дозвољавају и да се
искључењем тог корисника не угрожавају
други корисници,
4) одбије да закључи уговор о коришћењу
комуналне услуге и
(8) По престанку разлога за ускраћивање комуналне
услуге давалац комуналне услуге је дужан да на
захтјев корисника, најкасније у року од три дана од
дана подношења захтјева, настави пружање
комуналне услуге уз накнаду трошкова даваоцу
комуналне услуге за поновно укључење корисника.
ГЛАВА VI
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 8.
(1) Средства за обављање комуналних дјелатности
индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују се
из цијене комуналних услуга.
(2) Цијеном комуналних услуга обезбјеђују се
средства за покриће укупних расхода даваоца
комуналне услуге и унапређивање постојећих
комуналних објеката и уређаја, према нормативима
и стандардима у комуналним дјелатностима.
(3) Цијену комуналне услуге утврђује давалац
комуналне услуге, а сагласност на цијену даје
Скупштина града Зворник.
(4) Ако Скупштина града Зворника не да сагласност
јавном предузећу на утврђену цијену комуналне
услуге и тиме доведе у питање пружање услуге
корисницима, јединица локалне самоуправе може из
свог буџета надокнадити разлику између постојеће и
економске цијене комуналне услуге.
Члан 9.
(1) Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из
буџета града Зворника по основу прихода
остварених из:
1) комуналне накнаде,
2) диjела накнаде за коришћење добара од
општег интереса,
3) диjела прихода од пореза на непокретности,
4) дијела накнада за дате концесије.
(2) Утврђивање висине средстава из става 1. овог
члана врши се на основу програма који доноси
Скупштина града Зворник.
(3) Програм из става 2. овог члана доноси се до
краја текуће за наредну годину, а садржи обим и
квалитет одржавања и обнављања појединих
комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга
заједничке комуналне потрошње, висину потребних
средстава за реализацију програма и распоред
средстава по намјенама за сваку дјелатност
посебно, као и мјере за спровођење програма.
Члан 10.
(1) Скупштина града Зворник, у складу са законом,
прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за
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коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње.
(2) Одлуком Скупштине града Зворник, којом се
уводи обавеза плаћања комуналне накнаде,
одређују се основи и мјерила којима се утврђује
висина накнаде зависно од степена опремљености
насеља комуналним објектима и уређајима
заједничке комуналне потрошње и квалитета и
стандарда комуналних производа и услуга.
ГЛАВА VII
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЦИЈЕНА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
Члан 11.
Град Зворник ће посебном одлуком регулисати
могућност за субвенционисану цијену комуналне
услуге,
категорије
корисника
и
услове
субвенционирања.
ГЛАВА VIII
ЈЕДИНИЦА ОБРАЧУНА ЦИЈЕНЕ КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
Члан 12.
(1) Потрошња воде утврђује се преко водомјера и
исти је дужан да обезбједи потрошач. Јединица за
мјерење утрошка воде је метар кубни, односно 1000
литара. Тип и врста водомјера одређује се у складу
са Законом о мјерним јединицама и мјерилима.
(2) Накнаду за одвођење и пречишћавање отпадних
вода
плаћају
сви
корисници
јавне
канализације.Количина
отпадних
вода
које
корисници испуштају у јавну канализацију утврђује
се:
1) код корисника који у јавну канализацију поред
фекалне упуштају индустријске отпадне воде,
обрачун се врши путем посебног мјерача
протока,
2) код осталих корисника који су прикључени на
јавни водовод обрачун се врши на основу
утрошене воде из јавног водовода исказане
на водомјеру,
3) до постављања мјерних уређаја за мјерење
количина испуштене воде, количину утврђује
давалац услуге споразумно са корисницима.
(3) Критеријум за одређивање цијене одвоза отпада
је:
1) за физичка лица у насељеном мјесту Зворник
по површини стамбеног простора (површина
се утврђује на основу доказа о власништву,
локацијске, грађевинске или употребне
дозволе, купопродајног уговора, уговора о
закупу, рјешења и висини комуналне накнаде,
евиденције ЗЕВ-а или друге документације),
2) у осталим насељеним мјестима на подручју
града Зворник цијена се одређује по
домаћинству,
3) за правна лица и физичка лица, имаоце
пословних просторија – површина пословног
простора, односно количина и врста отпада у
зависности од врсте дјелатности коју лице
обавља.
(4) Накнада за гријање за стамбене и пословне
просторе се обрачунава по површини стамбеног,
односно пословног простора, а потрошња гаса се
3
обрачунава по утрошеном Sm (стандардном кубном
метру).
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За пословне или стамбене просторе који имају
уграђене мјераче протока топлотне енергије,
обрачун се врши у МWh, утрошене топлотне
енергије.
ГЛАВА IX
НАДЗОР
Члан 13.
(1) Спровођење одредаба ове одлуке пратиће
надлежно Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја, предузимајући
одговарајуће мјере и активности у циљу отклањања
проблема и унапређења обављања комуналних
дјелатности.
(2)
Инспекцијски
надзор
(контролу)
над
спровођењем ове одлуке врши Комунална полиција.
(3) По указаној потреби или на захтјев органа из
става 1. овог члана инспекцијски надзор може
извршити и друга инспекција.
ГЛАВА X
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
(1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 10.000 КМ
казниће се за прекршај давалац комуналних услуга,
ако:
1) се не придржава обавеза утврђених у члану
4. став 3. т. 1) и 2) ове одлуке,
2) у средствима јавног информисања или на
други погодан начин благовремено не
обавијести кориснике комуналних услуга о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима који могу да настану у пружању
комуналних услуга из члана 4. став 5. ове
одлуке
3) се не придржава обавеза утврђених у члану
4. став 6. ове одлуке,
4) ускрати комуналну услугу кориснику супротно
одредби члана 7. став 7. ове одлуке,
5) по
престанку разлога за ускраћивање
комуналне услуге не настави пружање
комуналне услуге у року утврђеном у члану 7.
став 8. ове одлуке,
6) комуналну услугу не врши на квалитетан
начин или врши на начин којим се причињава
штета кориснику комуналне услуге из члана
4. став 3. тачка 3) ове одлуке и
7) одмах не отклони штету коју учини власнику
или кориснику посебног дијела зграде или
посједа приликом очитавања мјерног уређаја
или интервенције на комуналним објектима и
мрежи комуналне инфраструктуре са којом
располаже из члана 4. став 7. ове одлуке,
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у јавном предузећу, привредном
субјекту и вјерској заједници, новчаном казном од
500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 15.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ
казниће се за прекршај правно лице као корисник
комуналне услуге, ако:
1) одбије да закључи уговор из члана 6. став 1.
ове одлуке, осим за случајеве из члана 7.
став 4. ове одлуке
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2) се без сагласности даваоца комуналних
услуга, прикључи на комуналне објекте којима
управља давалац комуналне услуге или без
његове сагласности користи комуналну услугу
(члан 7. став 3.ове одлуке),
3) онемогући
даваоцу
комуналне
услуге
несметан приступ његовој мрежи и мјерним
уређајима који се налазе унутар посебног
дијела зграде или посједа корисника
комуналне услуге (члан 7. тачка 2.ове одлуке)
и
4) самовољно
настави
са
коришћењем
комуналне услуге након што му је право
коришћења ускраћено (члан 7. став 7.ове
одлуке).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ и
одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник као корисник комуналне услуге
новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за
прекршај физичко лице као корисник комуналне
услуге новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ.
Члан 16.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ казниће
се за прекршај заједница етажних власника ако на
захтјев даваоца комуналне услуге не достави
евиденције о етажним власницима и податке о
њиховој етажној својини у згради којом заједница
управља (члан 6. став 5.ове одлуке).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у заједници етажних власника
новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ.
ГЛАВА XI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-37/2018
30. март 2018. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 80. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске'',
број: 40/13 и 106/15), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16) и члана 27. Статута Града Зворникпречишћен текст („Службени гласник Града
Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник, на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске
цијене корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2017. години
I
Утврђује се да је просјечна, коначна грађевинска
цијена једног квадратног метра корисне површине
стамбеног и пословног простора на подручју Града
Зворник у 2017. години износила 896,00 КМ.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику Градске
управе Града Зворник''.

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

Број: 01-022-38/2018
30. март 2018. године
Зворник

Припремање градског
грађевинског земљишта
Р.б. Опремање градског
грађевинског земљишта
1.
Пут
2.
Асфалтни пут
3.
Асфалтни пут са плочником
4.
Паркинг
5.
Јавна расвјета
6.
Хортикуларно уређење
7.
Кишна канализација
8.
Водоводна мрежа
9.
Фекална канализација
10.
Гасна мрежа
11.
Топловодна мрежа
12.
Електрична мрежа
13.
Телефонска мрежа
14.
Оперативна координација

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 73. Закона о уређењу простора и
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' број
40/13 и 106/15), члана 18. Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћен текст (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 34/14), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 27. Статута Града
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник Града
Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници, одржаној 29.марта 2018.
године, доноси:
OДЛУКУ
о утврђивању накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта за 2018. годину
I
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за
2
уређење градског грађевинског земљишта за 1 m
корисне површине објеката, коју су инвеститори који
граде објекте на градском грађевинском земљишту
дужни платити.
II
1) Трошкови
уређења градског грађевинског
земљишта обрачунати
у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника
о обрачуну трошкова уређења градског грађевинског
земљишта , Одлуке о уређењу простора и грађењу и
2
одредбама ове одлуке износи 120,31 КМ по 1 m
корисне површине објекта који ће се градити.
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у
износу од 75 % трошкова уређења градског
грађевинског земљишта из става 1.овог члана и
2
износи 90,23 КМ по 1 m корисне површине објекта
који ће се градити.
III
1)
За земљиште које је потпуно комунално
опремљено за грађење до граница предметне
грађевинске парцеле – у складу са документом
просторног уређења у чијем обухвату се налази, а
на начин одређен урбанистичко - техничким
условима, коефицијент комуналне опремљености је
1.
2) Уколико је земљиште непотпуно опремљено
комуналном инфраструктуром, укупна накнада за
уређење
градског
грађевинског
земљишта,
израчуната на начин прописан одредбама ове
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у цијени
комуналне инфраструктуре на коју објекат нема
могућност прикључења у складу са сљедећом
табелом:

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

Коефицијент учешће у
цијени

0,1394
0,8606
0,0453
0,0878
0,1338
0,0631
0,0427
0,0267
0,0663
0,0517
0,0645
0,0421
0,0941
0,0474
0,0306
0,0646

Коефицијент учешће у
цијени

Припремање градског
грађевинског земљишта
Р.б. Опремање градског
грађевинског земљишта
1.
Пут
2.
Асфалтни пут
3.
Асфалтни пут са плочником
4.
Паркинг
5.
Јавна расвјета
6.
Хортикуларно уређење
7.
Кишна канализација
8.
Водоводна мрежа
9.
Фекална канализација
10.
Гасна мрежа
11.
Топловодна мрежа
12.
Електрична мрежа
13.
Телефонска мрежа
14.
Оперативна координација

0,0697
0,8606
0,0453
0,0878
0,1338
0,0631
0,0427
0,0267
0,0663
0,0517
0,0645
0,0421
0,0941
0,0474
0,0306
0,0646

IV
1) Ако прикључци на комуналну инфраструктуру
нису обезбијеђени на самој грађевинској парцели, а
налазе се на удаљености до 10 метара од границе
грађевинске парцеле, накнада за уређењење
градског грађевинског земљишта по тим основама
умањује се за 20 %.
2) Ако се прикључци налазе на удаљености од 10 20 метара од границе грађевинске парцеле накнада
за уређење градског грађевинског земљишта по тим
основама умањује се за 30%.
3) Ако су прикључци на већој удаљености од 20
метара од границе грађевинске парцеле, накнада за
уређење градског грађевинског земљишта по
навденим основама не плаћа се.
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V
1) Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта обрачуната у складу са одредбама
закона, правилника и одредбама ове одлуке
умањиће се за додатних:
- 20 % уколико се изградња односи на
производне објекте чија корисна површина
2
износи од 200 – 500 m .
- 30 % уколико се изградња односи на
производне објекте чија је корисна површина
2
већа од 500 m .
2) Под производним објектима подразумијевају се
објекти у којима се одвија производна дјелатност
или врши складиштење производа у склопу
производног објекта.
3) Накнада за уређења градског грађевинског
земљишта за изградњу помоћних објеката,
отворених базена, подземних и сутеренских гаража
и других подземних помоћних просторија, умањује
се за 50 %.
4) За изградњу линијских објеката комуналне и јавне
инфраструктуре и припадајућих објеката за смјештај
опреме и уређаја (трафостанице, подстанице за
гријање, објекти за смјештај опреме код базних
станица и друге технолошке опреме за различите
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само
повремено и слично) не плаћа се накнада за
уређење градског грађевинског земљишта.
5) За изградњу, односно постављање привремених
објеката, плаћа се накнада за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта са умањењем од
30% од накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта у складу са овом одлуком.
6) Уколико инвеститор у року важења грађевинске
дозволе привременог објекта поднесе захтјев за
изградњу трајног објекта на истој грађевинској
парцели, дужан је платити накнаду у износу од 30 %
за корисну површину привременог објекта, за коју му
је била умањена накнада из претходног става,
према важећој одлуци у тренутку подношења
захтјева за утврђивање накнаде за трајни објекат и
накнаду у пуном износу за разлику површина
привременог и трајног објекта.
7) Приликом изградње трајног објекта из претходног
става, инвеститор је дужан уклонити привремени
објекат.
VI
1) Приликом израчунавања накнаде из члана 3. ове
одлуке,
уколико
постоји
мјешовити
систем
канализације, обрачун подразумијева учешће и
кишне и фекалне канализације.
2)
Прикључци
објеката
на
комуналну
инфраструктуру вршиће се искључиво према мјесту
најближег прикључка. Уколико се будући објекат
састоји и од подземне етаже, инвеститор је дужан
главним пројектом предвидјети техничко рјешење за
прикључење
подземне
етаже
на
најближу
инсталацију.
VII
1) Комунална и друга предузећа која издају потврде
о мјесту прикључења будућег објекта на инсталације
комуналне инфраструктуре (члан 4.) дужна су да као
мјеста прикључка одреде најближе могуће мјесто
прикључка у односу на границу парцеле.
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2) Уколико орган надлежан за обрачун накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта посједује
геодетски
снимак
инсталација
комуналне
инфраструктуре из које се може утврдити мјесто
прикључка,
накнада
за
уређење
градског
грађевинског земљишта по том основу се утврђује
на бази тих података без прибављања потврде
комуналних предузећа.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-39/2018
30. март 2018. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 38. став 2., члана 40. став 1. и
члана 52. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13,106/15 и 3/16 ), чл. 27. и 50. Статута Града
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник Града
Зворник“, број: 5/17), Скупштина Града Зворник на
15. редовној сједници, одржаној 29. марта 2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА И ДИЈЕЛА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ БИРАЧ-КАРАКАЈ
I
Приступа се измјени дијела Регулационог плана
ужег урбаног подручја града Зворника и дијела
индустријске зоне Бирач-Каракај (у даљем тексту
Регулациони план).
II
1) Измјена дијела Регулационог плана односи се
на простор који обухвата земљиште у плану
означено као грађевинске парцеле број 110,број 111
и број 112 а које обухватају земљиште означено као
к.п. број 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, 716/6,
716/7, 716/8, 716/9, 716/19, 717/1 и 717/2 све К.О.
Зворник-град и земљиште означено као к.п. број
2049/1 и к.п. број 2042/9 све КО Зворник град.
2) Површина
обухвата
измијене
дијела
Регулационог плана биће дефинисана у фази
преднацрта Плана.
III
Сврха измјене дијела Плана је усклађивање плана
парцелације са стварним и катастарским границама
приватних, јавних и саобраћајних површина,
омогућавање адекватнијег кориштења расположивог
простора и постојећег градитељског фонда ради
бољег искориштења приликом реконструкције истог,
сагледавање
постојећих
и
изналажење
квалитетнијих
просторно
планских
рјешења
прилагођених плановима и потребама града
Зворника.
IV
Рок за израду измјене дијела плана је девет мјесеци
од дана избора носиоца израде плана.
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V
Носилац припреме измјене дијела Плана је
Одјељење за просторно уређење Градске управе
Зворник.
VI
Носилац израде измјене дијела Плана биће лице
коме буде од стране финансијера израде плана
повјерена израда измјене дијала плана, а које је
регистровано за израду ове врсте планова. Носилац
израде мора осигурати усклађеност документа
просторног уређења који израђује са документом
просторног уређења ширег подручја. Носилац
израде обавезан је да носиоцу припреме преда
овјерен преднацрт документа просторног уређења.
VII
Носилац припреме организује стручну расправу на
којој се разматра преднацрт документа просторног
уређења.
VIII
Скупштина Града Зворник на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт документа просторног
уређења.
IX
Након усвајања Нацрта од стране надлежне
скупштине исти се ставља на јавни увид у
временском периоду од најмање 30 дана.
X
О Нацрту плана организоваће се јавна расправа у
року од 30 дана од дана затварања јавног увида. На
расправи ће се размотрити ставови носиоца израде
плана према примједбама, приједлозима и
мишљењима изнијетим током јавног увида у Нацрт.
XI
Након одржане јавне расправе о Нацрту плана
носилац припреме Плана у року од 30 дана, утврђује
приједлог Плана у складу са закључцима са јавне
расправе и исти подноси Скупштини Града Зворника
на усвајање.
XII
Финансирање израде измјене плана
подносилац иницијативе за измјену плана.

сносиће

XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града
Зворник".
Број: 01-022-40/2018
30. март 2018. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 16. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08), члана 7. Правилника о категоризацији
спортова у граду Зворнику, члана 27. а у вези са
чланом 19. Статута града Зворник- Пречишћени
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17),
Скупштина града Зворник, на сједници одржаној
29.03.2018.године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
НОСИЛАЦА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗВОРНИК

30. март 2018.

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин, поступак и
критеријуми
расподјеле
буџетских
средстава
носиоцима развоја спорта у граду Зворник (у даљем
тексту: Град), израда годишњег програма развоја
спорта са приоритетним областима финансирања,
те поступак остваривања права корисника буџетских
средстава.
Члан 2.
Носиоци развоја спорта у граду Зворник су:
1) Република Српска и Град Зворник,
2) спортски савези Републике Српске,
3) спортске организације,
4) спортске организације лица са
инвалидитетом,
5) стручна удружења (судија, тренера, спортских
стручњака и стручњака у спорту) и
6) школе, институције, организације које својим
радом доприносе развоју спорта и појединци.
Члан 3.
Основу за планирање средстава у буџету града
Зворник и учешће у финансирању носилаца развоја
спорта чини годишњи програм
спортских
организација, њихов пласман у ранг такмичења на
крају сезоне и утврђене приоритетне области
финансирања у текућој буџетској години.
Члан 4.
Расподјела средстава вршиће се на основу јавног
позива који расписује Градоначелник града
Зворника. Јавни позив биће објављен на званичној
интернет страници града Зворника и огласној табли
града Зворник.
Члан 5.
Град Зворник врши расподјелу буџетских средстава
на основу финансијских захтјева носилаца развоја
спорта, који се достављају најкасније до 31. јануара
текуће године, у форми предвиђеној чланом 6. ове
Одлуке, у просторијама пријемне канцеларије града
Зворник или путем поште.
Члан 6.
(1) Финансијски захтјеви носилаца развоја спорта
достављају се Граду на прописаним обрасцима и
морају се односити на сљедеће области и
активности:
1) обезбјеђивање услова за остваривање
врхунских спортских резултата, организацију
спортских такмичења и манифестација дјеце,
омладине,
одраслих,
те
лица
са
инвалидитетом,
2) припреме и такмичења спортиста Републике
Српске,
3) изградњу, санацију, реконструкцију, опремање
и одржавање спортских објеката и терена, као
и школских и универзитетских спортских
објеката и терена,
4) учешће
екипа
и
појединаца
на
међународним првенствима, турнирима и
манифестацијама, куп такмичења и друга
званична међународна такмичења у свим
узрасним/такмичарским категоријама,
5) обезбјеђивање
новчаних
награда
за
остваривање врхунских спортских резултата,
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6) додјелу признања и награда за посебан
допринос развоју и афирмацији спорта,
7) организацију међународних
првенстава,
турнира и манифестација у Републици
Српској,
8) организацију спортских манифестација и
турнира од републичког значаја,
9) организацију спортске организације/клуба на
свим нивоима такмичења,
10) континуиране активности које доприносе
развоју спорта,
11) набавку спортске опреме и реквизита,
12) спортска такмичења школске и студентске
омладине,
масовне
и
традиционалне
спортске манифестације,
13) спортско – рекреативне манифестације и
такмичења, као што су: спортске игре
радника, спортска такмичења ветерана,
спортске игре сеоског подручја, кросеви,
походи,
маршруте,
спортска
масовна
такмичења и обиљежавање јубилеја, и
14) масовне спортско-рекреативне акције.
(2) Финансирање носилаца развоја спорта из овог
члана врши се из средстава буџета- Грант за
финансирање
спортских
организација,
финансирање објеката наведених у ставу 1. тачки
3. овог члана врши се из Средстава изградње
заједничких објеката буџета града Зворник.
Члан 7.
(1) Финансијски захтјеви носилаца развоја спорта
вреднују се на основу сљедећих критеријума:
1) развијеност спорта и број спортских
организација,
2) категорија у коју је сврстан спорт према
Правилнику о категоризацији спортова града
Зворник
3) број екипа и појединаца у категоријама:
пионира, кадета, јуниора и сениора,
4) обим заступљености екипних и појединачних
такмичења (општинска, регионална,
републичка и учешће у такмичењима на
нивоу БиХ),
5) остварени спортски резултати екипа и
појединаца на такмичењима,
6) публицитет који се постиже у Републици
Српској и на међународном нивоу,
7) укључености Владе Републике Српске у
финансирање,
8) потреба и значај спортског објекта или терена
за јединицу локалне самоуправе или
Републике,
9) масовност и
10) финансијска оправданост.
Члан 8.
За учешће у финансирању ставке - континуиране
активности које доприносе развоју спорта (члан 6.
став 1. тачка 10), доставља се:
1) попуњен Образац број 1. Захтјев за додјелу
средстава спортским организацијама,
2) попуњен Образац број 8. Упитник за спортске
клубове,
3) попуњен Образац број 9. Извјештај о
реализованим
активностима
спортских
организација.

30. март 2018.

Члан 9.
За учешће у финансирању екипа и спортиста на
међународним
такмичењима,
уз
захтјев
за
финансирање, доставља се:
1) попуњен Образац број 2. - Захтјев за
финансирање екипа и спортиста
на
међународним такмичењима,
2) доказ
о
учешћу
на
међународним
такмичењима, са назначеним екипама и
појединцима који су остварили спортске
резултате и стекли право учешћа на
међународном такмичењу,
3) доказ да је спортска организација или
појединац остварио спортски резултат,
односно норму за учешће на међународним
такмичењима,
Члан 10.
За
учешће
у
финансирању
школског
и
универзитетског такмичења организатор доставља
попуњен Образац број 3. - Захтјев за финансирање
школског и универзитетског такмичења,
Члан 11.
За учешће у финансирању традиционалних
спортских манифестација и турнира уз захтјев за
финансирање, организатор доставља:
1) попуњен Образац број 4. - Захтјев за
организацију
традиционалних
и
међународних спортских манифестација,
2) доказ да манифестација или турнир имају
традиционални карактер,
3) програм
манифестације
са
садржајем,
трошковима, временом одржавања, циљем и
учесницима.
Члан 12.
За учешће у финансирању спортско-рекреативних
манифестација, уз захтјев за финансирање,
организатор доставља:
1) попуњен Образац број 5. - Захтјев за
организацију
спортско-рекреативних
манифестација,
2) програм манифестација или такмичења са
садржајем,
трошковима,
временом
одржавања, циљем и учесницима.
Члан 13.
(1) Град Зворник посветиће посебну пажњу за
додатну подјелу средстава, из сљедећих разлога:
1) буџетска година се календарски не поклапа
са такмичарском сезоном и носиоци развоја
спорта нису у могућности да планирају у којем
рангу
ће
се
такмичити
у
наредној
такмичарској сезони,
2) када се ради о суфинансирању изградње,
реконструкције и санације спортских објеката
и терена, која због временских прилика,
испуњавања услова за такмичење, и других
услова који могу умањити вриједност објекта
или терена захтјева хитно дјеловање и
3) када због недостатка финансијских средстава
носиоцу развоја спорта пријети престанак
рада, испадање из ранга такмичења, и других
околности које могу угрозити рад и
функционисање носиоца развоја спорта.
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(2) Носиоци развоја спорта су обавезни,
финансијске и наративне, извјештаје о намјенском
утрошку средстава доставити на прописаним
обрасцима извјештаја најкасније 60 дана од дана
дознаке финансијских средстава, који се налазе у
прилозима, Образац број 6. и 7 ове Одлуке.
(3) Град Зворник путем ССС за спорт врши надзор
над намјенским трошењем одобрених средстава.
Члан 14.
Спортске
организације
својим
годишњим
програмима рада подносе захтјев за коришћење
средстава
из буџета Града планираних за
финансирање спорта, који поред осталих услова
тражених Упитником за спортске клубове (Образац
број 8), треба да испуњава и следеће опште услове
одређене Законом о спорту:
1) да је извршена регистрација и упис спортске
организације у судски регистар код надлежног
суда,
2) да је извршено усклађивање Статута и
осталих нормативних аката са одредбама
Закона о спорту Републике Српске за
спортске организације регистроване прије
ступања на снагу Закона,
3) да је извршена пријава и регистрација
спортске организације у Пореској управи
Републике Српске,
4) да су код Министарства породице, омладине
и спорта у складу са Законом извршили
потребну регистрацију,
5) да Комисији за спорт и културу Града достави
годишњи план и програм рада разматран и
усвојен од надлежног органа спортске
организације,
6) да се воде пословне књиге у складу са
законским прописима,
7) да Комисији за спорт и културу Града достави
извјештај о намјенском утрошку средстава
дозначених из буџета града, за претходну
годину (Образац број 9),
8) остале услове у складу са нормативним
актима спортских савеза Републике Српске,
БиХ и међународних спортских организација.
Члан 15.
(1) Основни критеријуми за расподјелу средстава
спортским клубовима односе се на систем
такмичења клубова и ранг такмичења (лиге), број
спортиста, традиција и успјеси клубова и врсте
трошкова који у систему такмичења спортски клуб
мора финансирати.
(2) Спортски клубови истог ранга такмичења добијају
и исти износ средстава из градског буџета.
(3) Финансирање клубова који немају лигашка
такмичења одобрава се у износима према рангу
спортске гране, успјесима, броју такмичара и
традицији одређеног спорта.
(4) Код расподјеле средстава за текућу годину
обавезно се утврђује „спортска резерва“.
(5) Из укупних годишњих средстава финансирају се
трошкови избора спортисте године.
Члан 16.
Одлуку о додјели средстава спортским клубовима
доноси Скупштина града на приједлог Комисије за
спорт и културу.

30. март 2018.

Члан 17.
(1) Расподјела средстава вршиће се на основу горе
наведених критеријума, а кретаће се у оквиру
следећих процената:
Р.Б. СПОРТОВИ И
РАНГ
СРЕДСТВА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА У %
ПРВА ЛИГА
23 - 27 %
РС
ПРВА ЛИГА
6,5 - 8 %
РС ИСТОК
ДРУГА ЛИГА
3,5 - 5 %
РС ИСТОК
1.
ФУДБАЛ
ТРЕЋА ЛИГА
14 - 17 %
РС ИСТОК
ОПШТИНСКА
4,5 - 6 %
ЛИГА
УКУПНО
53 - 58 %
2.
КОШАРКА
I и II ЛИГА РС
8,5 - 9,5 %
3.
ОДБОЈКА М/Ж
I ЛИГА РС
7,5 - 9 %
4.
РУКОМЕТ
I ЛИГА РС
6,5 - 7,5 %
БОРИЛАЧКИ
7 - 9 %
5.
СПОРТОВИ
ОСТАЛИ
4,5 - 6 %
6.
СПОРТОВИ
МАНИФЕСТАЦИ
3,5 - 4,5 %
7.
ЈЕ
СПОРТСКА
2 -3 %
8.
РЕЗЕРВА
СВЕ УКУПНО 100.00 %
(2) Проценти средстава за развој спорта утврђени у
горњој табели могу се кориговати у случају промјене
ранга такмичења спортске организације.
Члан 18.
(1) Финансијске захтјеве носилаца развоја спорта
разматра Комисија за спорт и културу (у даљем
тексту: Комисија).
(2) Административно-техничке послове за потребе
Комисије обавља Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности.
Члан 19.
(1) Предсједник Комисије сазива сједнице Комисије,
и технички обезбјеђује увид у пристигле финансијске
захтјеве носилаца развоја спорта.
(2) На
захтјев
Градоначелника,
предсједник
Комисије подноси писмене и усмене извјештаје о
раду, те по потреби информише јавност о раду
Комисије.
Члан 20.
(1) Комисија ради и одлучује на сједницама које се
одржавају по указаној потреби.
(2) Комисија води записник о раду са сједница, који
садржи:
1) датум и мјесто одржавања сједнице,
2) присуство чланова Комисије и
3) приједлог са назначеним износима за
реализацију финансијских захтјева.
(3) Записник обавезно овјеравају сви чланови
Комисије и записничар.
Члан 21.
Задатак Комисије је да:
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1) утврђује да ли су програми и финансијски
захтјеви
носилаца
развоја
спорта
достављени на прописаним обрасцима, у
утврђеном року и уз потребу документацију,
2) вреднује достављене захтјеве у складу са
овом
Одлуком
и
Правилником
о
категоризацији спортова града Зворник.
3) доставља Градоначелнику записнике са
приједлозима
износа
за
одобравање
финансијских захтјева носилаца развоја
спорта.
Члан 22.
(1) На основу одлуке скупштине о расподјели
средстава
носиоцима
развоја
спорта,
Градоначелник доноси закључак о појединачним
уплатама спортским организацијама.
(2) Закључак из претходног става садржи:
1) назив корисника средстава са назначеним
жиро рачуном,
2) износ одобрених средстава,
3) намјену за коју се средства издвајају и
4) рок за достављање извјештаја.
Члан 23.
(1) Градоначелник може ревидирати износе за
одобравање финансијских захтјева носилаца

30. март 2018.

развоја спорта од стране Комисије, у сљедећим
случајевима:
1) ребаланса буџета у текућој години и
2) непланиране спортске активности чији је
покровитељ
Министарство
породице,
омладине и спорта Влада Републике Српске.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању критеријума категоризације
спортова, спортских грана, услова за финансирање
спорта
и
расподјели
средстава
спортским
организацијама града Зворник број 01-022-44/17 од
05.04.2017. године.
Члан 25.
Саставни дио ове Одлуке су Обрасци нумерисани
од један до девет.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-41/2018
30. март 2018. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.
Образац број 1 (1/1)

ЗАХТЈЕВ
ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(члан 8. Одлуке)
ГРАД ЗВОРНИК

Страна:1 од 1

НАЗИВ СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СЈЕДИШТЕ-АДРЕСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ КОЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА КОРИСТИ
ЈИБ
ЖИРО РАЧУН
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Г Р АД З В О Р Н И К
А Д М И Н И С ТР А ТИ В Н А С Л У Ж Б А
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ:

Захтјев за додјелу средстава спортским организацијама

Поштовани,
Обраћам се горе наведеном наслову са захтјевом за додјелу средстава спортским организацијама у износу
од_________КМ.
Новчана средства су
потребна за реализацију годишњег плана рада из области спорта и то:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Уз захтјев је неопходно приложити следећа акта:
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Назив акта
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Акт издаје

Почетна форма документа

Надлежни суд

Копија

План рада

Организација

Оригинал

Извјештај за предходну годину

Организација

Оригинал

Рјешење о регистрацији(ако нисте
доставили у предходној години)

С поштовањем!
У Зворнику, ______________.год.

Подносилац захтјева
_____________________________

Образац број 2 (1/1)
ЗАХТЈЕВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЕКИПА И СПОРТИСТА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(члан 9. Одлуке)
Подносилац
Ниво такмичења

1.

Опис такмичења

2.

Мјесто, вријеме и почетак такмичења

3.

Трошкови такмичења

1.

Начин финансирања
1. Буџет града ________________________
2. Донација/спонзорство ________________
3. Буџет Републике Српске ______________
4. Остали приходи _____________________
Укупно
_______________

5.

Ефекти наступа на међународним такмичењима

Прилог:
1.
2.

Доказ о учешћу на међународним такмичењима, са назначеним екипама и појединцима који су
остварили спортске резултате и стекли право учешћа,
Доказ да је спортска организација или појединац остварио резултат- норму за учешће за учешће
на међународним такмичењима.

___________________________
Мјесто и датум

М. П.

___________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлаштено лице
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Образац број 3 (1/1)
ЗАХТЈЕВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊИМА
(члан 10. Одлуке)
Подносилац

Ниво такмичења

1.

Учесници такмичења

2.

Мјесто и вријеме

3.

Трошкови

4.

Учесници у финансирању
5. Буџет града ________________________
6. Донација/спонзорство ________________
7. Буџет Републике Српске ______________
8. Остали приходи _____________________
Укупно
_______________
Ефекти

5.

5.

Број трезорског рачуна за посебне намјене и организациони код школе или број жиро рачуна и ЈИБ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________
Мјесто и датум

М. П.

___________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлаштено лице

Образац број 4 (1/1)
ЗАХТЈЕВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ТУРНИРА
(члан 11. Одлуке)
Подносилац

Опис турнира

1.

Учесници

2.

Мјесто и вријеме почетка и завршетка манифестације или турнира
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3.

Трошкови

4.

Учесници у финансирању
Буџет града ________________________
- Донација/спонзорство ________________
- Буџет Републике Српске ______________
- Остали приходи _____________________
Укупно
_______________

5.

Ефекти организације манифестације или турнира

30. март 2018.

Прилог:
1. Доказ да манифестација или турнир имају традиционални турнир,
2. Програм манифестације са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем и учесницима.
___________________________
Мјесто и датум

М. П.

___________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлаштено лице

Образац број 5 (1/1)
ЗАХТЈЕВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
(члан 12. Одлуке)
Подносилац

Опис манифеатације

1.

Учесници

2.

Мјесто и вријеме почетка и завршетка манифестације

3.

Трошкови

4.

Учесници у финансирању
Буџет града ________________________
Донација/спонзорство ________________
Буџет Републике Српске ______________
Остали приходи _____________________
Укупно
_______________

5.

Ефекти организације манифестације или турнира

6. Број жиро рачуна и ЈИБ носиоца организације манифестације: _________________________________
_________________________________________________________________ ____________________________
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Прилог:
1. Програм манифестације или такмичења са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем
и учесницима.
___________________________
Мјесто и датум

М. П.

___________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлаштено лице
Образац број 6 (1/1)

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА
(члан 13. Одлуке)
Подносилац – корисник средстава

Износ средстава и период за који се извјештај подноси

Финансијски трошкови по активностима

Р.Б.

Број,датум и износ
(копија) извода- Опис са документовањем утрошка
уплате
средстава

Износ средстава у КМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО
___________________________
Мјесто и датум

М. П.

___________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлаштено лице
Образац број 7 (1/1)

НАРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА
(члан 13. Одлуке)
Подносилац

Сврха одобрења средстава

Кратак опис утрошка средстава
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Мјесто и вријеме, ранг такмичења.....

Циљ утрошка средстава

Шири опис утрошка средстава

Ефекти уложених средстава

М. П.

_________________________
Мјесто и датум

________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлаштено лице
Образац број 8 (1/3)

УПИТНИК ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ
(члан 14. Одлуке)
I

ОПШТИ ДИО

1

Назив клуба

2

Адреса

3

ЈИБ

4

Жиро рачун и назив банке

5

Е-маил адреса

6

Телефон:факс

7

Датум оснивања

8

Предсједник

9

Секретар

10

Чланови Скупштине :

11

Датум одржавања последње скупштине

12

Чланови Управног одбора:

13

Датум последњег састанка УО

14

Чланови Надзорног одбора:

15

Датум последњег сасанка НО
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II СТАВИТИ "X" У ОДГОВАРАЈУЋУ КОЛОНУ У ЗАВИСНОСТИ ОД ТОГА ДА ЛИ ЈЕ ВАШ ОДГОВОР "ДА"
или "НЕ".
Р.б.

ДА

П И Т А ЊЕ

1

Да ли је извршена регистрација и упис клуба у судски регистар код Основног суда?

2

Да ли је извршен упис у спортски регистар код Министарства за породицу,
омладину и спорт у Влади РС? (2009)

3

Да ли је извршена пријава и регистрација клуба у пореској управи РС?

4

5
6
7
8

НЕ

Да ли је код надлежног судског органа и Министарства за породицу, омладину и
спорт у Влади РС, у складу са Законом о спорту, ажурно извршена пријава и овјера
евентуалних измјена, допуна Статута и промјена у именовању лица овлаштених за
заступање клуба?
Да ли клуб има Годишњи план и програм рада и Извјештај о раду, који су
разматрани и усвојени од надлежног органа клуба?
Да ли се воде пословне књиге у складу са законским прописима?
Да ли клуб испуњава остале услове у складу са правилницима и нормативним
актима спортских савеза РС, БиХ и међународних спортских асоцијација?
Да ли је клуб учествовао и освајао титуле на међународним спортским
такмичењима? (написати у прилогу 1.)

9

Да ли се клуб такмичи у највишем рангу такмичења у РС и БиХ?

10

Да ли је клуб освојио барем један трофеј у екипном такмичењу у РС?

11

Да ли је клуб учествовао у квалификационим такмичењима на нивоу БиХ и на
међународним сппортским такмичењима?

12

Да ли клуб има дугорочан план развоја спорта?

13

Да ли је клуб једини представник у некој грани спорта на територији општине
Зворник?

14

Да ли се у вашој спортској грани такмичи и мушка и женска екипа?

15

Да ли се ваш клуб такмичи и у мушким и у женским селекцијама?

III СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА У КЛУБУ
1.

УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА КЛУБА

_______________________

2. СТАРОСНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА КЛУБА (написати број чланова за сваку категорију)
од 0 до 6 година
од 6 до 14 година
од 14 до 19 година
преко 19 година
3. ПОЛНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА КЛУБА
Укупан број мушких чланова

Укупан број женских чланова

4. УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА КЛУБА ПО СЕЛЕКЦИЈАМА
ШКОЛА СПОРТА
ПИОНИРИ
КАДЕТИ

ЈУНИОРИ

СЕНИОРИ

* ШКОЛА СПОРТА (сви чланови клуба који стичу основна знања из неког спорта, а при томе не учествују у
такмичењима и нису ветерани)
5. Број пријављених екипа у млађим селекцијама у рангу такмичења
Пионири/ке
Кадети/ке
од 0 до 5 екипа
од 6 до 10 екипа
од 10 до 20 екипа
од 21 и више

Јуниори/ке

* ставити " X " у одговарајућу колону
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6. ЗАОКРУЖИТИ РЕДНИ БРОЈ ОДГОВОРА
6.1.Колико је пријављених екипа у вашој такмичарској лиги (сениори/ке)
1
до 6 екипа
2
7 - 12 екипа
3
13 - 16 екипа
6.2.Број лига по нивоима такмичења све до I ранга (сениори/ке)
1
једна лига
2
двије лиге
3
три и више лига
IV ТРОШКОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА
1. ТЕРМИНИ КОЈЕ КОРИСТИ КЛУБ
Назив спортског Број
сати Вриједност
објекта
седмично
термина
на
седмичном нивоу
(број сати X цијена
сата)

Број мјесеци у току
године у којима се врши
тренажни процес

Укупна вриједност термина
на годишњем нивоу
(вриједност термина на
седмичном нивоуX 4 Xброј
мјесеци у току годинеколона 4)

Извори финансирања термина које користи клуб
*колико укупно средстава клуб обезбјеђује из наведених извора финансирања на годишњем нивоу, исказано у
КМ.
.
Министарство
Општина
Сопствени извори
Остало
*Укупна вриједност термина на гогишњем нивоу из претходне табеле треба одговарати збиру наведених
извора
2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КЛУБА И НАЧИН ФИНАНСИРАЉА
ВРСТА ТРОШКОВА
Трошкови котизације, лиценцирања и осталих обавеза према гранском
савезу РС и БиХ за такмичарску сезону
Трошкови службених лица и трошкови организације одигравања
првенствених, куп и међународних утакмица на домаћем терену за
сениорске екипе
Трошкови одласка и одигравања првенственик, куп и међународних
утакмица на гостујућем терену за сениорске екипе
Трошкови припрема спортиста за сениорске екипе
Трошкови набавке спортске опшреме за сениорске екипе
Трошкови обавезног љекарског прегледа спортиста (за сениоре)
Трошкови рада канцеларије клуба
Трошкови рада омладинских категорија клуба

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

4. Да ли клуб својом организацијом и маркетиншким активностима обезбјеђује финансијска средства за
остварење својих краткорочних и дугорочних планова развоја? (уколико обезбјеђује, навести оквирни износ
тих средстава на годишњем нивоу).
* заокружити тачан одговор
ДА

НЕ

5. Да ли клуб оставарује приходе по основу чланирина и уколико остварује написати оквиран износ прихода по
том основу на годишњем нивоу.
ДА
НЕ
_____________________________________
Датум:

Потпис и печат клуба
________________________
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Образац број 9 (1/1)

ГРАД ЗВОРНИК

Страна:1 од 1

НАЗИВ СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ
АДРЕСА – СЈЕДИШТЕ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Г Р АД З В О Р Н И К
А Д М И Н И С ТР А ТИ В Н А С Л У Ж Б А
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ:

Извјештај о реализованим активностима спортских организација,

Подносим/о извјештај о реализованим активностима у области спорта за средства добијена од Града Зворник.
Новчана средства су добијена за реализацију активности из области спорта и то:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Уз извјештај прилажем следећа акта:
Назив акта

Акт издаје

Почетна форма документа

Наративни извјештај

Организација

Оригинал

Финансијски извјештај са доказима
о новчаним трансакцијама (копије
извода, рачуна, одлука и сл.)

Организација, Предузећа,
банке

Копија

С поштовањем!
У Зворнику, ______________.год.

Подносилац захтјева
___________________
_____________________________________________________________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске број: 97/16),
члана 32. Закона о концесијама („Службени гласник
Републике Српске“, брoj: 59/13), чл. 27. и 50. Статута
Града Зворник –пречишћен текст („ Службени
гласник Града Зворник“, брoj: 5/17) и члана 109.
Пословника Скупштине града Зворник –пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, брoj: 5/17),
Скупштина Града Зворник на 15. редовној сједници
одржаној 29. марта 2018. године, доноси
ПЛАН
утрошка средстава од концесионих накнада за
2018. годину
I
Усваја се План утрошка средстава од концесионих
накнада за 2018. годину (у даљем тексту: План).
II
Овим Планом распоређивања и усмјеравања
средстава од концесионих накнада за 2018. годину,

утврђују се намјене у које ће се средства ових
накнада у 2018. години усмјеравати и трошити.
III
Буџетом Града Зворник за 2018. годину планирани
износ средстава од концесионих накнада од
100.000,00КМ, утрошиће се за намјене утврђене
Законом и то :
1) реконструкција инфраструктуре у Мјесним
заједницама - у износу од 70.000,00КМ,
2) расходи за одржавање локалне депоније и
уклањање дивљих депонија – Заштита
животне средине - у износу од 30.000,00КМ.
IV
Обим и динамика радова из тачке III овог Плана
усклађује се са динамиком прилива средстава за
коришћење минералних сировина.
V
За реализацију овог Плана задужује се Градска
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије.
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VI
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“.

30. март 2018.

Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

Број: 01-022-42/2018
30. март 2018. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници, одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о проведеним активностима
на отклањању неправилности по усвојеном
Акционом плану мјера за отклањање недостатака
утврђених по извјештају о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја општине Зворник.

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Рекреативно
спортски центар „Зворник“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-45/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

2. Обавезује се предлагач материјала да изврши
још један преглед провођења
препорука до
30.06.2018. године, и о томе поднесе извјештај
Скупштини града Зворник и Главној служби за
ревизију јавног сектора РС.

1. Усваја се Извјештај о раду ЈПВОУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Зворник за 2017.годину.

3. Овлашћује се подносилац извјештаја да изврши
корекције усвојеног извјештаја у складу са
донесеним одлукама на 15.редовној сједници
Скупштине града Зворник, чије доношење је
предвиђено Акционом планом.

Број: 01-022-46/2018
30. март 2018. године
Зворник

4. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-43/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању ЈЗУ „Дом
здравља“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-44/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Народна
библиотека и музејска збирка“ Зворник за
2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-47/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
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1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Центар за
социјални рад“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-48/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Дом омладине“
Зворник за 2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-49/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Tуристичка
организација“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-50/2018
30. март 2018. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

Ред.
број
1.

Назив
радног
мјеста Начин
одјељење/служба
попуњавања
Стручни
сарадник
за Јавни
послове информисања, у конкурс
Одјељењу за општу управу

2.

Шеф Одсјека за послове
пријемне канцеларије и
мјесне канцеларије,
у Одјељењу за општу
управу

Јавни
конкурс

30. март 2018.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на
15. редовној сједници одржаној 29. марта 2018.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Дом за
старија лица“ Кисељак за 2017.годину.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.

Број: 01-022-51/2018
30. март 2018. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 64. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе („Службени Гласник Републике Српске
број: 97/16), чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), Градоначелник града Зворник донио је
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Планом запошљавања у Градској управи
града Зворник (у даљем тексту План), утврђује се
која ће непопуњена радна мјеста бити попуњена у
2018. години, као и вријеме и начин попуњавања.
Члан 2.
Запошљавање у Градској управи града Зворник у
2018-тој години ће се вршити у складу са овим
Планом, осим у случајевима потребе попуњавања
радног мјеста на одређено вријеме и попуњавања
радног мјеста које је остало упражњено након
доношења овог Плана.
Члан 3.
У 2018. години попуни ће се радна мјеста на
неодређено вријеме како слиједи:

Вријеме
попуњавања
31.12.2018

31.12.2018

Услови
-ССС друштвеног или техничког смјера, IV
степен стручне спреме,
-шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања,
-положен стручни испит за рад у управи
-ВСС, правни или факултет друштвеног
смјера, VII степен стручне спреме, или
први циклус студија правног или другог
друштвеног смјера са најмање 240 ECTS
бодова или еквивалент,
-три године радног искуства у траженом
степену образовања,
-положен стручни испит за рад у управи.
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30. март 2018.

3.

Самостални стручни
сарадник за образовање и
културу, у Одјељењу за
привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности

Јавни
конкурс

31.12.2018

4.

Сервисер -2 извршиоца,
у Служби професионалне
ватрогасне јединице

Јавни
конкурс

31.12.2018

5.

Телефониста -2 извршиоца
у Служби професионалне
ватрогасне јединице
Метеоролог,
у
Служби
професионалне ватрогасне
јединице
Комунални полицајац

Јавни
конкурс

31.12.2018

Јавни
конкурс

31.12.2018

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

Јавни
конкурс

31.12.2018.

-ВСС, факултет друштвеног, техничког
или природног смјера, VII степен стручне
спреме, или први циклус
студија
друштвеног, техничког или природног
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или
еквивалент,
-три године радног искуства у траженом
степену образовања,
-положен стручни испит за рад у управи.

6.

7.

Члан 4.
У погледу приправника у 2018. години није планиран
пријем.
Члан 5.
У измјењеним околностима и потребама за пријем у
радни однос нових службеника и намјештеника, а на
основу Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Градској управи
града Зворник, донијеће се измјене и допуне Плана.
Члан 6.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Зворник“.
Број: 02-020-5/2018
7. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер грађевине, и
БОЈАН СТЕВАНОВИЋ ИЗ Зворника по занимању
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за
вршиоце сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: „Израда пројекта изведеног стања за видео
надзор у граду Зворнику и на Ђурђев граду“.

-ВСС, факултет друштвеног или техничког
смјера, VII степен стручне спреме, или
први циклус студија друштевеног или
техничког смјера са најмање 240 ЕCTS
бодова или еквивалент,
-једна година радног искуства у траженом
степену образовања,
-положен стручни испит за рад у управи.
-ССС техничког смјера, IV или III степен
стручне спреме,
-шест мјесеци радног искуства,
-положен стручни испит за сервисирање
апарата.
- ССС, III степен,
-шест мјесеци радног искуства.

2. Услуге из члана 1. ће извршити „ALPHA
SECURITY“ доо Бања Лука, РЈ Бијељина, према
условима из понуде број: 2-1-2-19-02/2018 од
08.12.2018. године, у року од 30 дана по
потписивању уговора о вршењу услуга. Обавезују се
вршиоци надзора да након извршених услуга,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
управљање развојем и међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-25/2018
5. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. 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“.
2. Робу из става 1. ће испоручивати „Euro petrol OIL“
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 02360-15-1/18 од 28.02.2018. године, по потреби, након
потписивања уговора па до краја 2018.године.
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке
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уговорене робе, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-15-1/2018
11. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 3. Одлуке о спровођењу конкурса
за куповину пословног простора у Зворнику
(''Службени гласник Града Зворник'' број:3/18) и
члана 41.Статута града Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник Града Зворник''-број:5/17),
Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење конкурса
за куповину пословног простора у Зворнику
1. У комисију за спровођење конкурса за куповину
пословног простора у Зворнику именује се :
1. Станковић Ненад,предсједник
Симић Зорана,замјеник предсједника
2. Тијанић Веселин,члан
Стевановић Владан,замјеник члана
3. Ристић Миладин,члан
Крсмановић Александар,замјеник члана
За записничара комисије се именује Калдесић
Невена.
2. Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
спровођењу конкурса за куповину пословног
простора у Зворнику дана 28.03.2018.године
проведе конкурс и изврши одабир најповољнијег
учесника, о чему је дужна да води записник који ће
доставити надлежном органу на даље поступање.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-475-30/2018
9. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 24. и 26. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Српске“ број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14), члана 5.
Одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју града Зворника („Службени
гласник Града Зворник“, број: 15/17), члана 3.
Правилника о усклађивању и регистрацији редова
вожње на подручју града Зворника, („Службени
гласник Града Зворник“, број: 2/18) и члана 51.
Статута града Зворник - пречишћен текст
(„Службени гласник Града Зворник“ број 2/16),
градоначелник Града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за усклађивање редова
вожње
Члан 1.
У комисију за усклађивање редова вожње
аутобуских линија на подручју града Зворникa,
именује се:

1.
2.
3.
4.
5.

30. март 2018.

Миле Јовић – предсједник,
Саво Михајловић – члан,
Бојан Стевановић – члан,
Сања Ерић – члан,
Хаџи Мирослав Ерић – члан.

Члан 2.
Задатак комисије је да проведе поступак
усклађивања редова вожње аутобуских линија на
подручју града Зворника, да рјешава по захтјевима
превозника у поступку усклађивања и регистрације
редова вожње у складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају, Одлуком о јавном превозу
лица и ствари у друмском саобраћају на подручју
града Зворника и Правилником о усклађивању и
регистрацији редова вожње на подручју града
Зворника, те да доноси одлуке надполовичном
већином. О проведеном поступку усклађивања води
се записник, чија се свака страница овјерава од
стране чланова комисије.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-345-76/2018
19. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 13. став. 4. Закона о Јавним
путевима РС („Службени гласник РС“, број 89/13)
члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи РС
(Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51.
Статута Града Зворник – Пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17)
Градоначелник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова радне групе
1. Овим Рјешењем именују се чланови радне групе
за израду стратегије развоја локалних путева у
улица на територији Града Зворник. Чланови радне
групе су:
1. Ивановић Бојан – предсједник,
2. Јашић Бранко – члан,,
3. Стевановић Бојан - члан,
4. Којић Бошко - члан,
5. Васић Јеленко - члан,
6. Јовић Миле - члан,
7. Вукотић Синиша - члан,
8. Писић Далибор - члан,
9. Милић Биљана - члан,
10. Писић Горан - члан,
11. Максимовић Петар - члан,
12. Васиљевић Раденко - члан,
13. Савић Раде - члан,
14. Ерић Сања – члан.
2. Задатак радне групе је израда Стратегије развоја
локалних путева и улица у граду Зворнику, у циљу
побољшања
саобраћајног
система.
Након
анализирања постојећег стања саобраћаја на
подручју града Зворника и на основу анализе,
прикупљене документације, чланови радне групе су
дужни предложити одговарајућа адекватна рјешења
побољшања саобраћајног система односно мреже
локалних саобраћајница
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3. Именовани чланови приликом израде Стратегије
су дужни поступати у складу са Законом и важећим
подзаконским актима, а о свом раду су дужни
подносити периодични Извјештај.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-022-33/2018
21. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. РАДЕ САВИЋ из Зворника, Економија бб, по
занимању геометар, именује се за вршиоца сталног
стручног надзора у предмету јавне набавке „Услуге
геодетско-техничког снимања на локалитету у
Каракају“.
2. Услуге из члана I ће се извршити „GEOMATIC“
д.о.о Бијељина, ПЈ Зворник, према условима из
понуде број: 01-02-09/18 од 16.03.2018. године, у
року од 7 дана по потписивању уговора о пружању
услуга. Обавезује се вршилац надзора да након
извршења уговорених услуга, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, управљање
развојем и међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-26/2018
21. март 2018. 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 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
нових тонера, мастила и рибона – Лот1 и Набавка
канцеларијског материјала и папира – Лот2“ –
отворени поступак, број: 02-360-19/18, у саставу:
1) Горан Писић, предсједник - Зоран
Ђукановић, замјеник предсједника,
2) Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
3) Бојана Ристановић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
4) Мирослав Аћимовић, члан - Хариз Мехидић,
замјеник члана,
5) Раде Савић, члан - Александар Јевтић,
замјеник члана.

30. март 2018.

2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 09.03.2018. године у 12:00 часова у малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-19/2018
6. март 2018. 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 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
намирница за кориснике из пројекта народне
кухиње“ – отворени поступак, број: 02-360-22/18, у
саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран
Ђукановић, замјеник предсједника,
2) Рада Милићевић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
3) Ружа Остојић, члан - Сања Ерић, замјеник
члана,
4) Хариз Мехидић, члан - Небојша Бошковић,
замјеник члана,
5) Александар Јевтић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 19.03.2018. године у 12:00 часова у малој сали
Градске управе града Зворник.
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3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-22/2018
15. март 2018. 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 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
и постављање туристичких знакова и знакова зоне
санитарне заштите на подручју града Зворника“ –
отворени поступак, број: 02-360-24/18, у саставу:
1) Гордан Јовановић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2) Сања Ерић, члан - Бојана Ристановић,
замјеник члана,
3) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана,
4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана,
5) Небојша Бошковић, члан - Раде Савић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 22.03.2018. године у 12:00 часова у малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-24/2018
20. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17) Градоначелник града Зворник,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Грађанима
Мјесне заједнице Горњи Шетићи у износу од
3.100,00 КМ на име финансијске помоћи за куповину
нове пумпе за воду која потребна ради замјене
старе која не испуњава више своју сврху.
2. Средства исплатити са позиције 412500-Расходи
за инфраструктуру у Мјесним заједницама ,
потрошачка јединица 01190170-Одјељење за
стамбено комуналне послове, из буџета за 2018.
годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Зворник.
Средства уплатити по понуди на жиро рачун D.o.o.
Hidrocom.
Број: 02-400-53/2018
21. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове саобраћаја
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број:
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа града Зворник, Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број: 05-373-3/18 од
09.03.2018. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 173 упис промјене лица
овлашћених
за
представљање
и заступање
Заједнице етажних власника зграде ''З-18'' која се
налази у Улици Светог Саве број 51 у Зворнику, на
тај начин што ће досадашњем предсједнику
Скупштине Милошевић Тијани, престати право
представљања а предсједнику Управног одбора
Калајџић Ани престати право заступања Заједнице
етажних власника зграде ''З-18'' Зворник.
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде
''З-18'' Зворник, ће
представљати предсједник
Скупштине Тадић Милкица а заступати предсједник
Управног одбора Тијана Филиповић.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 05-373-3/2018
9. март 2018. године
Зворник

В.Д НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
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