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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

18. април 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 4/2019  

 

 

На основу члана  6. Закона о гробљима и погребној 
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 31/13 и 6/14) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник''  број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
24. редовној сједници одржаној 18. априла 2019. 
године,   д о н о с и 
  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕДАЈИ НА 

УПРАВЉАЊЕ 
ПРАВОСЛАВНОГ ГРОБЉА У ЧЕЛОПЕКУ 

 

I 
У Одлуци о предаји на управљање православног 
гробља у Челопеку (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 10/13 и ''Службени гласник града 
Зворник'' број 6/16)  члан 1. мијења се и гласи: ''Град 
Зворник уступа на управљање православно гробље 
у Челопеку Српској православној црквеној општини 
Челопек на период од двије године од дана ступања 
на снагу ове одлуке'' 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-022-43/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16) и члана 27. Статута града Зворник - 

пречишћен текст ('' Службени гласник града Зворник'' 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 24. редовној  
сједници одржаној  18. априла  2019. године, доноси       

 

OДЛУКУ 
 О  ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОЗНАЧЕНОГ КАО КП.БР.7947/2 КО СКОЧИЋ 

  

I 
Град Зворник ће Јовић Вељке Драгу  продати 
непосредном погодбом   грађевинско земљиште 
означено као кп.бр.7947/2 Трновица поток површине 
195 м2 КО Скочић уписано у пл.бр.2447 на име Град 
Зворник са 1/1, коме по старом операту одговара 
кп.бр.1623/2 Трновица поток површине 195 м2 КО 
Скочић уписана у зк.ул.бр.1986 као власништво 
града Зворник са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинских парцела  за цијену од 
487,50 КМ, (словима: четиристотинеосамдесетседам 
конвертибилнихмарака).   

III 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да може 
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке.                
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 

Број: 01-022-44/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

http://www.gradzvornik.org
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На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17) Скупштина града Зворник на 24. редовној 
сједници одржаној  18. априла 2019. године, донијела   
је   

                                 

OДЛУКУ 
О  КУПОВИНИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ 
КАО КП.БР.652/2 КО ЗВОРНИК-ГРАД 

 

I 
Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр.652/2 Кућиште двориште 
површине 8 м2 уписаних у пл.бр.1154 КО Зворник-
град  на име посједника Алиспахић Смаје Ибрахим 
са 1/1, коме по старом операту одговара кч.бр.2/18 
Кућиште двориште површине 8 м2 уписана у 
зк.ул.бр.2821 КО Зворник на име власника Државна 
својина са 1/1 и правом коришћења у корист 
Алиспахић Ибрахим са 1/1. 
  

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе проширења Спречанске улице. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 2.500,00 КМ (словима: 
двијехиљадепетсотинаконвертибилнихмарака). 
 

IV 
Обавезује се Град Зворник да на име порушеног 
дијела постојеће гараже који се налази на 
предметној парцели, именованом изгради гаражу 
која према предрачуну вјештака грађевинске струке 
износи 6.368,31 КМ. 
 

V 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из тачке I 
ове одлуке.                
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-45/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 2. став 3. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/11 и 100/17) чл. 1.и 2. Закона о 
заштити и добробити животиња („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 111/08)  и члана 27. 
Статута Града Зворник-пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној 18. 
априла 2019. године  доноси 

ОДЛУКУ 
О ЗАШТИТИ И ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ 

ЖИВОТИЊА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Основне одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком регулишу се: заштита животиња, 
њихова основна права и добробит и поштовање 
њиховог живота, као и утврђивање услова за 
њихово држање на подручју града Зворник, 
односно зоохигијена као комунална дјелатност од 
посебног јавног интереса. 
 

Члан 2. 
Термини који се користе у овој одлуци дефинишу 
се на следећи начин: 
  

1) Животиње означавају сваког сисара, осим 
човјека, свако четвороножно живо биће које 
није сисар, домаће и дивље птице, рибе, 
рептиле и љускаре, остала хладнокрвна 
бића било које врсте и пчеле које праве 
мед. 

2) Домаће животиње су све животиње које је 
човјек доместиковао, и које се традицио-
нално гаје ради производње: хране за 
човјека, природних влакана и материјала 
животињског поријекла за добробит човјека. 
У смислу ове одлуке то су: копитари (коњи, 
магарци, мазге и муле), папкари (говеда, 
овце, козе и свиње), кунићи, пернате 
животиње (патке, ћурке, кокошке, гуске, 
голубови, препелице...) и пчеле. 

3) Животиње за друштво (кућни љубимци) су 
животињске врсте које човјек гаји и чува 
ради задовољства и друштва, рекреације, 
заштите и помоћи. У смислу ове одлуке то 
су: пси, домаће мачке, кунићи, мали 
глодари, собне птице, тераријумске, 
акваријумске животиње. 

4) Држалац или ималац (власник) животиње је 
физичко или правно лице које је власник 
животиње, која мора бити идентификована 
и за коју се мора имати идентификациони 
документ или било које друго лице које је 
корисник комуналне услуге и које је стално 
или повремено: 
1. власник животиње, 
2. одговорно или задужено за животињу од 

стране власника да води бригу о 
животињи, било да је то привремено 
и/или у транспорту. 

3. одговорно за чување и контролу дјеце 
која имају мање од 16 година а која 
посједују животињу,односно лице које се 
бави узгајањем, обучавањем, превозом 
или продајом животиња. 

5) Идентификацона ознака је микрочип 
(елктронска идентификациона ознака), 
ушна маркица а путем које се утврђује 
власништво. 

6) Пасош–увјерење о здравственом стању је 
идентификациони документ који прати 
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животињу од рођења до угинућа, у који се 
уписују подаци о идентификацији, животи-
њи, власнику, превентивном вакцинисању и 
друго. 

7) Ветеринарска организација су регистроване 
ветеринарске станице, амбуланте, 
овлаштене од стране надлежног тијела за 
обављање ветеринарске дјелатности. 

8) Ветеринар је дипломирани ветеринар или 
доктор ветеринарске медицине са 
ветеринарском лиценцом. 

9) База података (скраћено БП) је  електрон-
ска евиденција са скупом података (ИПМ - 
идентификација и вођење евиденција о 
псима и мачкама), као и сви други подаци 
за остале животиње који се уносе у БП а за 
чије функционисање је надлежна агенција 
за означавање животиња. 

10) Анестезија је поступак искључења 
осјетљивости животиња. 

11) Еутаназија је безболан начин усмрћивања 
који има за циљ минимално физичко и 
психичко трпљење животиње. 

12) Изгубљена животиња је животиња која је 
напустила имаоца без његове воље и он је 
тражи. 

13) Напуштена животиња је животиња коју је 
ималац свјесно напустио. 

14) Добробит је степен до којег су задовољене 
физиолошке потребе животиња, физичка и 
психичка удобност и сигурност и очувана 
њихова физичка, психичка и геномска 
цјеловитост. 

15) Злостављање животиња је непотребно 
повређивање животиња које наносе бол и 
патњу, или таква интервенција, поступање 
према њој, као и спречавање да испуни 
своје потребе, у мјери која може да проу-
зрокује страх, повреду или нарушавање 
здравља, као и гајење и размножавање 
јединки које пате од неких насљедних 
болести. 

16) Склоништа за животиње (азил) су простори 
у којима се смјештају пронађене (напуштене 
и изгубљене, прекобројне) животиње на 
даљу бригу и удомљавање,те надлежни 
орган јединице локалне самоуправе издаје 
одобрење за формирање прихватилишта за 
животиње (азила), а на основу упутства које 
прописује Министар. 

17) Корисник комуналне услуге је  физичко 
лице, предузетник, удружења грађана, 
правна лица, органи, организације и 
институције јавних служби који на законит 
начин користе комуналне производе и 
услуге. 

 
Члан 3. 

Свако лице које посједује или се стара о 
животињи чији опстанак зависи од човјека, дужан 
је да се о њој брине а што подразумјева да у 
зависности од њене врсте, пасмине,старости и 
физиолошких потреба створи услове животињи 
да задовољи своје основне животне потребе: 

1) обезбјеђење довољних количина 
квалитетне хране и воде, 

2) простора за одмор и заклон, 
микроклиматских и хигијенских услова 
живота, 

3) обезбјеђење присуства и контакта са 
сродним животињама исте врсте, 

4) обезбјеђење, предузимање и спровођење 
превентивних, дијагностичких, хигијен-ских, 
терапеутских и других мјера, ради очувања 
здравственог стања животиње, 

5) спречавање настанка повреда, болести 
различитог узрока,бола,патње,страха, 

6) спречавање стреса и смрти,тј. очување 
физичке, психичке и геномске цјеловитости. 

 
Члан 4. 

У случају да држалац или власник животиње 
посумња да је животиња оболела од неке заразне 
болести, дужан је: 

1) да о томе одмах обавијести најближу 
ветеринарску организацију. 

2) ветеринарска организација путем ветеринара 
је обавезна да утврди узрок угинућа 
животиње/а , постави дијагнозу,предузме и 
остале мере из своје надлежности и о томе у 
писаној форми предочи власнику, органу 
управе надлежном за послове 
ветеринарске инспекције. 

 
Члан 5. 

(1) Забрањено је злостављање и без разлога 
убијање и жртвовање животиња. 
(2) Усмрћивање животиња оправдано је у 
недостатку алтернативних начина рјешавања 
проблема, у случају када: 

1) се животиња не може излијечити а останак 
у животу ће узроковати непотребне болове 
и патњу, 

2) је животиња достигла високу старост и 
отказују јој основне животне функције, 

3) животиња болује од неизлечиве или 
заразне болести, посебно оне која може 
угрозити људе, 

4) немогуће да се животиња прилагоди 
условима и заточеништву, а њено пуштање 
на слободу би представљало општу 
опасност за људе, друге животиње и 
животну средину, 

5) животиња тако тјелесно деформисана,или 
на други начин патолошки онеспособљена, 
да живот за њу представља извор сталног 
бола, патње и стреса, 

6) од стране животиње угрожен 
живот,здравље, сигурност и имовина 
људи,или се проузрокују еколошке штете- 
тако да се угрожава и опстанак других 
живих бића. 

(3) Само ветеринар или друга квалификована 
лица могу убити животињу, тј. подврћи је 
еутаназији, осим у хитним случајевима – када се 
ветеринарска или друга стручна помоћ не могу 
обезбједити, а животиња се тренутним 
лишавањем живота, мора ослободити патње. 
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(4) Усмрћивање животиње, мора се урадити на 
хуман начин, без наношења непотребног бола и 
патње, на начин који ће животињи обезбедити 
тренутну „хуману смрт“, односно: 

1) проузроковање тренутног губитка свијести 
или смрти, или 

2) изазивањем предходне дубоке опште 
анестезије, послије које слиједи корак који 
ће проузроковати сигурну смрт, без 
могућности опоравка. 

(5) Лице које је обавило еутаназију мора обавезно 
провјерити да ли је животиња заиста мртва прије 
приступа нешкодљивом уклањању лешева. 
(6) Животиње из склоништа(азила) које није могуће 
удомити могу се након 30 дана држања усмртити. 

 
Члан 6. 

Забрањено је убијање животиња на следећи 
начин: 

1) сваки облик гушења животиња, 
2) употреба отровних супстанци,  
3) електричном струјом на начин који не 

доводи до непосредног губитка свијести, 
примјеном ватреног оружја осим код дивљих 
животињских врста. 
 
2. Држање животиња 

Члан 7. 
Домаће животиње није дозвољено држати у граду 
Зворнику као што је наведено у члану 172. Одлуке 
о комуналном реду на подручју града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број 3/18). 

 
Члан 8. 

У објектима - зградама индивидуалног и 
колективног становања кућни љубимци се могу 
држати под посебним условима и на начин 
прописан овом одлуком. 

 
Члан 9. 

У приградским насељима на подручју града 
Зворник дозвољено је држање домаћих животиња 
под условима прописаним чланом 173.Одлуке о 
комуналном реду на подручју града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број 3/18). 

 
Члан 10. 

У сеоским насељима на подручју града Зворник 
дозвољено је држање домаћих животиња под 
условима прописаним чланом 173.Одлуке о 
комуналном реду на подручју града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“број: 3/18). 
 
3. Посебне одредбе 
 
3.1. Кућни љубимци 

Члан 11. 
(1) На подручју града Зворник дозвољено је у 
складу са овом Одлуком, држање кућних 
љубимаца који не угрожавају физички и психички 
интегритет, личну сигурност и имовину грађана и 
који не ремете мир, не угрожавају општу хигијену 
стамбене јединице као и животну средину и не 
изазивају осјећај страха или гађења , при чему 
услови гајења у потпуности задовољавају њихову 
добробит. 

(2) Кућни љубимци морају имати животне услове 
у складу са својим потребама. 
(3) Забрањено је држати као кућне љубимце 
животиње које су заштићене, дивље животиње те 
животињске врсте и пасмине опасне за живот 
људи. 
(4) На подручју града Зворник дозвољено је под  
условима из ове Одлуке држати: 

1) псе и мачке – у становима који се налазе у 
зградама колективног становања и у 
двориштима породичних стамбених зграда, 

2) ситне глодаре у кавезима, 
3) мање украсне и егзотичне птице–у 

кавезима, 
4) голубове – у двориштима породичних 

стамбених зграда, 
5) акваријумске рибице. 

 
Члан 12. 

Држалац или старалац кућног љубимца дужан је 
да му обезбједи одговарајући смјештај, бригу и 
пажњу - у складу са његовим физиолошким 
потребама и потребама у понашању,укључујући 
одговарајућу храну, воду, склониште, физичку 
активност и друштво других животиња исте врсте. 
 

Члан 13. 
(1) У објектима или зградама колективног 
становања, једно домаћинство може држати у 
стану највише једног пса, односно највише три 
мачке уз сагласност надлежног органа заједнице 
етажних власника. 
(2) У заједничком стану пси и мачке могу се 
држати под условима прописаним овом oдлуком, 
само ако постоји сагласност сустанара. 
(3) У објектима из става 1. овог члана није 
дозвољено држање паса и мачака на балкону, 
тараси или лођи,на тавану, подруму или другој 
заједничкој просторији и увођење паса и мачака у 
лифтове, осим када истовремено не користе 
станари и грађани. 
(4) У дворишту стамбене зграде са два или више 
станова (у даљем тексту: заједничко двориште) 
могу се држати највише два пса, односно три 
мачке, уз сагласност надлежног органа заједнице 
етажних власника. 
(5) У дворишту индивидуалног стамбеног објекта 
могу се држати два пса и три мачке а њихов 
подмладак најдуже до шест мјесеци старости. 
 

Члан 14. 
Украсне и егзотичне птице (птице пјевачице, 
папагаји и сл.) могу се држати и на терасама, под 
условима да се тиме не угрожавају сусједи, 
пролазници и не загађује животна средина. 
 

Члан 15. 
(1) Пас чувар се мора држати у посебно 
ограђеном простору за пса (бокс), односно кућици 
која мора бити удаљена од сусједне парцеле или 
дворишта као и од улице и улазне капије најмање 
3 (три) метра,или везан на ланцу најмање дужине 
3 метра, тако да не може угрозити пролазнике и 
сусједе, а најмање 1 метар од сусједне парцеле 
односно ограде, огрлице и орме које се користе 
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не смију спутавати пса и изазивати повреде или у 
ограђеном дворишту или врту гдје није обавезно 
да пас буде везан уз услов да ограда висином и 
чврстоћом осигурава сигурност пролазника. 
(2) Ланац мора бити опремљен на начин да може 
слободно клизати најмање 6 метара и таквих 
димензија које омогућавају кретање у страну 
најмање 5 метара те је исте дозвољено користити 
само ако се поставе са окретним колутом. 
(3) Није дозвољено везати ланцем: 

1) псе узраста до 12 мјесеци, 
2) кује током задње трећине гравидитета, 
3) кује током гравидности и  
4) болесног пса уколико везање узрокује бол, 

патњу или повреду. 
(4) Бокс за чување пса мора имати површину од 
најмање 6 м2, док свака страна бокса мора имати 
дужину од најмање 2 метра а ако се у боксу држи 
више паса, сваки други пас поред поменуте 
површине, мора имати још најмање 3 м2. 
(5) Није дозвољено псе у боксовима држати на 
ланцу. 
(6) На улазу у кућу односно двориште у којој се 
држи пас чувар, мора на видном мјесту стајати 
табла са натписом „ЧУВАЈ СЕ ПСА“, те да 
уколико се држи у ограђеном дворишту или врту 
невезан, власник мора имати исправно звонце на 
улазним дворишним вратима. 
 

Члан 16. 
Уколико пас при извођењу из стана запрља или 
загади степениште, стазу, пут, зелену површину 
или други простор, држалац пса је дужан да 
загађену површину очисти, опере и по потреби 
дезинфикује. 

 
Члан 17. 

(1) Пас може слободно да се креће само у стану 
или ограђеном простору у дворишту под условом 
да му је онемогућен излазак а како је већ 
наведено у члану 15. а држалац га може извести 
ван затвореног простора само на кратком 
поводнику дужине 1,5 метар и са заштитном 
корпом на њушци као и пси водичи слијепих или 
инвалидних лица. Без заштитне корпе,а на 
одговарајућем поводнику,могу се изводити пси 
малих и средњих раса до 10 кг. тежине, као и 
штенад до четири мјесеца. 
(2) Пси се могу изводити у паркове и јавне 
површине и пустати да се слободно крећу само на 
одређеним површинамa, у складу са ставом 1. 
овог члана и мимо пјешачке стазе. 
(3) Од одредбе из става 1. изузимају се ловачки 
пси, који могу слободно да се крећу на територији 
ловишта за вријеме лова и овчарски пси за 
вријеме чувања стоке уз обавезно присуство 
власника. 
(4) Пси водичи слијепих или инвалидних лица, 
који су регистровани за помоћ, заједно са 
имаоцем имају право приступа јавним мјестима и 
у средствима јавног превоза. 
 

Члан 18. 
(1) Сви пси морају бити означени на прописан 
начин.  

(2) Имаоци паса и мачака дужни су да региструју 
псе и мачке у року од седам дана од стицања 
власништва у надлежној  ветеринарској  
организацији која води регистар – базу података, 
за сваку поједину животињу. 
(3) Ради идентификације све животиње трајно 
треба да буду означене, а имаоци паса и мачака 
дужни су да изврше трајно означавање паса и 
мачака помоћу микрочипа. 
(4) Уклањање микрочипа из предходног става 
овог члана је забрањено осим у случају ако 
постоје за то оправдани здравствени разлози. 
(5) Вакцинација паса, вођење регистра паса тј. 
базе података, те издавање прописане исправе– 
пасоша - обавеза је овлашћеног субјекта 
(ветеринарска организација), те вакцинација није 
могућа без претходне идентификације. 
(6) Имаоци или држаоци паса старијих од четири 
мјесеца дужни су да пријаве псе сваке године, у 
периоду децембар - фебруар, ветеринарској 
организацији на свом подручју која врши 
здравствену заштиту. 
(7) Ако неко накнадно набави пса или пас наврши 
четири мјесеца живота након горе   наведеног 
периода, дужан је да га у року од 15 дана пријави 
ветеринарској организацији. 

 
Члан 19. 

(1) Пас/пси који се затекне или затекну, у кругу код 
физичког лица, предузетника, удружења грађана, 
правних лица, органа, организација и институција 
јавних служби који на законит начин користе 
комуналне услуге, или ако га радници тих 
субјеката хране и чувају дуже од три дана сматра 
се да припада/ју том субјекту. 
(2) Установе и лица из става 1. овог члана дужна 
су пријавити пса надлежној ветеринарској 
организацији, која ће извршити идентификацију и 
вакцинисати га. 

 
Члан 20. 

(1) Држалац пса дужан је да региструје пса на 
начин одређен посебним прописом код надлежне 
ветеринарске организације из члана 18. ове 
одлуке. 
(2) Надлежна ветеринарска организација води 
базу података (електронска евиденција) са 
идентификационим подацима пријављених паса, 
која садржи следеће податке: презиме, име и 
адресу власника, односно држаоца, име, пол, 
старост, тачан и читљив опис и категорију пса, 
број микрочипа, регистрационе маркице или број 
тетовира, датум дехелминтизације и цијепљења 
против бјеснила. 
(3) Држаоцу пса издаје се пасош за пријављеног 
пса са подацима из предходног става. 

 
Члан 21. 

(1) Забрањено је увођење пса у објекте или 
просторе на којима је јасно истакнут знак забране, 
који је кружног облика са прецртаним ликом пса. 
(2) Одредбе предходног става не односе се на 
псе-водиче слијепих особа. 
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Члан 22. 
Држаоци паса расе пит бул теријер, добермани, 
амерички стафордски теријери, доге, мастифи, 
шарпланинци, бул теријери и сви остали опасни 
пси (пси који су по својој природи агресивни), 
дужни су да своје љубимце изводе и шетају са 
постављеном брњицом тј заштитном корпом, на 
кратком поводнику дужине 1,5 м и само у 
присуству власника. 
 

Члан 23. 
(1) Ако пас или мачка озлиједе неко лице, 
надлежна здравствена организација путем 
прописаног обрасца дужна је о томе одмах 
обавијестити орган управе надлежан за послове 
ветеринарске инспекције или ветеринарску 
организацију.  
(2) Држалац животиње дужан је поступити по 
налогу ветеринарске инспекције и живoтињу 
подвргнути десетодневном надзору путем 
надлежне ветеринарске организације. 
 

Члан 24. 
(1) Кућни љубимци се не смију продавати лицима 
млађим од 16 година, осим ако имају дозволу, 
односно ако су у пратњи родитеља или 
старатеља. 
(2) Забрањена је продаја кућних љубимаца на 
пијацама и сајмовима. 
(3) Продаја кућних љубимаца дозвољена је само у 
трговинама које испуњавају услов: 

1) да је за сваку животињу обезбјеђен доказ о 
њеном поријеклу и здравственом стању и 

2) да су радници у трговинама оспособљени 
за бригу о животињама. 

 
Члан 25. 

(1) Комунална полиција и ветеринарска 
инспекција забраниће даље држање пса и мачке 
држаоцу(имаоцу) који се не придржава одредби 
ове одлуке и наредиће да се пас или мачка 
смјесте у склониште за животиње (азил) путем 
зоохигијеничарске службе а  гдје се спроводе 
ветеринарско здравствене мјере путем 
ветеринара над тим животињама. 
(2) Комунална полиција и ветеринарска 
инспекција наредиће да се пси и мачке који су 
нерегистровани, нецјепљени, прекобројни 
односно напуштене и изгубљене животиње 
(луталице) путем зоохигијеничарске службе 
смјесте у склониште за животиње (азил), гдје се 
спроводе ветеринарско здравствене мјере путем 
ветеринара над тим животињама. 
 
3.2. Пернате домаће животиње 

Члан 26. 
(1) Перната животиња може да се држи у 
помоћним објектима или просторијама, 
двориштима индивидуалне стамбене зграде, у 
ограђеном простору или кавезу и то у приградској 
зони и сеоским насељима сходно члану 173. 
Одлуке о комуналном реду на подручју града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ број 
3/18). 

(2) Помоћни објекти или просторија и кавез за 
пернате животиње морају бити изграђени од 
тврдог материјала, који се лако може чистити и 
дезинфиковати. 
(3) Перната животиња може се држати и на 
отвореном простору, дворишту под условом да је 
овај ограђен, на такав начин да се спречава 
неконтролисан излазак живине и уређен тако да 
се може хигијенски одржавати.  
(4) Објекат, просторија или кавез за држање 
пернате животиње мора бити удаљен најмање 5 
метара од стамбеног објекта изграђеног на истој 
парцели, а 8 метара од стамбеног објекта на 
сусједној парцели. 
(5) Ако двориште или помоћни објекат или 
просторију користи више власника или корисника, 
перната животиња се може држати под условима 
прописаним овом одлуком – само ако се с тим 
сагласе сви власници, односно корисници 
дворишта, објекта или просторије. 
 

Члан 27. 
Забрањено је држати живину (пилиће, кокошке, 
ћурке и украсну перад) у стамбеним зградама, на 
балкону, у подруму, на тавану и другим заједни-
чким просторијама у граду Зворнику односно 
забрањено је држање пернате домаће животиње 
у граду Зворнику сходно члану 172. Одлуке о 
комуналном реду на подручју града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број 3/18). 
 

Члан 28. 
Голубови се могу држати у објектима изграђеним 
на парцелама индивидуалног становања у 
посебним просторијама на тавану или у посебно 
изграђеним одговарајућим објектима или 
кавезима, у дворишту и то: у градској зони, 
приградској зони и сеоским насељима. 
 

Члан 29. 
(1) Пасионари одгајивачи расних голубова могу 
држати голубове само у породичним зградама, 
двориштима и другим одговарајућим објектима, 
под условом да тиме не загађују човјекову 
околину. 
(2) За држање више од 10 голубова мора се 
изградити стални објекат у дворишту или посебна 
просторија на тавану, а за држање до 10 голубова 
може се изградити привемени објекат, као што је 
кавез од дасака, жице или другог сличног 
материјала. 
 

Члан 30. 
(1) Подови сталних или привреминих објеката за 
држање голубова морају бити изграђени од 
непропустљивог материјала који се може лако 
чистити и дезинфиковати.  
(2) Стални и привремени објекти за држање 
голубова морају се редовно чистити и најмање 
два пута годишње дезинфиковати. 

 
Члан 31. 

Ако двориште, таван или помоћни објекат користи 
више власника или корисника, голубови се могу 
држати под условима прописаним овом одлуком, 
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само ако се са тим сагласе сви власници, односно 
корисници дворишта, тавана или помоћног 
објекта. 
 

3.3. Кунићи 
Члан 32. 

(1) Кунићи се могу држати у помоћним објектима и 
просторијама као и у двориштима индивидуалне 
стамбене изградње,у ограђеном простору или у 
кавезу и то у градској зони, приградској зони и 
сеоским насељима. 
(2) Помоћни објекат или просторија, ограђени 
простор или кавез за држање кунића морају бити 
изграђени од тврдог материјала који се може лако 
чистити и дезинфиковати. 
(3) У помоћном објекту или просторији, ограђеном 
простору или кавезу, могу се држати највише 2 
кунића на једном квадратном метру. 
(4) Ако двориште,помоћни објекат или просторију 
користи више власника или корисника, кунићи се 
могу држати под условима прописаним овом 
одлуком, само ако се са тим сагласе сви 
власници, односно корисници дворишта, 
помоћног објекта или просторије. 
 

3.4. Копитари и папкари 
Члан 33. 

(1) Држање копитара и папкара није дозвољено у 
граду Зворнику сходно одредбама члана 172. 
Одлуке о комуналном реду на подручју града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ број 
3/18). 
(2) Држање копитара и папкара је дозвољено на 
изграђеним парцелама индивидуалног становања 
у приградској зони и сеоским насељима, и то у 
посебно изграђеним објектима-стајама, које 
морају бити освијетљене са природном 
вентилацијом и вратима окренутим ка дворишту. 
(3) Стаје морају бити саграђене од тврдог 
материјала (зидане, монтажне и сл.) са подовима 
од непропусног материјала и нагибом према 
каналу за одвођење нечистоће и воде у 
прихватни базен или ђубриште. 
(4) Прихватни базени или ђубришта морају бити 
на таквом мјесту и озидани односно изграђени 
тако да се не дозвољава пропуштање и отицање 
нечистоће, загађење околине, земљишта, 
природних и изграђених извора водоснабдјевања 
и мора се редовно празнити. 
 

Члан 34. 
У стаји се може држати одређени број копитара и 
папкара зависно од површине објекта и то:  

1) говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по 
једна животиња на првих 10 м2 а на сваких 
следећих 5 м2 по једна животиња. 

2) овце, козе и свиње - по једна животиња на 
свака 2м2. 

 

Члан 35. 
(1) Објекти за држање из члана 33. став 2. ове 
одлуке, морају бити удаљени од стамбеног 
објекта на истој парцели најмање 5 метара, а од 
стамбеног објекта на сусједној парцели најмање 
10 метара односно од границе сусједне парцеле 
најмање 3 (три) метра. 

(2) Прихватни базен или ђубриште из члана 
33.став 4. ове одлуке мора бити удаљен од 
чесме,бунара или другог извора водоснабдјевања 
20 (двадесет) метара. 
 
3.5. Пчеле 

Члан 36. 
(1) Није дозвољено држати пчеле на подручју 
града Зворника. 
(2) Дозвољено је држати пчеле у приградским и 
сеоским насељима града Зворник: 

1) На изграђеним парцелама са објектима 
индивидуалног становања и породичним 
стамбеним зградама, могу се у дворишту 
држати пчелињаци до 10 кошница, под 
условом да су удаљени најмање 10 метара 
од стамбених објеката, објеката за држање 
животиња и објеката за снабдјевање 
водом,а улаз у кошнице не смије бити 
окренут према овим објектима. 

2) Пчелињаци преко 10 кошница могу се 
држати, односно постављати на отвореном 
простору тако да су удаљени најмање 50 
метара од стамбених објеката, објеката за 
држање стоке и јавних путева, а улаз у 
кошнице не смије бити окренут према овим 
објектима. 

3) Држалац пчела је дужан да предузима све 
мјере за редовно одржавање пчелињих 
друштава. 

4) Ако двориште у којем зимују пчеле, користи 
више власника, односно корисника, пчеле 
се могу држати само ако се сагласе сви 
власници, односно корисници дворишта. 
 

4. Надзор и казнене одредбе 
Члан 37. 

(1) Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
ветеринарска инспекција и комунална полиција 
града Зворник. 
(2) Надзор над здравственим стањем домаћих 
животиња и кућних љубимаца и провођење мјера 
здравствене заштите врши ветеринарска 
инспекција путем овлашћених и регистрованих 
ветеринарских организација, а надзор над 
условима и начину држања,боравка и кретања 
домаћих животиња и кућних љубимаца на јавним 
и другим површинама врши комунална полиција. 

 
Члан 38. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ 
казниће се за прекршај правно лице: 

1) које поступи супротно одредбама члана 3. 
4. 5. и 6. ове одлуке. 

2) које не обезбједи или испуни услове, 
прописане члановима 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 21. 22. 23. и 24. ове одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 250,00 КМ и одговорно лице 
у правном лицу. 
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 200,00 КМ предузетник. 
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 100,00 КМ физичко лице. 



БРОЈ 4                                Службени гласник града Зворник                               18. април 2019. 
 

 

8 

Члан 39. 
(1) Новчаном казном у износу од 1000,00 КМ 
казниће се за прекршај правно лице: 

1) које поступа супротно одредбама члана 
7.ове одлуке, 

2) које не обезбеди услове прописане 
члановима: 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32., 33. 34. 
35. и 36. ове одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 500,00 КМ и одговорно лице 
у правном лицу. 
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 300,00 КМ предузетник. 
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 200,00 КМ физичко лице. 
 

Члан 40. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-46/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл.  7. и  10. Закона о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник Републике 
Српске'' број. 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник републике 
Српске'' број 97/16), чл. 16. и 19. Закона о водама 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17) и члана 27. Статута града 
Зворник-пречишћен текст ( ''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
24. редовној сједници одржаној 18. априла 2019. 
године,   д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДНИХ И 

КАНАЛИЗАЦИOНИХ СИСТЕМА НА  
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И  УПРАВЉАЊЕ АД 

''ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' ЗВОРНИК  
 

I 
Град Зворник уступа на привремено коришћење и 
управљање изграђене водоводне и канализационе  
системе: 

- Водоводни систем ''Зворник-сјевер'' фаза I, 
- Водоводни систем ''Зворник-сјевер'' фаза II, 
- Водоводни систем ''Тршић''-Мјесна заједница 

Тршић, 
- Црпна станица за насеље Кочањи-Мјесна 

заједница Ново Село, 
- Канализација ''Економија''-Мјесна заједница 

Економија, 
- Канализација ''Улице''-Мјесна заједница 

Улице, 
- Канализација ''Табанци''-Мјесна заједница 

Табанци, 
- Канализација ''Брањево''-Мјесна заједница 

Брањево. 
 

II 
Водоводни и канализациони системи су у 
власништву града Зворник, који су у пословним 
књигама града Зворник укњижени као основна 

средства и њихова књиговодствена вриједност на 
дан 31.12.2018.године износи: 

- Водоводни систем ''Зворник-сјевер'' фаза I 
набавна вриједност 2.628.056,50 КМ, 
исправка вриједности 363.701,28 КМ, 
садашња вриједност 2.264.355,20 КМ, 

- Водоводни систем ''Зворник-сјевер'' фаза II, 
набавна вриједност 2.154.360,50 КМ, 
исправка вриједности 231.593,75 КМ, 
садашња вриједност 1.922.766,70 КМ, 

- Водоводни систем ''Тршић''-Мјесна заједница 
Тршић, набавна вриједност 1.559.186,20 КМ, 
исправка вриједности 24.525,09 КМ, садашња 
вриједност 1.534.661,10 КМ, 

- Црпна станица за насеље Кочањи-Мјесна 
заједница Ново Село, набавна вриједност 
7.897,50 КМ, исправка вриједности 329,06 КМ, 
садашња вриједност 7.568,44 КМ, 

- Канализација ''Економија''-Мјесна заједница 
Економија, набавна вриједност 558.900,00 
КМ, исправка вриједности 174.607,00 КМ, 
садашња вриједност 384.293,00 КМ, 

- Канализација ''Улице''-Мјесна заједница 
Улице, набавна вриједност 501.149,63 КМ, 
исправка вриједности 132.241,45 КМ, 
садашња вриједност 368.908,18 КМ, 

- Канализација ''Табанци''-Мјесна заједница 
Табанци, набавна вриједност 872.628,08 КМ, 
исправка вриједности 40.154,39 КМ, садашња 
вриједност 832.473,69 КМ, 

- Канализација ''Брањево''-Мјесна заједница 
Брањево, набавна вриједност 85.017,73 КМ, 
исправка вриједности 19.958,49 КМ, садашња 
вриједност 65.059,24 КМ, 

 
III 

АД'' Водовод и комуналије'' Зворник је дужан са 
уступљеним објектима поступати са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи њихово одржавање, чување 
и намјенско коришћење. 
 

IV 
За вријеме привременог коришћења уступљених 
објеката, привремени корисник је дужан плаћати 
комуналне услуге, утрошену електричну енергију и 
све друге обавезе које настају приликом коришћења 
уступљених објеката. 
 

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

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-47/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу  члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16) и 
члана 27. Статута града Зворник-пречишћен текст 
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(''Службени гласник града Зворник''  број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 24. редовној сједници 
одржаној  18. априла 2019. године   д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

 ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ''НАША РАДОСТ'' ЗВОРНИК 
 

I 
Град Зворник уступа без накнаде  ЈУ Дјечији вртић 
''Наша радост'' Зворник на привремено коришћење и 
управљање: 

- Пословни објекат, ''Обданиште-дјечији вртић'' 
који се налази у Зворнику у Улици Светог 
Саве, на земљишту означеном као 
кп.бр.1378/2 уписаном у пл.бр.1388  КО 
Зворник-град,  

- Пословни простор који се налази у Зворнику у 
Спречанској улици у стамбено-пословном 
објекту ''Б-4'' , на земљишту означеном као 
кп.бр.472/1 уписаном у пл.бр.687 КО Зворник-
град. 
 

II 
Пословни простори су у власништву града Зворник, 
који су у пословним књигама Града Зворник 
укњижени као основно средство и њихова 
књиговодствена вриједност на дан 31.12.2018. 
године износи:  

- Пословни објекат у Улици Светог Саве 
набавна вриједност 511.951,10 КМ, исправка 
вриједности 122.701,54 КМ, садашња 
вриједност 389.249,56 КМ,  

- Пословни објекат у Спречанској улици 
набавна вриједност 651.321,02, исправка 
вриједности 814,15 КМ, садашња вриједност 
650.506,87 КМ. 

 
III 

ЈУ Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник је дужан да 
са уступљеним просторима поступа са пажњом 
доброг домаћина, да спроводи њихово одржавање, 
чување и намјенско коришћење. 
 

IV 
За вријеме привременог коришћења уступљених 
пословних простора, привремени корисник је дужан 
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну 
енергију, гријање и све друге обавезе које  настају 
приликом коришћења пословних објеката. 
 

V 
О уступању пословних простора сачиниће се уговор 
који ће у име града Зворник потписати 
Градоначелник града Зворник. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-48/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу  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 24. редовној сједници 
одржаној  18. априла 2019. године   д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
 ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник уступа без накнаде  ЈУ ''Центар за 
социјални рад'' Зворник на привремено коришћење 
и управљање пословни простор, у стамбено-
пословној згради ''Бензинска пумпа'' која се налази у 
Зворнику у Улици Вука Караџића, на земљишту 
означеном као кп.бр.264/3  КО Зворник-град. 
 

II 
Пословни простор, у стамбено-пословној згради 
''Бензинска пумпа'', је у власништву града Зворник, 
који је у пословним књигама Града Зворник укњижен 
као основно средство и његова књиговодствена 
вриједност на дан 31.12.2018. године износи: 
набавна вриједност 218.362,70 КМ, исправка 
вриједности 38.522,91 КМ, садашња вриједност 
179.839,79 КМ. 
 

III 
ЈУ ''Центар за социјални рад'' Зворник је дужан да са 
уступљеним простором поступа са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи његово одржавање, чување 
и намјенско коришћење. 
 

IV 
За вријеме привременог коришћења уступљеног 
пословног објекта, привремени корисник је дужан 
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну 
енергију, гријање и све друге обавезе које  настају 
приликом коришћења пословног објекта. 
 

V 
О уступању пословног објекта сачиниће се уговор 
који ће у име града Зворник потписати 
Градоначелник града Зворник. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-49/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
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основне изборне јединице у Босни и Херцеговини -
Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ“, број 
29/18) и члана 39. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник“ 
број 5/17), Скупштина града Зворник је, на 24. 
редовној сједници одржаној 18. априла 2019. године, 
донијела  
 

ОДЛУКУ  
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

Овом одлуком расписује се Јавни оглас за 
именовање једног члана Градске изборне комисије 
Зворник. Код избора за члана Градске изборне 
комисије Зворник, водиће се рачуна да састав 
Градске изборне комисије одражава заступљеност 
конститутивних народа, укључујући и остале, водећи 
рачуна о последњем попису становништва 
проведеном на државном нивоу, као и да одражава 
равноправну заступљеност полова, на начин како је 
регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ. 
 

II 
Мандат члановима Градске изборне комисије траје 
седам година и тече од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на Одлуку 
Скупштине града о именовању чланова Градске 
изборне комисије.  
 

III 
Члан Градске изборне комисије не заснива радни 
однос. Члан Градске изборне комисије има право на 
мјесечну накнаду за свој рад у складу са Изборним 
законом БиХ и подзаконским актима. Надлежност 
Градске изборне комисије регулисана је одредбама 
члана 2.13 Изборног закона БиХ и одговарајућим 
подзаконским актима. 
 

IV 
1) Општи услови које кандидат мора испуњавати: 

- да је држављанин Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, односно да има 
право гласа, 

- да се на њега не односе одредбе члана 2.3 
Изборног закона БиХ 

 

2) Посебни услови које кандидат мора испуњавати: 
- да има пребивалиште на подручју града 

Зворник 
(Изузетно, члан Градске изборне комисије 
може бити лице са пребивалиштем из друге 
општине, уколико нема кандидата на подручју 
града Зворник, који испуњавају услове 
тражене Јавним огласом), 

- да има завршен факултет, VII/1 степен 
стручне спреме или завршен факултет 
Болоњског система студирања са најмање 
180 ЕТЦС бодова 
(Изузетно, члан Градске изборне комисије 
може бити лице које има завршену вишу 
школу, односно VI степен стручне спреме, ако 

је потребно испотовати одредбе члана 2.14 
став (1) Изборног закона БиХ или ако нема 
кандидата који испуњавају услове из ове 
алинеје), 

- да посједује искуство у провођењу избора 
(Изузетно, члан Градске изборне комисије 
може бити лице које има VII/1 степен стручне 
спреме, завршен правни факултет, односно 
завршен правни факултет Болоњског система 
студирања с најмање 180 ЕЦТС бодова, без 
изборног искуства). 

 

3) Под искуством у спровођењу избора 
подразумјева се: 

- чланство у изборној комисији и 
- чланство у бирачком одбору на иборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 
 

V 
У складу са чланом 2.3 Изборног закона БиХ за 
члана Градске изборне комисије не може бити 
именовано лице: 

- које се не може кандидовати у смислу 
одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног 
закона БиХ, 

- које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције, 

- које је носилац изабраног мандата или је члан 
извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног 
закона БиХ, 

- које је кандидат за било који ниво власти и 
- којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
последње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке. Централна изборна 
комисија БиХ одлучит ће да ли тежина 
повреде или лична одговорност чине лице 
неподобним да буде члан Градске изборне 
комисије. 

 
VI 

Уз пријаву на Јавни оглас, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова у оригиналу или овјереној копији: 

- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о држављанству, 
- овјерену копију дипломе о стеченој стручној 

спреми, 
- увјерење о пребивалишту (не старије од три 

мјесеца од дана издавања од стране 
надлежног органа) 

- доказ о посједовању искуства у спровођењу 
избора, 

- својеручно потписану и код надлежног органа 
овјерену изјаву о националној припадности, 

- својеручно потписану и код надлежног органа 
овјерену изјаву да се на њега не односе 
одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ на 
обрасцу који је саставни дио Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини (Пречишћен текст). 
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VII 
1) Са свим кандидатима који испуњавају услове 
Јавног огласа, Комисијаза спровођење Јавног 
огласа за избор и именовање једног члана Градске 
изборне комисије града Зворник, обавиће интервју, 
након чега ће сачинити ранг листу са редослиједом 
кандидата о чему ће сви кандидати бити 
благовремено обавјештени. 
2) Прворангирани кандидат дужан је да прије 
доношења одлуке о именовању, достави у 
оригиналу или овјереној копији доказ о 
некажњавању у року од седам дана од дана пријема 
обавјештења. 
3) Скупштина града Зворник ће на приједлог 
Комисије за избор и именовање, извршити 
именовање члана Градске изборне комисије и своју 
одлуку доставити на сагласност Централној 
изборној комисији БиХ. 
4) Документа приложена уз пријаву на Јавни оглас, 
неће бити враћена кандидатима. 
 

VIII 
1) Јавни оглас објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и 
на званичној интернет страници Града Зворник.  
2) Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам 
дана од дана последњег објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 
листу „Глас Српске“.  
3) Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава и предлагања кандидата у складу са 
утврђеним критеријумима извршиће комисија 
именована одлуком Скупштине града Зворник. 
 

IX 
1) Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у 
Пријемној канцеларији Градске управе или путем 
поште на адресу: 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК 
Светог Саве  број 124 
75 400 Зворник 
Са назнаком „Комисија  за спровођење 
поступка по Јавном огласу за избор и 
именовање једног члана Градске изборне 
комисије града Зворник. 

 
2) Особа за давање обавештења о Јавном огласу је 
Сања Перић, ССС за правне послове, контакт 
телефон: 056-232-242  
3) Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. 
 

X 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 01-022-50/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 7. став 1. тачка a) Упуства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини – 

Пречишћен текст (“Службени гласник БиХ“, број 
29/18) и чл. 39. и 50. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник“ 
број 5/17), Скупштина града Зворник је, на 24. 
редовној сједници одржаној 18. априла 2019. године, 
донијела  
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

За чланове Комисије за спровођење Јавног огласа 
за избор и именовање једног члана Градске изборне 
комисије града Зворник, именују се:  

1. Милош Томић, предсједник комисије  
2. Славиша Влачић, члан  
3. Аднан Хаџић, члан  
4. Срђан Деспић, члан  
5. Гордан Јовановић, члан.  

 
II 

Комисија из тачке I овe одлуке има сљедеће 
задатке: - да по затварању јавног огласа поднесе 
писани извјештај Скупштини града Зворник, у којем 
наводи све релевантне податке за сваку особу која 
је поднијела захтјев по јавном огласу. У наведеном 
извјештају комисија врши квалификацију кандидата 
на оне које испуњавају и оне који не испуњавају 
услове тражене јавним огласом, уз образложење. 
Са кандидатима који испуњавају услове јавног 
огласа конкурсна комисија обавља интервју, према 
претходно утврђеним критеријумима, након чега 
врши бодовање и сачињава ранг-листу са 
редослиједом кандидата према успјеху (укупном 
броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту 
доставља Скупштини града Зворник на усвајање.  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-51/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ОРГАНИЗОВАНОСТИ, ОПРЕМЉЕНОСТИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Усваја се  Информација о организованости, 
опремљености и функционисању цивилне заштите 
на подручју града Зворник. 
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2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-52/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ СУДСКИХ 
И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА У КОЈИМА СЕ КАО ЈЕДНА 

СТРАНА ПОЈАВЉУЈЕ ГРАДСКА УПРАВА 
ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се  Извјештај  о стању судских и других 
предмета у којима се као једна страна појављује 
Градска управа Зворник за 2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-53/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК  ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 

1. Усваја се  Извјештај  о пословању са 
финансијским извјештајем АД „Водовод и 
комуналије“ Зворник за 2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-54/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
АД “ЗВОРНИК СТАН“  ЗВОРНИК  ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем АД „Зворник стан“ Зворник за период 
01.01.-31.12.2018. годину.  
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-55/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О ИЗВРШЕЊУ 

ПРОИЗВОДНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ШУМСКЕ 
УПРАВЕ „ЗВОРНИК“ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. 

ГОДИНЕ  
  

1. Усваја се Извјештај о  извршењу производно 
финансијског плана Шумске управе „Зворник“ за 
период 01.01.-31.12.2018. годину.  
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-56/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ 

  
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник за 2018. 
годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-57/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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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 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈУ  РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР  

“ЗВОРНИК“, ЗВОРНИК  ЗА 2018. ГОДИНУ 
  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ Рекреативно спортски центар    
„Зворник“,  Зворник за 2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-58/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ“ 

ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ 
  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈПВОУ Дјечији вртић “Наша радост“   
Зворник за 2018. годину.  
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-59/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  

ЈУ  “НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА 
ЗБИРКА“  ЗВОРНИК  ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ „Народна библиотека и музејска 
збирка“  Зворник за 2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-60/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈУ  “ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  ЗВОРНИК  ЗА 

2018. ГОДИНУ 
  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ “Центар за социјални рад“  Зворник 
за 2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-61/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈУ  “ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“  КИСЕЉАК  ЗА 

2018. ГОДИНУ 
  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ „Дом за старија лица“  Кисељак за 
2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-62/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 



БРОЈ 4                                Службени гласник града Зворник                               18. април 2019. 
 

 

14 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈУ  “TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ЗВОРНИК“,  ЗВОРНИК  ЗА 2018. ГОДИНУ 

  
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ „Туристичка организација града 
Зворник“,  Зворник за 2018. годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-63/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 24. редовној сједници, одржаној  18. 
априла  2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈУ  “ДОМ ОМЛАДИНЕ“  ЗВОРНИК  ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
  

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ “Дом омладине“  Зворник за 2018. 
годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-64/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
18. април 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На  основу  чл. 59. и 82 став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
97/16, чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) и 
члана 34. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број: 11/18), Градоначелник града Зворник доноси 

 
УПУТСТВО 

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА РЕДОВНЕ 
ПРОЦЈЕНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА  
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

Овим упутством регулише се поступак редовне 
процјене унутрашње организације и 
систематизације радних мјеста у Градској управи 
града Зворник (у даљем тексту: Градска управа), 
надлежност, покретање и поступак редовне 
процјене примјене Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста  у 
Градској управи града Зворник (у даљем тексту: 
Правилник). 

Члан 2. 
Поступком редовне процјене унутрашње 
организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи града Зворник (у даљем тексту: 
Процјена) утврђује се да ли је унутрашња 
организација и систематизација радних мјеста (у 
даљем тексту: унутрашња организација), 
прилагођена локалним потребама израженим у 
стратешким циљевима развоја, остваривању 
законских надлежности Града и потребама грађана, 
финансијским ограничењима, ефикасном 
руковођењу радом Градске управе и принципима 
модерног управљања људским ресурсима. 

 
Члан 3. 

(1) Процјена се врши најмање једном годишње, а по 
потреби и чешће. 
(2) Поступак из предходног става може се вршити и 
ванредно у случајевима измјене прописа којима се 
дефинишу самостални и пренесени послови Града, 
односно регулише унутрашња организација органа 
локалне самоуправе, у случајевима када 
Градоначелник оцјени да поједине организационе 
јединице не остварују планиране задатке, као и у 
другим случајевима када је поступак анализе 
неопходан. 

 
Члан 4. 

(1) Поступак процјене покреће Градоначелник 
доношењем одлуке. 
(2) Одлуком се дефинише да ли се процјена врши за 
поједине организационе јединице или за цијелу 
Градску управу. 

 
Члан 5. 

Процјену врши Радно тијело за процјену 
организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи града Зворник (у даљем тексту: 
Радно тијело),  

 
Члан 6. 

(1) Чланови Радног тијела су: 
1) замјеник Градоначелника; 
2) шеф Кабинета градоначелника; 
3) секретар Скупштине града; 
4) начелник Одјељења за финансије; 
5) самостални стручни сарадник за заступање 

Града у управним и судским поступцима у 
Кабинету градоначелника; 

6) шеф Одсјека за имовинско-правне послове у 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја; 

7) шеф Одсјека за управљање људским 
ресурсима у Служби за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима; 

8) шеф Одсјека за управљање развојем и 
међународну сарадњу у Служби за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 

 
Члан 7. 

Надлежности  Радног  тијела су: 
1) праћење примјене Правилника,  
2) оцјена квалитета постојеће интерне 

организације, 
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3) прикупљање података релевантних за 
интерну организацију Градске управе, 

4) анализирање извјештаја о раду запослених у 
Градској управи, 

5) израда процјене постојеће интерне 
организације, 

6) израда извјештаја са приједлогом измјена и 
допуна акта о интерној организацији који 
доставља Градоначелнику, 

7) давање мишљења на захтјев Градоначелника 
у поступку измјене и допуне Правилника, 

8) други послови које му повјери Градоначелник. 
 

Члан 8. 
Радно тијело је самостално у свом раду и одговорно 
је Градоначелнику. 

 
Члан 9. 

Радно тијело може донијети пословник о раду којим 
ће детаљно уредити питања своје организације и 
начина рада. 

 
Члан 10. 

Радно тијело, по завршетку поступка процјене, 
израђује извјештај о извршеној процјени са 
евентуалним приједлогом измјена и допуна 
Правилника и доставља га Градоначелнику у 
писаном облику. 
 

Члан 11. 
Уколико Градоначелник одобри приједлог измјене и 
допуне Правилника приступа се изради нацрта 
измјене и допуне. 

 
Члан 12.  

Даном ступања на снагу овог упутства престаје да 
важи Упутство о провођењу поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних 
мјеста у Административној служби општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 1/11). 

 
Члан 13. 

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-020-9/2019                       
11. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и 
 

ОДЛУК У 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде Б-2 из Зворника у износу од 
4.000.00 КМ намјенски за суфинансирање ремонта 
теретног  лифта, као и замјене пумпе за воду. 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде Б-2 ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за ремонт лифтова. Заједница етажних 
власника зграде Б-2  је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која су 
добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника Б-2. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-31/2019                       
12. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ШЕПАК 
 

I 
Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Шепак  у износу од 
7.500,00 КМ намјенски за суфинансирање изградње 
капеле у мјесној заједници Доњи Шепак. 
. 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Српска православна Црквена општина Шепак ће из 
сопствених средстава и донација мјештана ове 
мјесне заједнице финансирати преостали дио 
трошкова радова. Српска православна Црквена 
општина Шепак је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која су 
добили од Градске управе. 
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IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Kабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Српске 
православне Црквене општине Шепак-562-009-
81320996-20. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-29/2019                       
11. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „СДК“ из Зворника у износу од 
10.000.00 КМ, намјенски за суфинансирање 
реконструкције крова зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
Заједница етажних власника зграде „СДК“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за реконструкцију кровне конструкције. 
Заједница етажних власника зграде „СДК“ је 
обавезна Градској управи  доставити извјештај о 
утрошеним средствима која су добили од Грдске 
управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „СДК“-562-009-00001746-
54 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-11/2019                       
12. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

ПЛАН 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ 

ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. УВОД  
  
Закон о систему интерних финасијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске (Сл. гласник РС, 
бр. 91/2016) је ступио на снагу 05.11.2016. године. 
 

Овим законом уређује се систем интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске, финансијско управљање и контрола, 
интерна ревизија, методологија, стандарди и друга 
питања од значаја за успостављање, развој и 
спровођење система интерних финансијских 
контрола у јавном сектору, а односи се и на Град 
Зворник (у даљем тексту: Град).   

Систем интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске је систем финансијских и 
других контрола, који обухвата организациону 
структуру, методе и поступке рада интерних 
контрола, које успоставља одговорно лице субјекта, 
са циљем успјешног управљања и остваривања 
задатака субјекта на јаван, законит, економичан, 
ефикасан и ефективан начин.   

Систем интерних финансијских контрола, који је 
потребно успоставити и развити у оквиру Градске 
управе Града Зворник, састоји се од:  
 
ü финансијског управљања и контроле 
ü интерне ревизије  

  
Град је у обавези да успостави интерну ревизију 
према одредбама чл. 19. Закона о систему интерних 
финасијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске (Сл. гласник РС, бр. 91/2016).  Интерна 
ревизија је независно, објективно давање мишљења 
и савјетодавна активност, која има за циљ да 
унаприједи пословање субјекта и помаже субјекту да 
оствари своје циљеве обезбјеђујући систематичан и 
дисциплинован приступ оцјени и побољшању 
ефикасности управљања ризиком, контролама и 
процесима управљања. 
 

У овом Плану за спровођење и развој финансијског 
управљања и контроле (даље у тексту План за 
спровођење и развој ФУК-а) назначиће се 
активности које се односе на компоненту 
финансијског управљања и контроле.   

План за спровођење и развој ФУК-a односи се на 
активности које Град треба да успостави и развије, 
како би што квалитетније остваривао постављене 
задатке и циљеве.  
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Финансијско управљање и контрола је систем 
интерних контрола, који утврђује и за који је 
одговоран градоначелник, а којим се, управљајући 
ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у 
остваривању циљева субјекта, буџетска и друга 
средства користити законито, економично, ефикасно 
и ефективно. 
                                             

Тај систем обухвата све пословне трансакције, а 
посебно оне које су везане за приходе/примитке, 
расходе/издатке, конкурсне процедуре и уговарање, 
повраћаје погрешно плаћених износа, имовину и 
обавезе.  
 

Систем интерних контрола спроводе руководиоци и 
сви запослени.     

Финансијско управљање и контрола(даље у тексту 
систем ФУК = Financial management and control) 
уводи се ради унапређивања финансијског 
управљања и одлучивања у реализацији 
постављених циљева субјекта, а нарочито:  
 
ü обављања пословања у складу са законима, 

подзаконским и интерним актима,  
ü обезбјеђења поузданог, потпуног и 

благовременог финансијског и пословног 
извјештавања,  

ü правилног, економичног, ефикасног и 
ефективног коришћења средстава и  

ü заштите имовине, обавеза и других ресурса 
од губитака који могу настати. 

 
Систем ФУК, једним дијелом, се односи на интерне 
контроле уграђене у пословне процесе, како би 
спречавале незаконите и неправилне, али и 
неекономичне, неефикасне одлуке и поступке. 
Контрола је свака радња коју предузима 
руководилац, у циљу смањења негативне последице 
ризика и повећања вjероватности да ће се 
постављени циљеви остварити.     

Финансијско управљање и контрола спроводи се у 
свим организационим јединицама и на свим 
нивоима Града, а обухвата сва средства субјекта, 
укључујући и средства добијена из других извора.    

Успостављањем система ФУК прописаће се начин 
одвијања пословних процеса, посебно оних процеса 
повезаних с буџетом и трезором, утврдити ко је 
одговоран за спровођење појединих активности у 
процесу и рокови у којима их је потребно спровести, 
као и преглед контрола које су успостављене у 
одређеном пословном процесу. То ће с једне стране 
осигурати транспарентност пословања, односно 
одвијања пословних процеса, а са друге стране ће 
се показати које су контроле успостављене и које 
контроле треба успоставити како би се осигурало 
остваривање циљева и побољшање пословања.    
 

Градоначелник  је одговоран  за успостављање 
система финансијског управљања и контроле у 
свакој организационој јединици Града, праћења и 
процјењивања адекватности функционисања и 
правовременог ажурирања ради постизања циљева 
субјекта. 
 

У складу са одредбама члана 14. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 91/2016),  
градоначелник одређује одговорно лице запослено, 
у складу са Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Градској управи 
града Зворник, које је задужено за успостављање, 
спровођење и развој финансијског управљања и 
контроле. 
 

Успостављање финансијског управљања и контроле 
врши се на основу плана успостављања 
финансијског управљања и контроле и методологије 
за спровођење плана, за чије доношење даје 
сагласност градоначелник.    

За праћење остварења овог плана задужује се 
руководилац ФУК-а.   

Исто тако овде је потребно нагласити да једном 
успостављен систем интерних финансијских 
контрола није коначан, већ је потребно непрестано 
га процењивати и развијати, ради ефикасног 
остварења задатака и циљева Града.  
  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
  
Статутом Града Зворника уређују се послови града 
Зворника, као јединице локалне самоуправе, 
организација и рад њених органа, њени акти и 
финансирање, учешће грађана у  локалној 
самоуправи, њена сарадња са другим јединицама 
локалне самоуправе, поступак за доношење и 
измјену Статута и друга питања утврђена законом. 
                                                        

Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
града Зворник утврђује се унутрашња организација - 
организационе јединице и њихов дјелокруг рада и 
систематизација радних мјеста Градске управе 
града Зворник. 
 

Пословни процеси, који произлазе из надлежности 
Града, налазе се описани и назначени у наведеним 
документима, па можемо рећи да су главни, 
управљачки и процеси Града на неки начин 
одређени и описани.  
 

Активности, које се односе на поступак набавке, 
детаљно су прописане Законом о јавним набавкама 
("Сл. гласник БиХ", бр. 39/2014) и у њиховом 
спровођењу у потпуности се придржавамо законских 
одредби.  
 

У случајевима запошљавања службеника Града, у 
потпуности се примењују одредбе Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 97/2016) и Закон 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 
97/2016).   

Приликом планирања и трошења буџетских 
средстава у потпуности се примењује Закон о 
буџетском систему Републике Српске ("Сл. гласник 
РС", бр.121/2012, 52/2014, 103/2015 и 15/2016).   

Многе активности су описане и одређен је начин 
њиховог спровођења. Међутим, свјесни смо потребе 
детаљнијег описивања значајних пословних процеса 
као и пописа свих послова, односно пословних 
процеса из наше надлежности. Зато ће се овим 
Планом назначити рокови у оквиру којих ће се 
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одрадити поједине активности, везане не само за 
попис и опис пословних процеса, већ и за само-
оцјењивање система финансијског управљања и 
контрола, уз процјену и управљање ризицима, 
успостављање контрола и друго.   
 

У складу са одредбама Закона, градоначелник ће 
именовати осим руководиоца ФУК-а и радну групу за 
успостављање ФУК-а.  
 

На основу Упитника о само-оцјењивању ФУК-а, 
процијениће се поједине компоненте ФУК-а и то 
свака посебно:  
 
ü контролно окружење 
ü управљање ризицима    
ü контролне активности    
ü информације и комуникације   
ü праћење и процјена система.   

 
Град ће донијети Изјаву о мисији, визији и 
циљевима, што је један од приоритетних задатака у 
Плану за спровођење и развој ФУК-а. Изјавом о 
визији описује се шта Град жели да оствари односно 
постигне дугорочно, док се мисијом мора одредити 
главни разлог постојања и дјеловања. 
 
3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ  
 
Како би се успоставио систем ФУК потребно је 
предузети следеће активности:  
 
ü Донијети План за спровођење и развој 

система ФУК-а;  
ü Саставити изјаву о мисији, визији и кључним 

пословним циљевима корисника јавних 
средстава;  

ü Процијенити компоненте финансијског 
управљања и контроле;  

ü Пописати главне пословне процесе и 
идентификовати активности у њима;  

ü Описати пословне процесе (Израдити 
ревизорске трагове);  

ü Саставити листу (мапу) процеса;  
 

Утврдити  ризике на нивоу стратешких циљева 
Града, оперативних циљева и циљева процеса 
појединих градских организационих јединица, 
процијенити ризике и рангирати их, одлучити о 
одговору на ризике, односно успостављању 
контрола  (управљање ризицима); 
 
ü Саставити преглед успостављених контрола;  
ü Анализирати постојеће и потребне контроле, 

одлучити о потребним претходним и 
накнадним контролама;   

ü Донијети Акциони план за побољшање 
интерних контрола и пратити остварење 
плана;  

ü Саставити годишњи извјештај о 
успостављању система ФУК.  

 
За наведене активности у успостављању овог 
система дају се временски оквири када ће шта бити 
обављено и ко је одговорна особа.  Све особе 
укључене у ФУК ће се континуирано образовати како 
би стекли одређена знања за успостављање и 
развој овога система.  

Од значајнијих активности које се морају предузети 
наводе се следеће:  
  
Попис пословних процеса  
  
Попис пословних процеса је преглед  кључних 
пословних процеса који се одвијају у Граду, односно 
преглед поступака/процедура, којима се одређује 
начин одвијања појединог пословног процеса, као и  
пратеће документације која се приликом њиховог 
спровођења користе.   
Попис пословних процеса саставиће се за свако 
одјељење/службу на основу упутстава и смерница 
руководиоца за ФУК, или особе која је прошла обуку.   
 

Пописом треба обухватити попис пословних процеса 
и одређивање активности у поједином процесу.    

Након састављања пописа по одељењима и 
службама саставиће се попис пословних процеса 
односно мапа пословних процеса на нивоу Града. 
 
Опис пословног процеса (Израда ревизорског 
трага)  
  
Сви пословни процеси Града, односно начин 
њиховог спровођења треба да буду приказани у 
писаном облику. Опис пословног процеса треба да 
садржи дијаграм тока (графички приказ процеса, 
односно процедуре),  опис активности,  особу 
одговорну за спровођење одређене активности у 
пословном процесу, као и рок у којем, или до када 
активност треба спровести као и друге документе 
(обрасце, упутства и друго), који се користе у 
пословном процесу.   
 

У опису пословног процеса навешће се и контроле 
које се спроводе одвијањем пословног процеса, као 
и особе које спроводе поједину контролну активност. 
Уз наведено, описом односно документовањем 
пословних процеса омогућиће се запосленима да 
тачно знају своја овлашћења и одговорности.   
                                                      
Листа (мапа) процеса  
  
Као резултат пописа и описа пословних процеса 
саставиће се листа (мапа) процеса Града. На тај 
начин добиће се целовити опис пословних процеса 
са циљевима Града и његовог деловања, утврдити 
међусобна повезаност између процеса и прилике за 
могућа побољшања пословања организације. 
 
Процена и управљање ризицима  
  
Ризик је одређен као могућност настанка догађаја, 
који могу неповољно утицати на остварење циљева. 
Управљање ризицима је цјелокупан процес 
утврђивања, процјењивања и праћења ризика, 
узимајући у обзир циљеве Града, предузимање 
потребних радњи, а у циљу смањења ризика. Дакле, 
процјеном ризика обухватиће се одређивање 
циљева пословања, могући ризици, који утичу на 
остварење циљева, спровешће се њихово 
оцјењивање у односу на вјероватноћу настанка и 
значај последице,  успоставиће се прикладне мјере 
за управљање ризицима.   
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Као резултат процеса процјене ризика, саставиће се 
стратегија управљања ризицима за коју је, према 
Закону, одговоран Градоначелник. 
 

Руководиоци одјељења ће процијенити ризике на 
нивоу Града, односно на нивоу пословних процеса 
који се у одвијају у Граду, предложити мјере за 
ублажавање ризика, односно које контроле треба 
успоставити, како би се смањио негативни утицај 
ризика. 
 

На тај начин саставиће се регистар ризика, који ће 
се једном годишње ажурирати. 
 
Анализа потребних и постојећих контрола  
  
Након састављања регистра ризика и одлуке о 
увођењу контролних активности, као одговора на 
ризике, у Граду ће се размотрити одговарају ли 
успостављене контроле потребним. Дакле, након 
састављања прегледа успостављених контрола, 
размотриће се потреба за додатним контролним 
активностима које могу бити успостављене као: 
   
ü претходне контроле (еx анте)  
ü накнадне контроле (еx пост).  

 
Градоначелник може именовати особу, финансијског 
контролора, која ће проводити претходне контроле 
за оне пословне процесе или трансакције, које су 
изложене већем ризику, или које су значајне за 
институцију. 
Финансијски контролор је особа која провјерава 
законитост, економичност, ефикасност и 
ефективност пословне трансакције, прије извршења 
коначне одлуке, закључења уговора, или провођења 
неке друге пословне трансакције. 
Mоже се именовати и особе које ће проводити 
накнадне контроле, које се проводе након окончања 
пословне трансакције. Накнадну контролу не може 
проводити особа одговорна или укључена у 
провођење претходне контроле, као ни особа 
одговорна за финансијско управљање и контроле. 
 

План за отклањање слабости контрола   
  
Након одлуке о увођењу додатних контролних 
активности, на основу регистра ризика и резултата 
спроведеног само-оцјењивања, Градоначелник ће 
донети план побољшања  интерних контрола, којим 
ће се предвидети радње које је потребно предузети 
како би се успоставиле потребне контроле односно 
уклониле контроле које су евентуално непотребне.  
  
Годишњи извјештај о систему ФУК  
  
Годишњи и полугодишњи извјештаји о провођењу 
финансијског управљања и контроле, Град  
доставља Централној јединици за хармонизацију. 
 

На основу члана 15. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске(Сл.гласник РС, бр. 91/2016), Град је  дужан 
да Централној јединици за хармонизацију доставити 
полугодишњи извјештај о спровођењу планираних 
активности о успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контрола, најкасније до 
краја јула текуће године и годишњи извјештај о 
спровођењу планираних активности у успостављању 
и развоју система финансијског управљања и 
контрола за претходну годину и план рада за текућу 
годину, најкасније до краја јануара.  
 

Саставни дио годишњег извјештаја  обавезно чине 
изјава у вези са достигнутим степеном развоја 
система интерних финансијских контрола у субјекту, 
као и изјава о планираним мјерама у наредној 
години за успостављење недостигнутог нивоа 
развоја. Изјаве потписује и овјерава искључиво 
руководилац субјекта.  
 
4. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  
 
У наставку даје се преглед активности које је 
потребно спровести како би се успоставио и развио 
систем ФУК-а, рокови у којима се требају спровести, 
као и особе које су одговорне за спровођење.  
 

 

Редни 
број Активност 

Носилац 
планиране 
активности 

Одговорна особа Рок за 
извршење 

1 2 3 4 5 

1. 

Именовање лица задуженог за 
финансијско управљање и 
контролу у Градској управи 
Зворник 

Кабинет 
Градоначелника Градоначелник 25.2.2019. 

2. Достављање акта Централној 
јединици за хармонизацију 

Одјељење за 
финансије 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 
01.3.2019. 

3. 

Припремни састанак са 
руководиоцима организационих 
јединица Градске управе, 
упознавање са законским 
обавезама, планирање активности, 
идентификација носилаца 
извршења и одређивање рокова за 
извршење. 

Одјељење за 
финансије 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 
07.3.2019. 
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Редни 
број Активност 

Носилац 
планиране 
активности 

Одговорна особа Рок за 
извршење 

1 2 3 4 5 

4. 

Израда Плана рада  за 
успостављање, спровођење и 
развој система за финансијску 
контролу за 2019. Годину 

Одјељење за 
финансије 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 

До 
11.3.2019. 

5. Одобравање плана рада и 
достављање документа ЦЈХ 

Кабинет 
Градоначелника Лице задужено за 

финансијско управљање 
и контролу 

25.3.2019. Одјељење за 
финансије 

6. 

Састављање изјаве о визији, 
мисији и кључним циљевима Града 
према стратегији развоја 
(дугорочни смјер развоја и 
очекивана будућност, разлог и 
подручја дјеловања, изјаве о 
вриједностима и кључним 
стратешким циљевима града) 

Кабинет 
Градоначелника Градоначелник 

До 
31.3.2019. Организационе 

јединице Градске 
управе 

Руководиоци 
организацион јединица 

Градске управе 

7. 

Попис пословних процеса и 
утврђивање активност у сваком 
процесу у организационим 
дијеловима Градске управе 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу До 
30.4.2019. Руководиоци 

организацион.јединица 
Градске управе 

8. 
Израда описа пословних процеса у 
организационим дијеловима 
Градске управе 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу До 
30.6.2019. Руководиоци 

организацион.јединица 
Градске управе 

9. 

Прикупљање материјала и израда 
полугодишњег извјештаја о 
провођењу планираних активности 
на успостављању и развоју 
система финансијског управљања 
и контроле и достављање истог 
ЦЈХ 

Одјељење за 
финансије и 
Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 

До 
15.7.2019. 

10. 
Израда књиге (мапе) процеса по 
организационим јединицама 
Градске управе 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу До 
15.9.2019. Руководиоци 

организацион.јединица 
Градске управе 

11. 
Утврђивање и процјена ризика за 
постизање зацртаних циљева на 
нивоу организационих јединица 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу До 
15.10.2019. Руководиоци организац. 

јединица Градске управе 

12. 
Израда регистра ризика и 
Стратегије управљања ризицима 
Града 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу До 
15.12.2019. Руководиоци 

организац.јединица 
Градске управе 

13. 

Прикупљање материјала и израда 
годишњег извјештаја о провођењу 
планираних активности на 
успостављању и развоју система 
финансијског управљања и 
контроле и достављање истог ЦЈХ 
 

Одјељење за 
финансије и 
Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 

До 
15.1.2020. 
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Редни 
број Активност 

Носилац 
планиране 
активности 

Одговорна особа Рок за 
извршење 

1 2 3 4 5 

14. 

Анализа  и преиспитивање  
постојећих контрола, 
идентификација потребних 
додатних контрола и елиминација 
непотребних контрола 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 31.5.2020 
Руководиоци организац. 
јединица Градске управе 

15. 

Израда Плана за отклањање 
уочених слабости интерних 
контрола и припрема за његово 
спровођење 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 15.6.2020. 
Руководиоци организац. 
јединица Градске управе 

16. 
Праћење и преглед напретка 
Плана за отклањање слабости 
интерних контрола 

Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 01.11.2020. 
Руководиоци организац. 
јединица Градске управе 

17. 

Анализа реализације планираних 
активности у текућој години, 
припрема материјала и израда 
Плана рада за успостављање и 
развој система финансијског 
управљања и контроле за 2020. 
годину. 

Одјељење за 
финансије и 
Организационе 
јединице Градске 

управе 

Лице задужено за 
финансијско управљање 

и контролу 
31.1.2021. 

 
                                                                                 Број: 02-020-6/2019                       
                                                                                 22. март  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                 Зворник                                   Зоран Стевановић с.р_________ 
 
Изјава о мисији, визији и стратешким циљевима 

 
Мисија 

 
Градска управа непосредно спроводи градске 
прописе, извршава законе и друге прописе 
Републике Српске и Босне и Херцеговине чије 
извршење је повјерено граду, припрема нацрте 
одлука и других аката које доноси Скупштина града 
и Градоначелник. 
 

У оквиру свог дјелокруга рада, Градска управа 
обавља следеће послове: 
 

1) извршава и обезбјеђује извршавање одлука и 
других прописа и аката које доноси 
Скупштина града и Градоначелник, 

2) извршава законе и друге прописе Републике 
Српске и обезбеђује вршење послова чије је 
извршење повјерено Градској управи, 

3) рјешава у управним стварима, у оквиру 
надлежности Градске управе, 

4) непосредно припрема или учествује у 
припреми програма развоја и других 
програма и планова, које доноси Скупштина 
града и Градоначелник, 

5) припрема нацрт прописа и других аката које 
доноси Скупштина града, одбори, савјети и 
комисије Скупштине града и Градоначелник, 

6) врши и све друге послове из надлежности 
који су јој повјерени у складу са законом и 
другим прописима Републике Српске и 
републичких органа и организација. 

 
Градска управа спроводи активности на стварању 
погодног пословног амбијента, коришћењем свих 
расположивих ресурса, како би омогућила да 
Зворник постане привредни, културни и туристички 
центар регије Бирач. 
 

Визија развоја 
ЗВОРНИК – ОТВОРЕН И ПОСЛОВАН, ГРАД НА 
ВОДИ, КОЈИ СПАЈА ТРАДИЦИЈУ И НОВЕ 

ВРИЈЕДНОСТИ И ПРУЖА ЈЕДНАКЕ 
МОГУЋНОСТИ ЗА СВАКОГА 

 
Визија је дефинисана за период до 2027. године, на 
основу Стратегије интегрисаног развоја града 
Зворник за период од 2018 - 2027. године.  Она се 
осврће на приоритетна подручја дјеловања и 
садржи све релевантне вриједности које заједница 
признаје за компаративне предности и могућности, 
које је потребно искористити на путу остваривања 
одрживог развоја, како би грађани Зворника били 
задовољни, јер добијају услуге усклађене са 
њиховим потребама. 
 

Стратешки циљеви: 
 

Стратешки циљеви произилазе из стратешких 
фокуса и визије развоја града Зворник, односно 
представљају њихову трансформацију у главне 
правце развоја и изражавају крајње резултате који 
се требају постићи до краја планског периода (до 
2027. године). 
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Стратешки циљ 1.  
Унаприједити стање привреде за креирање и 
одрживост нових радних мјеста 
 
Овај стратешки циљ се односи на стварање 
инфраструктурних услова и давање подстицаја за 
развој постојећих и отварање нових привредних 
субјеката, како у области индустријске производње, 
тако и у областима пољопривреде и туризма. 
 
Стратешки циљ 2.  
Унаприједити квалитет друштвеног живота на 
подручју града Зворник 

 
С обзиром да квалитет друштвеног живота на 
подручју локалне заједнице највише зависи од 
постојања услова за стицање образовање, 
доступности социјалних, здравствених и 
административних услуга, те расположивости 
културних и  спортских садржаја, овим стратешким 
циљем је обухваћен развој потребне 
инфраструктуре уз јачање осталих капацитета 
релевантних установа. 
 
Стратешки циљ 3.  
Одговорно управљање животном средином 
 
Трећи стратешки циљ је посвећен очувању животне 
средине као битном елементу одрживог развоја. Он 
обухвата интервенције које се односе на 
унапређење енергетске ефикасности, изградњу 
комуналне и саобраћајне инфраструктуре, те 
смањење ризика од природних и других катастрофа. 
 
Број: 02-020-6/2019                       
22. март  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), а у циљу наставка 
реализације пројекта ,,Смањење фактора 
здравствених ризика – дио Б пројекта за Републику 
Српску", Градоначелник града Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА“ 
 

1. Именује се Организациони одбор за 
реализацију пројекта „Фестивал здравља“ на 
подручју Града Зворник, а који је у оквиру пројекта 
„Смањење фактора здравствених ризика – дио Б 
пројекта за Републику Српску“ Министарства 
здравља и социјалне заштите Републике Српске, 
Свјетске банке и Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу, у ниже наведеном саставу: 
 

1) Љиљана Тохољ - предсједник,  
2) Биљана Милић - замјеник предсједника, 
3) Далиборка Бирчаковић, испред ЈЗУ Дом 

здравља Зворник - члан, 
4) Снежана Видовић, испред ОШ „Свети Сава“ 

Зворник- члан,  

5) Јелена Гајић, испред ГК “Полет“ - члан, 
6) Маја Соро, испред ЈПВОУ Дечији вртић 

„Наша радост“ - члан, 
7) Дејан Гајић, испред КК „Зворник баскет“ - 

члан, 
8) Славица Андрић, испред Туристичке 

организације Града Зворник - члан. 
 

2. Задатак Организационог одбора је да организује 
и координише све активности између партнера на 
пројекту, да прецизира задатке и носиоце истих, те 
да утврди динамику и рокове за конкретне задатке, 
да утврди тачан датум одржавања манифестације 
„Фестивал здравља“, тачно место, трасу дефилеа, 
сатницу наступа учесника, програм манифестације 
и све екстерне учеснике. 
 
3. Обавезе из претходне тачке Организациони 
одбор ће завршити закључно са даном 30.05.2019. 
године. 
 
4. За рад Организационог одбора одговоран је 
предсједник. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-500-2-1/2019                       
1. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                         

1. Данијел Милошевић из Зворника, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка услуга аутобуског 
превоза“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће вршити „Euro Petrol OIL“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде, број: 02-
819/19, од 22.03.2019. године, и Оквирног споразума 
број: 02-360-16/19. Обавезује се вршилац надзора 
да након извршења Оквирног споразума, 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: 02-360-16-1/2019                       
2. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
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РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. Бобан Новаковић из Роћевића, радник Градске 
управе града Зворник, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора у предмету набавке роба  
„Набавка артикала за потребе чајне кухиње и 
одржавање чистоће“. 
 
2. Робу  из члана 1. ће добављати „Беопром 076“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде, број: 02-
360-12-2/19, од 07.03.2019. године, и одредбама 
Оквирног споразума број: 02-360-12/19. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења Оквирног 
споразума, 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: 02-360-12-1/2019                       
3. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. Бошко Којић из Локања, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету: 
„Утврђивање геомеханичких карактеристика тла за 
потребе регулације ријеке Сапне и фундирања 
резервоара“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити „ИРМ - БОР“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде, број: 24/19, од 
13.03.2019. године у року од 15 дана од дана 
обостраног потписивања уговора. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења Уговора, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-23/2019                       
3. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Владан Стевановић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Извођење радова на реконструкцији зграде 
ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу“.  

2. Радове из члана 1. ће изводити „Genex“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 31/19 од 
26.02.2019. године у року од 80 дана од дана 
увођења извођача у посао. Обавезује се вршилац 
надзора да након изведених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-1-1/2019                       
4. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Бојан Стевановић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком и 
монтажом робе у предмету јавне набавке „Набавка 
саобраћајног полигона за едукацију дјеце“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и монтирати 
„Константа“ д.о.о. Бања Лука, према условима из 
понуде број: ПНД - 101/19 од 26.03.2019. године, у 
року од 30 након обостраног потписивања Уговора о 
набавци робе. Обавезује се вршилац надзора да 
након испоруке и монтаже 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: 02-360-18/2019                       
4. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, 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 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

 
1. Комисија се формира за набавку: „Набавка 
опреме за игралиште у насељу Б блокови, град 
Зворник “, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник  
2) Александар Јевтић, члан    
3) Хариз Мехидић, члан    
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2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак набавке, у складу са Законом, те да о 
извршеном поступку избора састави записник и исти 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 16.04.2019. године у 12:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-22/2019                       
8. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, 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 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  НАБАВКУ 

 
1. Комисија се формира за набавку: „Поправка, 
фарбање и премјештање опреме на дјечијем 
игралишту у насељу Б блокови, град Зворник“, у 
саставу:   

                                                                                        

1) Зоран Ђукановић, предсједник  
2) Александар Јевтић, члан   
3) Хариз Мехидић, члан    

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак набавке, у складу са Законом, те да о 
извршеном поступку избора састави записник и исти 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 16.04.2019. године у 13:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-23/2019                       
8. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, 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 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

 

1. Комисија се формира за набавку: „Набавка 
штандова за манифестацију Фестивал здравља у 
граду Зворник“, у саставу:   

                                                                                        
1) Зоран Ђукановић, предсједник 
2) Александар Јевтић, члан   
3) Хариз Мехидић, члан    

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак набавке, у складу са Законом, те да о 
извршеном поступку избора састави записник и исти 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 16.04.2019. године у 14:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-24/2019                       
8. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка и 
уградња опреме за фискултурну салу у Каракају“ - 
отворени поступак, број: 02-360-20/19, у саставу: 

1) Горан Писић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

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

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

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

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 11.04.2019. 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: 02-360-20/2019                       
9. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Изградња уличне расвјете у насељу „Три чесме“ - 
ЛОТ1 и Електрификација стамбених објеката - 
ЛОТ2“ – конкурентски захтјев, број: 02-360-22/19, у 
саставу: 

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

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

3) Зоран Ерић, члан  - Александар Јевтић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 12.04.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-22/2019                       
9. април  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
намирница за кориснике из пројекта народне 
кухиње“ - отворени поступак, број: 02-360-21/19, у 
саставу: 

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

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

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

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

5) Небојша Бошковић, 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 17.04.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21/2019                       
15. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 79.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 
број: 97/16),  члана  41. Статута града Зворник - 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за именовање конкурсних комисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број: 13/17), Градоначелник Града Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА У 
 ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности у Градској 
управи града Зворник у саставу: 
 

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Мирослав Васић, члан 
3) Јелена Радић, члан 
4) Далибор Ивановић, члан 
5) Александар Дошић, члан 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.       
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града  Зворник“. 
 
Број: 02-111-25/2019                       
16. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, 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 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

 
1. Комисија се формира за набавку: „Избор 
консултаната на пројекту „Физичка активност у 
заједници““, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник  
2) Александар Јевтић, члан    
3) Хариз Мехидић, члан    

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак набавке, у складу са Законом, те да о 
извршеном поступку избора састави записник и исти 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 18.04.2019. године у 13:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-500-2-2/2019                       
16. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, 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 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

 
1. Комисија се формира за набавку: „Избор 
консултаната на пројекту „Фестивал здравља““, у 
саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник  
2) Александар Јевтић, члан    
3) Хариз Мехидић, члан    

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак набавке, у складу са Законом, те да о 
извршеном поступку избора састави записник и исти 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 18.04.2019. године у 12:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-500-2-1/2019                       
16. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, 
на име исплате заосталих дугова  из претходне 
сезоне. 
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2. Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број:562-009-00002333-
39 

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

 
Број: 02-66-84/2018                       
8. jaнуар  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за наставак 
првенства  Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број:562-009-00002333-
39 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-6/2019                       
11. jaнуар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 10.500,00 КМ, на име новчане помоћи за 
изградњу и реновирање индивидуалних објеката 
борачких категорија становништва које није 
обухваћено Програмом стамбеног збрињавања по 
Уредби Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите. 

2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће 
помоћи за финансирање најугрож. породица, 
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту, из буџета за 
2019.годину. 

  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 

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

 
Број: 02-372-23/2018                       
31. jaнуар  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
TEA KWON DO КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 

                                                      
1. Одобравају се новчана средства  Tae kwon do 
клубу „Српски Соко“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име финансирања трошкова за 
почетак припрема за текућу сезону 2019/2020 
године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Tae kwon 
do клубу „Српски Соко“ број:562-009-00002355-70. 

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

 
Број: 02-66-22/2019                       
8. фебруар  2019. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

JUDO  КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 
                
1. Одобравају се новчана средства  Judo клубу 
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за почетак припрема 
за текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Judo 
клубу „Српски Соко“ број:562-009-00002356-67. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-23/2019                       
8. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЛОКАЊ“ 

                                                      
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Локањ“ из Локања у износу од 2.000,00 КМ, на 
име финансирања трошкова за почетак припрема за 
текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Фудбалском клубу 
„Локањ“ број:562-009-81005223-37 

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

 
Број: 02-66-24/2019                       
8. фебруар  2019. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 20.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за почетак припрема 
за текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 

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

 
Број: 02-66-25/2019                       
12. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 
2019.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:15/18)чл. 41. и. 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2019. годину између потрошачких 
јединица: 

 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120-Кабинет Градоначелника у 
износу од 2.000,00 КМ, на позицију: 

- 412700-Средства за пројектну 
документацију за локални економски 
акциони план-ЛЕАП, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
          

Средства на тој позицији потребна за плаћање 
израде стратегије интегрисаног развоја града 
Зворник. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-7/2019                       
12. фебруар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
ТАЕ KWON DO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Tae kwon do 
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 1.000,00 
КМ, на име финансирања одласка на такмичење 
чланова овог клуба. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

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

 
Број: 02-66-26/2019                       
18. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КЛУБУ 
БОРИЛАЧКИХ ВЈЕШТИНА „ПРОСВЈЕТИТЕЉ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких вјештина „Просвјетитељ“ из Зворника у 
износу од 1.500,00 КМ, на име финансирања 
одласка на такмичење чланова овог клуба. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачких вјештина „Просвјетитељ“ број:562-009-
81051809-56. 

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

 
Број: 02-66-27/2019                       
18. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЈЕДИНСТВО“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Јединство“ из Роћевића у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалском клубу „Јединство“ број:555-006-
00025200-75. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-28/2019                       
19. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 20.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова почетка прољећног 
дијела сезоне 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Фудбалског клуба 
„Дрина“ број: 555-006-00190888-39. 

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

 
Број: 02-66-29/2019                       
20. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БУДУЋНОСТ“ 

                                                      
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Будућност“ из Пилице у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалском клубу „Будућност“ број:562-009-
00001367-27. 

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

 
Број: 02-400-49/2019                       
20. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Ловачком 
удружењу  „Вукови  са Дрине“–секција Петковци у 
износу од 800,00 КМ, на име суфинансирања 
реконструкције ловачке куће и осматрачнице. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности , из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Ловачког 
удружења „Вукови са Дрине“:562-009-00000441-89 

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

 
Број: 02-400-45/2019                       
27. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  проф. др. 
Љубици Васиљевић у износу од 1.000,00 КМ, на име 
суфинансирања штампања књиге  „Органска хемија 
1“. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
Технолошки факултет, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за финансије, из буџета за 
2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Љубице 
Васиљевић број: 562-00980349614-92. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-57/2018                       
27. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
1.500,00 КМ, на име финансијске подршке за рад 
портала и праћења активности које спорводи 
Градска управа Зворник. 

 

2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „Инфобирач“:562-003-81440447-85 

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

 
Број: 02-641-1/2019                       
27. фебруар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
КАРАТЕ КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име финансирања регистрације клуба и одласка 
на такмичење чланова овог клуба. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Карате 
клууба „Српски Соко“ број:562-009-00002360-55. 

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

 
Број: 02-66-30/2019                       
1. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији Зворник у износу од 3.000,00 
КМ, које су уплаћене од стране д.о.о „Алумина“ 
Зворник као наовчана помоћ Градској борачкој 
организацији Зворник. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200- Грант за 
финансирање Општинске борачке организације 
Зворник фонд 3, потрошачка јединица 01190180-
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из 
буџета за 2019. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 

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

 
Број: 02-460-1/2019                       
1. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЧЕЛОПЕК“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Челопек“ из Челопека у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2019/2020 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалском клубу „Челопек“ број: 562-009-
00002332-42. 

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

 
Број: 02-66-32/2019                       
4. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ПРИНЦИП“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Принцип“ из Зворника у износу од 10.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за такмичења у 
Првој лиге Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 

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

Број: 02-66-33/2019                       
4. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији Градске управе  Зворника у износу од 
3.500,00 КМ, на име новчане помоћи за исплате 
једнократних помоћи радницима. 

 
2. Новчана средства у износу 3.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200- Грант за финансирање НВО и 
удружења 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности. 

  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације Градске управе Зворник. 

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

 
Број: 02-400-65/2019                       
7. март  2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
КОЈИЋ ГОРДАНИ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Koјић Гордани  
из Зворника(Каракај) у износу од 653,00 КМ, на име 
новчане помоћи за куповину боце са кисеоником. 

 
2. Новчана средства у износу 653,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 416100-Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
приврду и друштвене дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити по предрачуну  на жиро 
рачун добављача.“Компанија Милојевић Гиље-
гас“д.о.о. Бијељина-554-001-00000158-92. 

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

 
Број: 02-430-384/2019                       
14. март  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Oрганизацији 
ампутираца UDAS RS из Бања Луке у износу од 
9.000,00 КМ, на име суфинансирања пројекта 
„Интегрисано социо-економска подршка жртвама 
мина у БиХ“. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412900-Средства 
за накнаде за  деминирање, обуку и ванредне 
прилике, потрошачка јединица 01190260-Служба 
цивилне заштите, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Организацији ампутираца UDAS RS број:562-099-
81415375-78. 

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

 
Број: 02-400-79/2019                       
22. март  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Зворник-баскет“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име финансирања трошкова за 
такмичења у Другој лиги Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Зворник-баскет“ број:555-400-
00178135-77. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-38/2019                       
5. април  2019. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Принцип“ из Зворника у износу од 10.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за такмичења у 
Првој лиге Републике Српске. 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 

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

 
Број: 02-66-40/2019                       
12. април  2019. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
Одјељење за финансије 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник   Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190125-Служба 
професионалне ватрогасне службе, на позицији: 

 
- 511300-Издаци за набавку постројења и 

опреме у износу од 50.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за наавку 
ватрогасног (теретног) камиона. 

 
Број: 03-40-3/2019                              НАЧЕЛНИК 
6. фебруар 2019. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190300 - Центар за 
социјални рад, на позицији: 

 
- 411400-Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи у износу од 2.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за исплату 
средства која су законом прописана за смрт ужег 
члкана породице. 

 
Број: 03-40-4/2019                              НАЧЕЛНИК 
6. фебруар 2019. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190400-Дјечији вртић „Наша 
радост“, на позицији: 

 

- 411400-Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи у износу од 1.600,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна за исплату 
средства која су законом прописана за смрт ужег 
члана породице. 

 

Број: 03-40-6/2019                              НАЧЕЛНИК 
12. фебруар 2019. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, на позицији: 

 
- 412700-Средства за пројектну документацију 

за локални економски акциони план-ЛЕАП у 
износу од 4.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна за плаћање 
израде стратегије интегрисаног развоја града 
Зворник. 

 

Број: 03-40-8/2019                              НАЧЕЛНИК 
12. фебруар 2019. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за 
заједничке послове , на позицији: 

 

- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл у износу од 
1.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна да би се 
платило опремање нових просторија Градске управе 
тракастим завјесама. 

Број: 03-40-5/2019                              НАЧЕЛНИК 
12. фебруар 2019. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник  Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове, на позицији: 

 
- 415200-Грантови МЗ - текуће одржавање у 

износу од 156.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за плаћање 
обавеза по уговору 02-360-59/18-изградња обало 
утврде и изградња пјешачке стазе. 

 
Број: 03-40-10/2019                            НАЧЕЛНИК 
20. фебруар 2019. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190125 - Служба 
професионалне ватрогасне службе, на позицији: 

 

- 412500-Расходи за текуће одржавање у 
износу од 8.400,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна за плаћање 
поправке ватрогасног возила. 

 

Број: 03-40-12/2019                            НАЧЕЛНИК 
22. фебруар 2019. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190180-Oдјељење за 
борачко инвалидску заштиту, на позицији: 
 

- 415200-Грант за финансирање Општинске 
борачке организације Зворник у износу од 
13.750,00 КМ. 
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2. Средства на тој позицији потребна за исплату 
редовних транши овог удружења. 

 

Број: 03-40-14/2019                            НАЧЕЛНИК 
11. март  2019. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за 
заједничке послове , на позицији: 

 

- 516100-Расходи за текуће одржавање у 
износу од 5.000,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна да би се 
платилa поправка аутомобила Градске управе. 

 

Број: 03-40-13/2019                            НАЧЕЛНИК 
4. март 2019. године                         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190125-Служба 
професионалне ватрогасне службе, на позицији: 

 

- 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме у износу од 6.000,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна за набавку 
напртњача. 

 

Број: 03-40-15/2019                            НАЧЕЛНИК 
14. март 2019. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190140-Одјељење за 
финансије, на позицији: 
 

- 611400-Издаци за зајмове дате радницима у 
износу од 45.000,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна за аконтације 
дате радницима. 

 
Број: 03-40-17/2019                            НАЧЕЛНИК 
21. март 2019. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове, на позицији: 

 
- 412500-Расходи за инфр. у Мјесним 

заједницама у износу од 200.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за плаћање 
обавеза по ситуацији 01-03-113/19, асфалтирање и 
санација локалних путева. 

 
Број: 03-40-16/2019                            НАЧЕЛНИК 
21. март 2019. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120-Кабинет 
Градоначелника, на позицијама: 

 
- 412900-Расходи за пропагандни мат. Градске 

управе у износу од 10.000,00КМ, 
- 412900-Расходи по основу репрезентације у 

износу од 10.000,00 КМ. 
 

2. Средства на овим позицијама потребна због 
непланираних трошкова на истим у другом кварталу. 

 

Број: 03-40-19/2019                            НАЧЕЛНИК 
16. април 2019. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за 
заједничке послове , на позицији: 
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- 511200-Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкција објеката Градске  управе у 
износу од 10.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна да би се 
платиле обавезе које су настале  приликом 
реконструкције просторија Градске управе. 

 
Број: 03-40-21/2019                            НАЧЕЛНИК 
16. април 2019. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за 
заједничке послове, на позицији: 

 

- 412500-Расходи за текуће одржавање у 
износу од 10.000,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна да би се 
платило кречење просторија Градске управе. 

 

Број: 03-40-20/2019                            НАЧЕЛНИК 
16. април 2019. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове, на позицији: 

 

- 511100-Издаци у инфраст. у мјесним 
заједницама у износу од 294.000,00 КМ. 

 

2. Средства потребна за плаћање обавеза по 
ситуацији 1-03-360/19, асфалтирање и санација 
дијела локалног пута у МЗ Снагово-Лот-1 и 
Аасфалтирање и реконструкција дијела локалног 
пута у МЗ Пилица –Лот2. 

 
Број: 03-40-18/2019                            НАЧЕЛНИК 
16. април 2019. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 

На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/07 и 50/10), члана 24. став 2. Закона о 
превозу у друмском саобраћају     („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 111/08, 50/10, 
12/13, 33/14), и члана 51. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник Града Зворник“ 
број 2/16), Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја Градске управе Града 
Зворник, доноси   
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

 
I 

Овим рјешењем поступак усклађивања и 
регистрације редова вожње у линијском превозу 
лица на територији града Зворника за 2019/2020 
годину, сматра се окончаним. 
  

II 
Рјешење о регистрацији редова вожње и овјерене 
редове вожње доставити превознику.  
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
важи годину дана. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење, број: 05-345-76/2018 од 
02.04.2018. године. 
 

IV 
Ово рјешење ће бити објављено у „Службеном 
гласнику Града Зворник“. 

 
Број: 05-345-37/2019                           НАЧЕЛНИК 
15. април 2019. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 

РЕГИСТАР 
РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 
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СТАРИ РЕГИСТАР РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 

1. 15.04.2019. Зворник – Пилица – Локањ „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 22.03.2019. 15.04.2019. / /  
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2. 15.04.2019. Зворник – Шетићи – Бошковићи „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

3. 15.04.2019. Зворник – Козлук  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

4. 15.04.2019. Зворник – Крижевићи – Парлог  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

5. 15.04.2019. Зворник – Роћевић – Пилица  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

6. 15.04.2019. Зворник – Китовнице – Делићи – 
Баљковица  

„EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

7. 15.04.2019. Зворник – Козлук – Малешић  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

8. 15.04.2019. Зворник – Снагово – Бијељевина „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

9. 15.04.2019. Зворник – Козлук – Кисељак  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

10. 15.04.2019. Зворник – Горњи Грбавци  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

11. 15.04.2019. Зворник – Крушке – Саставци  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

12. 15.04.2019. Горњи Шепак – Зворник  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

13. 15.04.2019. Зворник – Кула  Град „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

14. 15.04.2019. Зворник – Липље  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

15. 15.04.2019. Зворник – Дрињача – Зелиње  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

16. 15.04.2019. Коса – Кула  школа – Пилица –
Пећине  

„EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

17. 15.04.2019. Локањ – Пилица – Кула школа „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

18. 15.04.2019. Пећине – Пилица – Кула школа „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

19. 15.04.2019. Кисељак – Козлук – Роћевић  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

20. 15.04.2019. Зворник – Шетићи – Бошковићи  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

21. 15.04.2019. Зворник – Шетићи  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

22. 15.04.2019. Лучица – Дрињача  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

23. 15.04.2019. Лучица – Зворник  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

24. 15.04.2019. Улице – Зворник  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

25. 15.04.2019. Зворник – Дивич  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

26. 15.04.2019. Зворник – Бербићи  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

27. 15.04.2019. Зворник – Козлук – Малешић  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

28. 15.04.2019. Зворник – Мали Челопек „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

29. 15.04.2019. Зворник – Ораовац - Китовнички 
Пут 

„EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

30. 15.04.2019. Челопек – Улице – Зворник  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  

31. 15.04.2019. Зворник – Шљункара  „EURO PETROL OIL“ Д.О.О. 
Зворник 

22.03.2019. 15.04.2019. / /  
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На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е 

 
ОГЛАС 

 
Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-2/19 од 10.04.2019. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 184 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''С-4'' са  подацима: 
Заједницу је основало 7 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 81.10, која 
подразумјева вођење послова, њена права и 
обавезе: 

- заједница управља зградом за рачун етажних 
власника, 

- обезбјеђује средства за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде и друге 
трошкове управљања зградом, 

- одржава заједничке дијелове и уређује 
зграде, 

- помаже члановима заједнице у остваривању 
њихових стамбених и других потреба, 

- бави се кориштењем заједничких дијелова 
згрде и земљишта које служе за редовно 
кориштење зграде, 

- обавља и све друге послове који се односе на 
управљање зградом. 

 
Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује  
уговоре и обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 
заједница одговара свим новчаним средствима са 
којима расолаже, а оснивачи и чланови заједнице 
одговарају супсидијароно у складу са критеријумима 
плаћања трошкова одржавања. 
Заједницу представља и  заступа пред органима 
управе и правосудним органима, у правним 
пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења предсједник скупштине Милетић 
Бранка. У односу на заједницу коју заступа, 
заступник је дужан да се придржава одлука 
надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник.  
 
 Број: 05-373-2/2019                           НАЧЕЛНИК 
10. април 2019. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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