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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

16. април 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 4/2020  

 

 
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19) и чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), а у вези са Закључком 
Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 01-
3/20 од 17. марта 2020. године, Командант штаба за 
ванредне ситуације - Градоначелник  доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. 
Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације, број: 01-3/20 од 17.марта 2020.године, за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те 
заштите и спасавања становништва:  
 

a) До 30. марта 2020. године на подручју Града 
Зворник забрањује/у се:  

 

- сва јавна окупљања,  
- рад угоститељским објектима свих 

категорија,  
- рад трговинама, осим субјеката из подтачке 

б) овe наредбе,  
- рад свадбеним салонима,  

- рад фитнес центрима (фитнес, боди – 
билдинг клубовима и случним облицима 
организовања),  

- рад базенима, „wellness“ и спа центрима 
засебно и у склопу хотелског смјештаја,  

- рад дјечијим играоницама,  
- рад пијацама,  
- рад приватним стоматолошким 

амбулантама,  
- рад приређивача игара на срећу,  
- рад спортских организација и школа спорта, 

те тренинг и организовање такмичења за 
спортисте свих категорија.  

 
б)  Ограничава се рад:  

 

- у трговачким центрима од 7:00 до 18:00 
часова, гдје могу радити само трговине 
прехране/робе широке потрошње, апотеке и 
пољоприврене апотеке ако се налазe у 
тржном центру,  

- трговине прехране/робе широке потрошње, 
трговине сточне хране и трговине на велико 
од 7:00 до 18:00 часова,  

- трговинским објектима врсте драгстор и 
субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа) од 7:00 до 
22:00 часова. 

  
Рад у наведеним субјектима у овој подтачки  
наредбе организовати уз предузимање сљедећих 
мјера:  
 

- ограничавање броја људи који истовремено 
могу бити у затвореном продајном 
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простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу улазити,  

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање 1 м,  

- у затвореном продајном простору омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из 
објеката и мјере дезинфекције и појaчане 
хигијене,  

- достава животних намирница и хране од 
стране субјеката који су регистровани за 
обављање те дјелатности, уз максималне 
мјере хигијене и сигурности које ће 
контролисати контролни органи, је 
дозвољена од 07:00 до 18:00 часова, 

- хотели, мотели и хостели – могу пружати 
услуге смјештаја у свом простору за своје 
госте, а услуге хране и пића само за госте 
хотела, мотела и хостела,  

- бензинске пумпе и плинске пумпне станице, 
без ограничења када је у питању продаја 
горива, других нафтних деривата и плина, 
са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат од 07:00 
до 18:00 часова,  

- апотеке и пољопривредне апотеке – без 
промјене радног времена, уз предузимање 
сљедећих мјера:  

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у истом продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу улазити,  

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најамање 1 м,  

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз излазак из 
објеката и мјере дезинфекције и појачане 
хигијене.  

 
в)   Органи јединице локалне самоуправе и остали 

субјекти који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад како слиједи:  
- у органима јединице локалне самоуправе и 

осталих субјеката који врше јавна 
овлаштења организовати рад са 
минималним бројем потребних извршилаца 
на лицу мјеста, а остала лица упутити на 
рад од куће или рад код куће,  

- на улазу у све службене просторије органа 
из ове тачке које пружају услуге грађанима 
ограничити број особа које истовремено 
могу да уђу и бораве у просторијама органа,  

- онемогућити задржавање у просторијама 
органа и прављење дужих редова у 
затвореном простору,  

- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима управе од најмање 
1 м уз предузимање мјера дезинфекције и 
појачане хигијене,  

 
г)  Дом здравља ће реорганизовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима 
ресорно надлежног Министарства при чему ће 
се:  

- организовати за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу бити 
заражене вирусом корона,  

- приоритетно и без задршке проводити мјере 
анкетирања лица која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне 
изолације за све особе првог контакта и 
достављати Институту за јавно здравство и 
надлежним институцијама све тражене 
податке у складу са препорукама,  

- организовати без прекида (0-24 часа) 
службу јављања, давања одговора и услуге 
лицима која ће се јављати због уласка у 
земљу на граничним прелазима,  

- пружање стоматолошких услуга у хитним 
случајевима уз поштовање свих 
превентивних мјера. 

 
2. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе спроводе Одјељење за инспекцијски 
надзор Градске управе Зворник,путем надлежне 
инспекције и Одјељење Комуналне полиције 
Градске управе Зворник. 
 
3. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 2. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
4. Лица којима је изречена мјера самоизолације 
дужна су да поступају у складу са упутама које су 
добили од надлежних органа. 
 
5. Лица која не буду поступала у складу са овом 
наредбом биће од стране надлежних органа 
кажњена у складу са прописом/прописима којим је 
уређена одређена област. 
 
6. Наредба број: 02-022-24/2020 од 
18.03.2020.године ставља се ван снаге. 
 
7. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
19. март  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19) и чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), а у вези са Закључком 
Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 01-
3/20 од 17. марта 2020. године, командант Градског 
штаба за ванредне ситуације доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗВОРНИК 
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1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те 
заштите и спасавања становништва:  
 

a)  На подручју Града Зворник до 30. марта 2020. 
године, забрањује/у се:  

 

- сва јавна окупљања,  
- рад угоститељским објектима свих 

категорија,  
- рад трговинама, осим субјеката из подтачке 

б) овe наредбе,  
- рад свадбеним салонима,  
- рад фитнес центрима (фитнес, боди – 

билдинг клубовима и случним облицима 
организовања),  

- рад базенима, „wellness“ и спа центрима 
засебно и у склопу хотелског смјештаја,  

- рад дјечијим играоницама,  
- рад пијацама,  
- рад приватним стоматолошким 

амбулантама,  
- рад приређивача игара на срећу,  
- рад спортских организација и школа спорта, 

те тренинг и организовање такмичења за 
спортисте свих категорија.  

 
б)  На подручју Града Зворник до 30. марта 2020. 

године, ограничава се рад:  
 

- у трговачким центрима од 7:00 до 18:00 
часова, гдје могу радити само трговине 
прехране/робе широке потрошње, апотеке и 
пољоприврене апотеке ако се налазe у 
тржном центру,  

- трговине прехране/робе широке потрошње, 
трговине сточне хране и трговине на велико 
од 7:00 до 18:00 часова,  

- трговинским објектима врсте драгстор и 
субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа) од 7:00 до 
18:00 часова. 

 

Рад у наведеним субјектима у овој подтачки  
наредбе организовати уз предузимање 
сљедећих мјера:  
- ограничавање броја људи који истовремено 

могу бити у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу улазити,  

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање једног 
метра,  

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз излазак из 
објеката и мјере дезинфекције и појaчане 
хигијене.  

- достава животних намирница и хране од 
стране субјеката који су регистровани за 
обављање те дјелатности, уз максималне 
мјере хигијене и сигурности које ће 
контролисати контролни органи, је 
дозвољена од 07:00 до 18:00 часова, 

- хотели, мотели и хостели – могу пружати 
услуге смјештаја у свом простору за своје 

госте, а услуге хране и пића само за госте 
хотела, мотела и хостела,  

- бензинске пумпе и плинске пумпне станице, 
без ограничења када је у питању продаја 
горива, других нафтних деривата и плина, 
са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат од 07:00 
до 18:00 часова,  

- апотекама и пољопривредним апотекама 
радним данима од 08:00 до 18:00 часова, а 
викендом од 08:00 до 13:00 часова, уз 
предузимање сљедећих мјера:  

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у истом продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу улазити,  

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најамање једног 
метра,  

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз излазак из 
објеката и мјере дезинфекције и појачане 
хигијене.  

 
в)   Органи јединице локалне самоуправе и остали 

субјекти који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад како слиједи:  

 

- у органима јединице локалне самоуправе и 
осталих субјеката који врше јавна 
овлаштења организовати рад са 
минималним бројем потребних извршилаца 
на лицу мјеста, а остала лица упутити на 
рад од куће или рад код куће,  

- на улазу у све службене просторије органа 
из ове подтачке које пружају услуге 
грађанима ограничити број особа које 
истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа,  

- онемогућити задржавање у просторијама 
органа и прављење дужих редова у 
затвореном простору,  

- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима управе од најмање 
једног метра уз предузимање мјера 
дезинфекције и појачане хигијене. 

 
г)  Дом здравља ће реорганизовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима 
ресорно надлежног Министарства при чему ће 
се:  

 

- организовати за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу бити 
заражене вирусом корона,  

- приоритетно и без задршке проводити мјере 
анкетирања лица која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне 
изолације за све особе првог контакта и 
достављати Институту за јавно здравство и 
надлежним институцијама све тражене 
податке у складу са препорукама,  

- организовати без прекида (0-24 часа) 
службу јављања, давања одговора и услуге 
лицима која ће се јављати због уласка у 
земљу на граничним прелазима,  
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- пружање стоматолошких услуга у хитним 
случајевима уз поштовање свих 
превентивних мјера. 

 
2. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе спроводе Одјељење за инспекцијски 
надзор Градске управе Зворник,путем надлежне 
инспекције и Одјељење Комуналне полиције 
Градске управе Зворник. 
 
3. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 2. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
4. Лица којима је изречена мјера самоизолације 
дужна су да поступају у складу са упутама које су 
добили од надлежних органа. 
 
5. Лица која не буду поступала у складу са овом 
наредбом биће од стране надлежних органа 
кажњена у складу са прописом/прописима којим је 
уређена одређена област. 
 
6. Наредба број: 02-022-24/2020 од 19.03.2020. 
године ставља се ван снаге. 
 
7. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
24. март  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Упутства за организацију и спровођење карантина 
на граничном прелазу и у локалној заједници, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 31.03.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ФОРМИРАЊУ ОДГОВОРНОГ ТИМА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ КАРАНТИНОМ 
 
1. Формира се Одговорни тим за управљање 
карантином успостављеним на подручју града 
Зворник, у Каракају у објекту Технолошког 
факултета Зворник, у саставу: 
 

1) Рајко Јурошевић, члан тима, 
2) др Богдана Бодирога, члан тима, 
3) Драгослав Остојић, члан тима. 

 
2. Задатак тима је да управља успостављеним 
карантином и да свакодневно о стању у карантину, 
са приједлогом мјера које треба предузети, 
обавјештава Градски штаб за ванредне ситуације. 

3.  Административно - техничке послове Одговорног 
тима за управљање карантином врши Стручно – 
оперативни тим Градског штаба за ванредне 
ситуације. 
 
4.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
31. март  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 01-3/2020 од 17.03.2020. године, Закључка о 
предузимању мјера против лица која не поштују 
мјере кућне изолације, број: 06-5/2020 од 22.03.2020. 
године и Упутства за организацију и спровођење 
карантина на граничном прелазу и у локалној 
заједници, Градски штаб за ванредне ситуације на 
сједници одржаној дана 31.03.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ПРОДУЖЕЊУ ТРАЈАЊА НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗВОРНИК, БРОЈ: 02-022-24/2020 ОД 

24.03.2020.ГОДИНЕ, О ОРГАНИЗОВАЊУ 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК И 
ПОТРЕБИ ДОНОШЕЊА АКТА КОЈИМ ЋЕ СЕ 
ПОЈЕДНОСТАВИТИ ПОСТУПАК ОВЈЕРЕ 

ПОТПИСА ЛИЦА 
 
1. Предлаже се Градоначелнику да донесе 
Наредбу о продужењу трајања Наредбе о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на 
територији Града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
24.03.2020.године, до 13.04.2020.године. 
 
2. Предлаже се Градоначелнику да донесе 
Наредбу о организовању и спровођењу мјера 
карантина на подручју Града Зворник. 
 
3. Предлаже се Градоначелнику да донесе акт 
којим ће поједоставити поступак овјере потписа 
лица изван службених просторија јединице локалне 
самоуправе. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
31. март  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30. марта 2020. године, Градски 
штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној 
дана 03.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. На подручју Града Зворник до 13. априла 2020. 
године забрањује се задржавање лица у градском 
парку, дјечијим игралиштима, спортским 
игралиштима, теретанама на отвореном и тврђави 
Ђурђев град. 
 
2. Препоручује се лицима да се приликом 
кориштења шеталишта на обали ријеке Дрине,  
шеталишта у граду и других јавних површина не 
сакупљају у групе, не више од два лица на 
удаљености од један метар. 
 
3. За спровођење овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
3. април  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20) 
и Упутства за организацију и спровођење карантина 
на граничном прелазу и у локалној заједници, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 06.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ФОРМИРАЊУ ОДГОВОРНОГ ТИМА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ КАРАНТИНОМ 
 
1. Формира се Одговорни тим за управљање 
локалним карантином успостављеним на подручју 
града Зворник, у саставу: 
 

1) Милош Томић, предсједник, 
2) Рајко Јурошевић, члан тима, 
3) др Богдана Бодирога, члан тима, 
4) Драгослав Остојић, члан тима, 
5) Срђан Деспић, члан тима. 

 
2.  Задатак тима је да : 

- управља успостављеним карантином 
укључујући размјештај лица, 

- доноси акт о кућном реду у карантину, 
- води евиденцију лица која се смјештају и 

отпуштају из карантина, 
- организује и координира чишћење објекта 

карантина, 
- организује и координира дезинфекцију 

објекта са ХЕС-ом Дома здравља Зворник, 
- води евиденцију о заузетости капацитета 

карантина, 
- организује и координира физичко 

обезбјеђење карантина и  
- свакодневно о стању у карантину, са 

приједлогом мјера које треба предузети, 
обавјештава Градски штаб за ванредне 
ситуације. 
 

3.  Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о 
формирању Одговорног тима за управљање 
карантином број: 02-022-24/2020 од 31.03.2020. 
године. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
6. април  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20), 
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 
(COVID-19) у Републици Српској, број: 11-2/20 од 
30.марта 2020.године и Упутства за организацију и 
спровођење карантина на граничном прелазу и у 
локалној заједници, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 06.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 

ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК, БРОЈ: 02-022-
24/2020 ОД 31.03.2020.ГОДИНЕ И О ИЗМЈЕНИ-
ДОНОШЕЊУ НОВЕ НАРЕДБЕ ОРГАНИЗОВАЊУ 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК  
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1. Предлаже се Градоначелнику да донесе допуну 
Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник, 
број: 02-022-24/2020 од 31.марта.2020.године, у 
смислу да се дозволи рад радњама за продају и 
поправку мобилних телефона и радњама за продају 
риболовачке опреме и да се у допуни наредбе 
констатује да субјекти ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша 
радост" Зворник, Туристичка организација града 
Зворник, ЈУ РСЦ "Зворник", ЈУ "Дом омладине 
Зворник" Зворник и ЈУ "Народна библиотека и 
музејска збирка Зворник" Зворник  престају са радом 
до даљњег. 
 
2. Предлаже се Градоначелнику да измијени 
постојећу или донесе нову Наредбу о организовању 
и спровођењу мјера карантина на подручју Града 
Зворник, у смислу да се предвиди формирање 
карантина и у фискултурној сали Основне школе 
"Десанка Максимовић" Каракај. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
6. април  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка б) и з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20), 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30. марта 2020.године, Градски 
штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној 
дана 08.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОЗВОЛИ КРЕТАЊА ЛИЦИМА СА НАВРШЕНИХ 

65 И ВИШЕ ГОДИНА ЖИВОТА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
кретање лицима са навршених 65 и више година 
живота уторком и петком у времену од 07:00 до 
11:00 часова, а ради куповине основних животних 
намирница, лијекова и обављање послова у 
банкама. 
 
2. Препоручује се банкама и апотекама да уторком 
и петком свој рад прилагоде лицима са навршених 
65 и више година, у смислу да наведене дане почну 
са радом од 07:00 часова. 
 
3. Власници трговачких радњи, апотека и 
одговорна лица у банкама дужни су организивати 
рад на начин да се строго придржавају мјера 
заштите које се односе на дезинфекцију, социјално 
растојање и боравак у просторији једног лица – 
купца/клијента. 

4. Препоручује се лицима млађим од 65 година 
живота да у периоду утврђеном у тачки 1. овог 
закључка не обављају куповину и послове у 
банкама. 
 
5. Препоручује се грађанима да избјегавају сва 
окупљања за предстојеће празнике и да прославе 
обављају у кругу породице. 
 
6. За реализацију овог закључка задужује се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
примјењиваће се до 13.04.2020. године. 
 

Број: 02-022-24/2020                       
8. април  2020. године           КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 45. став 1. тачка б) и з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20), 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30. марта 2020.године, Градски 
штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној 
дана 13.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОЗВОЛИ КРЕТАЊА ЛИЦИМА СА НАВРШЕНИХ 

65 И ВИШЕ ГОДИНА ЖИВОТА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
кретање лицима са навршених 65 и више година 
живота уторком и петком у времену од 07:00 до 
11:00 часова, а ради куповине основних животних 
намирница, лијекова и обављање послова у 
банкама. 
 
2. Препоручује се банкама и апотекама да уторком 
и петком свој рад прилагоде лицима са навршених 
65 и више година, у смислу да наведене дане почну 
са радом од 07:00 часова. 
 
3. Власници трговачких радњи, апотека и 
одговорна лица у банкама дужни су организивати 
рад на начин да се строго придржавају мјера 
заштите које се односе на дезинфекцију, социјално 
растојање и боравак у просторији једног лица – 
купца/клијента. 

 
4. Препоручује се лицима млађим од 65 година 
живота да у периоду утврђеном у тачки 1. овог 
закључка не обављају куповину и послове у 
банкама. 
 

5. Препоручује се грађанима да избјегавају сва 
окупљања за предстојеће празнике и да прославе 
обављају у кругу породице. 
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6. За реализацију овог закључка задужује се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
примјењиваће се до 27.04.2020. године. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
13. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20) 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.марта 2020.године, Градски штаб 
за ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
13.04.2020.године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ПРОДУЖЕЊУ ТРАЈАЊА НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗВОРНИК, БРОЈ: 02-022-24/2020 ОД 
31.03.2020.ГОДИНЕ И ДОПУНА НАРЕДБЕ О 

РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗВОРНИК, БРОЈ: 02-022-24/2020 ОД 

06.04.2020.ГОДИНЕ 
 
1. Предлаже се Градоначелнику да донесе 
Наредбу о продужењу трајања Наредбе о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на 
територији Града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
31.03.2020.године и допуна Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката и служби на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
06.04.2020.године, до 27.04.2020.године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
13. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20) 

и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.марта 2020.године, Градски штаб 
за ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
13.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. На подручју Града Зворник забрањује се 
задржавање лица у градском парку, дјечијим 
игралиштима, спортским игралиштима, теретанама 
на отвореном и тврђави Ђурђев град. 
 
2. Препоручује се лицима да се приликом 
кориштења шеталишта на обали ријеке Дрине,  
шеталишта у граду и других јавних површина не 
сакупљају у групе, не више од два лица на 
удаљености од два метра. 
 
3. За спровођење овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
примјењиваће се до 27.04.2020.године. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
13. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
На основу члана 3. став 1. Закона о заштити 
становништва од заразних болести ("Службени 
гласник Републике Српске",број: 90/17), члана 59. и 
82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 
36/19) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) Градоначелник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
I 

Овом одлуком се, у циљу заштите становништва од 
заразних болести – корона вирус, ограничава радно 
вријеме угоститељских објеката на подручју Града 
Зворник на вријеме од 06 часова до 23 часа, у 
временском периоду од  12. марта до 30. марта 
2020. године. 

 
II 

Угоститељски објекти на које се односи ова одлука 
су: кафана , кафе бар, бар на отвореном, пивница, 
винарија, бифе, крчма, коноба, ноћни клуг, ноћни 
бар, диско клуб/дискотека, ресторан, печењара, 
посластичарница, угоститељски објекти који пружају 
кетеринг услуге, салони за посебне прилике, те 
остали објекти у којима се врши услуживање хране и 
пића. 
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III 
Надзор над примјеном ове одлуке вршиће 
Комунална полиција Градске управе Града Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-022-23/2020                       
12. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 3. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), а на 
приједлог Координационог тијела за планирање, 
спровођење и праћење активности везаних за појаву 
"covid - 19",, Градоначелник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ПОСТУПАЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК 
 

I 
Овом одлуком се налаже здравственом инспектору 
Градске управе Зворник да рјешења којима је 
лицима изречена мјера здравственог надзора 
измијени у смислу да им се изрекне мјера 
самоизлације која подразумијева боравак у кућним 
условима и свакодневно јављање надлежном 
доктору. 
 

II 
Здравствени инспектор је дужан рјешења доставити 
лицима којима је изречена мјера самоизолације. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
16. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 3. став 1. Закона о заштити 
становништва од заразних болести ("Службени 
гласник Републике Српске",број: 90/17), чл. 59. и 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћени 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
 

I 
Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука о 
превентивним мјерама заштите становништва на 
подручју Града Зворник, број: 02-022-23/2020 од 12. 
марта 2020. године. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-23/2020                       
16. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 22. и 42. став 2.Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), чл. 
59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 
36/19) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) а на приједлог Градског штаба 
за ванредне ситуације, Командант штаба - 
Градоначелник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНОГ ТИМА 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

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

"SARS – COV-2" 
 
I 

Овом одлуком се формира Стручно-оперативни тим 
Градског штаба за ванредне ситуације, за 
планирање, спровођење и праћење активности 
везаних за појаву "covid - 19", болести коју изазива 
корона вирус "SARS – CoV-2" (у даљем тексту: 
Стручно-оперативни тим), у саставу: 
 

1. градоначелник града Зворник, 
2. замјеник градоначелника града Зворник, 
3. директор ЈЗУ Дом здравља Зворник, 
4. директор ЈЗУ Болница Зворник, 
5. начелник Службе цивилне заштите Градске 

управе Зворник, 
6. старјешина Службе професионалне ватрогасне 

јединице Градске управе Зворник, 
7. представник ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске, Регионални центар Зворник, 
8. начелник Полицијске управе Зворник, 
9. начелник Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, 
10. здравствени инспектор Градске управе 

Зворник, 
11. директор ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" 

Зворник, 
12. шеф Кабинета градоначелника, 
13. доктор медицине – епидемиолог ЈЗУ Дом 

здравља Зворник, 
14. начелник Одјељења Комуналне полиције 

Градске управе Зворник, 
15. доктор медицине – инфектолог ЈЗУ Болница 

Зворник, 
16. директор АД "Водовод и комуналије" Зворник, 
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17. представник Јединице граничне полиције 
Зворник, Гранична полиција БиХ. 

 
II 

Задатак Стручно-оперативног  тима из тачке I ове 
одлуке је планирање, спровођење и праћење 
активности везаних за појаву "covid - 19", болести 
коју изазива корона вирус "SARS – CoV-2". 
 

III 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о именовању  Координационог тијела за 
планирање, спровођење и праћење активности 
везаних за појаву "covid - 19", болести коју изазива 
корона вирус "SARS – CoV-2", број: 02-022-24/2020 
од 13.марта 2020.године. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
18. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 3. Закона о заштити становништва 
од заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17) и 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 25/20), а на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОВЈЕРИ ПОТПИСА 

 
I 

Овом одлуком се налаже службеницима Градске 
управе Зворник овлашћеним за послове овјере 
потписа, преписа и рукописа да могу извршити 
овјеру потписа изван просторија јединице локалне 
самоуправе и по усменом захтјеву странке (по 
телефонском захтјеву странке). 
 

II 
Шеф Одсјека за послове пријемне канцеларија и 
мјесних канцеларија ће по сваком усменом захтјеву 
за овјеру потписа одредити службено лице које ће 
изаћи на остављену адресу и извршити овјеру 
потписа, осим у случају усменог захтјева 
постављеног овлашћеном лицу у мјесној 
канцеларији по ком је исто дужно поступити. 
 

III 
Одлука важи за вријеме трајања ванредне ситуације 
за територију Републике Српске. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

Број: 02-022-24/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), а на приједлог 
Координационог тијела за планирање, спровођење и 
праћење активности везаних за појаву "covid - 19", 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
У циљу провођења ванредних мјера за спрјечавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва: 
 
1. Сва лица која су путовала и боравила у земљама 
у којима је забиљежена појава вируса корона, која су 
била у контакту са обољелим, која сумњају на 
обољење или су боравила у здравственој установи 
гдје се лијече обољели од корона вируса дужна су 
да се јаве на један од сљедећих бројева: 
 

- 065/414-275 Епидемиолог Зворник, 
- 056/211-764 ХЕС Зворник, 
- 056/210-713 Служба хитне помоћи Зворник, 
- 0800 50 555 ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске, 
- 065/597-291 ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске, Регионални центар 
Зворник. 

 
1. Забрањује се рад сљедећим објектима сваким 
радним даном и у дане викенда до даљњег, и то: 
 

- свадбени салони, 
- теретане и 
- дјечије играонице. 

 
2. Забрањена су сва јавна окупљања до даљњег. 
 
3. Ограничава се рад: 
 

- од 07,00 до 18,00 часова угоститељским 
објектима свих врста, осим хотела и мотела 
који могу да служе храну и пиће за своје 
регистроване госте, 

- од 07,00 до 18,00 часова кафићима у склопу 
бензинских пумпи, аутопраоница и 
трговинских објеката, 

- од 06,00 до 22,00 часа трговинским објектима, 
- од 06,00 до 22,00 часа пекарама и пекотекама 

(дозвољена је само продаја производа без 
конзумације истих у пекарама и пекотекама). 
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4. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" ће 
наставити са радом само у старом објекту, уз 
појачане мјере надзора. 
 
5. Апотеке настављају да раде у редовном радном 
времену. 
 
6. Налаже се обавезна дезинфекција свих јавних 
објеката, јавних површина и средстава јавног 
превоза. 
 
7. Појачавају се превентивне хигијенске мјере у 
свим јавним објектима. 
 
8. Задужује се Одјељење за инспекцијски надзор и 
Одјељење Комуналне полиције да у провођењу ове 
наредбе обезбједе поштовање исте. 
 
9. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 8. ће свакодневно извјештавати предсједника 
Координационог тијела за планирање, спровођење и 
праћење активности везаних за појаву "covid - 19". 
 
10. Лица која не буду поступала у складу са овом 
наредбом биће од стране надлежних органа 
кажњена у складу са прописом/прописима којим је 
уређена одређена област. 
 
11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-26/2020                       
16. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), а на приједлог Градског 
штаба за ванредне ситуације, Градоначелник 
доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
У циљу провођења ванредних мјера за спрјечавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва: 
 
1. Сва лица која су путовала и боравила у земљама 
у којима је забиљежена појава вируса корона, која су 
била у контакту са обољелим, која сумњају на 
обољење или су боравила у здравственој установи 
гдје се лијече обољели од корона вируса дужна су 
да се јаве на један од сљедећих бројева: 

- 065/414-275 Епидемиолог Дом здравља 
Зворник, 

- 056/211-764 ХЕС Дом здравља Зворник, 
- 066/482-203 ХЕС Дом здравља Зворник, 
- 056/211-113 ХЕС Дом здравља Зворник, 
- 056-213-090 ХЕС Дом здравља Зворник, 
- 056-210-730 ХЕС Дом здравља Зворник 
- 056/210-713 Служба хитне помоћи Зворник, 
- 0800 50 555 ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске. 
 
2. Забрањује се рад сљедећим објектима сваким 
радним даном и у дане викенда у временском 
периоду од 19.03. до 23.03.2020.године, и то: 
 

- свадбени салони, 
- теретане, 
- дјечије играонице. 
- угоститељским објектима свих врста, осим 

хотела и мотела који могу да служе храну и 
пиће за своје регистроване госте, 

- кафићима у склопу бензинских пумпи, 
аутопраоница, аутобуских и жељезничих 
станица и трговинских објеката. 

 
3. Забрањена су сва јавна и приватна окупљања до 
даљњег. 
 
4. Ограничава се рад: 
 

- од 06,00 до 18,00 часова трговинским 
објектима, 

- од 06,00 до 22,00 часа пекарама и пекотекама 
(дозвољена је само продаја сопствених 
пекарских производа без конзумације истих у 
пекарама и пекотекама). 

 
5. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник 
престаје са радом до даљњег. 
 
6. Апотеке и дрогерије настављају да раде у 
редовном радном времену, уз појачане мјере 
хигијенске заштите. Апотеке су дужна да о свакој 
набавци робе – дезинфекциона средства, маске, 
рукавице, обавјесте Градски штаб за ванредне 
ситуације, ради набавке истих за потребе 
становништва. 
 
7. Правна лица која раде доставу хране (кетеринг) 
настављају да раде уз појачане мјере хигијенске 
заштите. 
 
8. Налаже се обавезна дезинфекција свих јавних 
објеката, јавних површина и средстава јавног 
превоза. 
 
9. Појачавају се превентивне хигијенске мјере у 
свим јавним објектима. 
 
10. Задужује се Одјељење за инспекцијски надзор и 
Одјељење Комуналне полиције да у провођењу ове 
наредбе обезбједе поштовање исте. 
 
11. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 10. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
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12. Лица којима је изречена мјера самоизолације 
дужна су да поступају у складу са упутама које су 
добили од надлежних органа. 
 
13. Лица која не буду поступала у складу са овом 
наредбом биће од стране надлежних органа 
кажњена у складу са прописом/прописима којим је 
уређена одређена област. 
 
14. Наредба број: 02-022-26/2020 од 
16.03.2020.године ставља се ван снаге. 
 
15. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
18. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.марта 2020.године,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. У циљу превенције ширења новог вируса корона 
SARS – CoV-2 и COVID-19 болести, на подручју 
Града Зворник до 13. априла 2020.године, 
забрањује/у се:  
 

1) сва јавна окупљања,  
2) рад свим угоститељским објектима за исхрану 

и пиће,  
3) рад трговинама, изузев субјеката из тачке 2. и 

3. ове наредбе,  
4) рад свадбеним салонима,  
5) рад фитнес центрима (фитнес, боди – 

билдинг клубовима и сличним облицима 
организовања),  

6) рад базенима, „wellness“ и спа центрима 
посебно и у склопу угоститељских објеката за 
смјештај,  

7) рад дјечијим играоницама,  
8) рад приватним стоматолошким амбулантама,  
9) рад приређивача игара на срећу,  

10) рад спортских организација и школа спорта, 
те тренинга и организовање такмичења за 
спортисте свих категорија и 

11) обављање услужних и занатских дјелатности 
чије обављање захтијева непосредан контакт 
за корисницима (фризерски и други третмани 
за уљепшавање и дјелатности за његу и 
одржавање тијела). 

 
2. На подручју Града Зворник до 13. априла 
2020.године, ограничава се рад од 07:00 до 18:00 
часова:  
 

1) трговинама на велико, 
2) трговинама прехране/робе широке потрошње,  
3) трговинама сточне хране,  
4) субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа), 

5) субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности. 

  
3. На подручју Града Зворник до 13. априла 2020. 
године, ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова : 
 

1) трговинама бијелом техником, водоматери-
јалом и санитаријама, грађевинским матери-
јалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољо-
привредне машине, електроматеријалом, 
керамика и боја и лакова, 

2) пијацама и сточним пијацама. 
 

4. На подручју Града Зворник до 13. априла 
2020.године, ограничава се рад од 08:00 до 18:00 
часова, а викендом од 08:00 од 13:00 часова : 
 

1) апотекама и пољопривредним апотекама. 
 
5. Бензинске пумпе и плинске пумпне станице, 
обављају дјелатност без ограничења када је у 
питању продаја горива, других нафтних деривата и 
плина, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат од 07:00 до 18:00 
часова. 
 
6. Угоститељи који послују у угоститељском објекту 
за смјештај (хотели, мотели, хостели) могу без 
временског ограничења пружати услуге смјештаја, а 
услуге хране и пића могу пружати само гостима 
којима пружају услуге смјештаја. 
 
7. Сви субјекти из т.2.,3.,4.,5. и 6. ове наредбе дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно 
здравство Републике Српске" за спрјечавање појаве 
и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 
 
8. Органи јединице локалне самоуправе дужни су 
организовати свој рад како слиједи:  
 

1) у органима јединице локалне самоуправе  
организовати рад са минималним бројем 
потребних извршилаца на лицу мјеста, а 
остала лица упутити на рад од куће или рад 
код куће,  
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2) на улазу у све службене просторије органа из 
ове подтачке које пружају услуге грађанима 
ограничити број особа које истовремено могу 
да уђу и бораве у просторијама органа,  

3) онемогућити задржавање у просторијама 
органа и прављење дужих редова у 
затвореном простору,  

4) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима управе од најмање 
једног метра уз предузимање мјера 
дезинфекције и појачане хигијене. 

 
9. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе спроводе Одјељење за инспекцијски 
надзор Градске управе Зворник, путем надлежне 
инспекције и Одјељење Комуналне полиције 
Градске управе Зворник. 
 
10. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 9. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
11. Наредба број: 02-022-24/2020 од 
24.03.2020.године ставља се ван снаге. 
 
12. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 22, 45. и 46. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 25/20) и Упутства за 
организацију и спровођење карантина на граничном 
прелазу и у локалној заједници, а на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРЕ 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва:  
 
1.  Успоставља се мјера карантина у Граду Зворник 
и иста ће бити организована у Каракају: 

- у објекту Технолошког факултета Зворник и  
- у кругу Технолошког факултета у  виду 

шаторског насеља. 

2. Карантин у објекту се организује за особе које се 
упућују из карантина на граничним прелазима БиХ, 
које имају пребивалиште на подручју Града Зворник, 
а карантин у виду шаторског насеља се организује 
за особе за које се утврди  да не поштују мјеру кућне 
изолације која им је изречена рјешењем надлежног 
инспектора, а које имају пребивалиште на подручју 
Града Зворник. 
 
3. Управљање и надзор над карантином вршиће 
именовани Одговорни тим. 
 
4. Одговорни тим ће управљати карантином у 
складу са Упутством за организацију и спровођење 
карантина на граничном прелазу и у локалној 
заједници, донијетим од стране Министарства 
здравља и социјалне заштите Републике Српске. 
 
5. Карантин ће обезбјеђивати припадници 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске. 
 
6. Здравствени надзор над лицима у карантину 
вршиће ХЕС ЈЗУ Дом здравља Зворник. 
 
7. Храну, воду и услове за задовољавање 
хигијенских потреба лица у карантину обезбједиће 
Град Зворник. 
 
8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 22, 45. и 46. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), 
Одлуке о проглашењу ванреднног стања за 
територију Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 31/20) и Упутства за 
организацију и спровођење карантина на граничном 
прелазу и у локалној заједници,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРЕ 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва:  
 
1.  Успоставља се мјера карантина у Граду Зворник 
и иста ће бити организована у Каракају: 
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- у објекту Технолошког факултета Зворник,  
- у кругу Технолошког факултета у  виду 

шаторског насеља и 
- у фискултурној сали Основне школе "Десанка 

Максимовић" Каракај. 
 
2.  Карантин у објекту се организује за особе које се 
упућују из карантина на граничним прелазима БиХ, 
које имају пребивалиште на подручју Града Зворник, 
а карантин у виду шаторског насеља се организује 
за особе за које се утврди  да не поштују мјеру кућне 
изолације која им је изречена рјешењем надлежног 
инспектора, а које имају пребивалиште на подручју 
Града Зворник. 
 
3. Управљање и надзор над карантином вршиће 
именовани Одговорни тим. 
 
4. Одговорни тим ће управљати карантином у 
складу са Упутством за организацију и спровођење 
карантина на граничном прелазу и у локалној 
заједници, донијетим од стране Министарства 
здравља и социјалне заштите Републике Српске. 
 
5. Карантин ће обезбјеђивати припадници 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске. 
 
6. Здравствени надзор над лицима у карантину 
вршиће ХЕС ЈЗУ Дом здравља Зворник. 
 
7. Храну, воду и услове за задовољавање 
хигијенских потреба лица у карантину обезбједиће 
Град Зворник. 
 
8.  Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о 
организовању и спровођењу мјере карантина на 
подручју Града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 31. 
марта 2020.године. 
 
9. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
6. април  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20) 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.марта 2020.године,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 

НАРЕДБУ 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник, 
број: 02-022-24/2020 од 31. марта 2020.године,  у 
тачки 2. после подтачке 5. додају се подтачке 6. и 7. 
и гласе: 
 
"6) радње за продају и поправку мобилних телефона 
и 
 7) радње за продају риболовачке опреме.". 
 
2. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник, 
број: 02-022-24/2020 од 31. марта 2020.године после 
тачке 11. додаје се тачка 12. и гласи: 
 
"ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, 
Туристичка организација града Зворник, ЈУ РСЦ 
"Зворник", ЈУ "Дом омладине Зворник" Зворник и ЈУ 
"Народна библиотека и музејска збирка Зворник" 
Зворник престају са радом до даљњег.". 
 
3. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник 
тачка 12. постаје тачка 13. 
 
4. У свему осталом Наредба о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на територији Града 
Зворник, број: 02-022-24/2020 од 31. марта 2020. 
године, остаје на снази. 
 
5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 02-022-24/2020                       
6. април  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредног стања за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 31/20) 
и Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.марта 2020.године,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
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НАРЕДБУ 
О ПРОДУЖЕЊУ ТРАЈАЊА НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗВОРНИК, БРОЈ: 02-022-24/2020 ОД 
31.03.2020.ГОДИНЕ И ДОПУНА НАРЕДБЕ О 

РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗВОРНИК, БРОЈ: 02-022-24/2020 ОД 

06.04.2020. ГОДИНЕ 
 

1. Продужава се трајање Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката и служби на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
31.03.2020.године и допуна Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката и служби на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
06.04.2020.године до 27.04.2020.године. 
 
2. Задужује се Одјељење за инспекцијски надзор и 
Одјељења Комуналне полиције да у провођењу ове 
наредбе обезбједе поштовање исте од стране  
субјеката на које се односи. 
 
3. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 2. ове наредбе свакодневно ће извјештавати 
команданта Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
13. април  2020. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 18. и 25. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  
59. став 18. и члана 82 став 3. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник РС“, број: 97/16), 
члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени 
гласник Града Зворник“, број: 2/16) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Службе за заједничке 
послове и управљање људским ресурсима да 
покрене поступак јавне набавке у предмету: 
„Набавка горива и мазива за моторна возила 
Градске управе Града Зворник“. За избор 
најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о 
набавци робе покренуће се отворени поступак јавне 
набавке. 
 

II 
Вриједност робе из члана I на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 66.990,00 КМ са ПДВ-
ом. За предложену набавку су обезбијеђена 

средства у износу од 67.000,00 КМ, буџетска 
позиција 412600, а набавка је предвиђена Планом 
јавних набавки, број 02-022-4/20, Робе број 6. Роба 
ће се испоручивати по потреби у току 2020. године 
по доласку возила Градске управе Града Зворник на 
бензинску станицу. 
 

III 
Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
али уз претходни услов испуњења квалификационих 
услова из тендерске  документације. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-11/2020                       
12. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 18. и 25. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана  59. став 18. и члана 82 став 3. Закона 
о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 
97/16 и 36/19), члана 34. став 1. Правилника о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града 
Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности да покрене поступак јавне 
набавке у предмету: „Извођење радова на згради ЈУ 
„Технички школски центар“ Зворник“. За избор 
најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о 
извођењу радова покренуће се отворени поступак 
јавне набавке. 
 

II 
Вриједност радова из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 31.075,20 КМ са ПДВ-
ом. За предложену набавку су обезбијеђена 
средства у износу од 35.000,00 КМ, буџетска 
позиција 511200, а набавка је предвиђена Планом 
јавних набавки, број 02-022-4/20, радови број 15. Рок 
за извођење радова је 30 дана од увођења извођача 
у посао, а плаћање се врши по испостављању 
окончане ситуације. 
 

III 
Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
али уз претходни услов испуњења квалификационих 
услова из тендерске  документације. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-16/2020                       
18. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 18. и 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14), члана 59. став 18 и члана 82. став 3 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16 и 36/19), члана 6. став 3. Правилника о 
поступку директног споразума града Зворник, 
(„Службени гласник града Зворник“, број 8/17), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја да 
покрене поступак јавне набавке у предмету: 
„Одржавање зелених површина у граду Зворнику“. 
За избор најповољнијег понуђача за додјелу Уговора 
о вршењу услуга, покренуће се поступак јавне 
набавке директним споразумом. 
 

II 
Вриједност услуга из члана I, на основу предрачуна 
ресорне службе, износи 7.012,98 КМ са ПДВ-ом. За 
предложену набавку су обезбијеђена буџетска 
средства у износу од 7.020,00 КМ, буџетска позиција 
412525, а набавка је предвиђена Планом јавних 
набавки, број 02-022-4/20, Услуге, број 31. Услуге ће 
се вршити у периоду од 31.03.2020.године - 
30.11.2020.године. 

 
III 

Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која се постигне у поступку директног 
споразума који ће спровести покретач поступка. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-23/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града 
Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/16) 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 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка горива и мазива 
за моторна возила Градске управе града Зворник“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-7-
3-18/20 дана 12.02.2020. године, пријавили су се 
следећи понуђачи:  

1. „Нестро петрол“  а.д. Бања Лука, 
2. „Еuro Petrol Оil“  д.о.о. Зворник, 
3. „Кесо - промет“  д.о.о. Зворник. 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка горива и 
мазива за моторна возила Градске управе града 
Зворник“ и проведене „е-аукције“, најповољнији 
понуђач је „Нестро петрол“  а.д. Бања Лука. 
 

III 
Понуђач из члана ll ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 46.451,59КМ без ПДВ-а. Роба 
се испоручује по потреби у току 2020. године, по 
доласку аутомобила на бензинску станицу, а 
плаћање се врши по испостављању овјерених 
фактура. 

 
IV 

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-11/2020                       
10. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града 
Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/16) 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 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Извођење радова на 
згради ЈУ „Технички школски центар“ Зворник“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-
11-3-20/20, дана 17.02.2020. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1. „Кипарис“  д.о.о. Зворник, 
2. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник, 
3. „Зворникпутеви“  а.д. Зворник, 
4. „Астра план“ д.о.о. Брчко и 
5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Извођење радова на 
згради ЈУ „Технички школски центар“ Зворник“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је 
„Астра план“ д.о.о. Брчко. 



БРОЈ 4                                Службени гласник града Зворник                               16. април 2020. 
 

 

16 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 20.000,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 30 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши у року 
од 45 дана од дана запримања фактуре за 
реализовани уговор. 
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-16/2020                       
1. април  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник 
града Зворник,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Уређење зелених површина у граду Зворник“, 
понуду је доставио понуђач: 
 

1. Пољопривредна апотека „АГРО-ТРГОВИНА“, 
Пилица бб, Зворник. 

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за вршење услуга у укупном износу од 
7.012,98 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити шест 
пута на мјесечном новоу, у периоду од 
31.03.2020.године – 30.11.2020.године. Плаћање се 
врши на мјесечном нивоу, по достављању овјерене 
фактуре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-23/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града 

Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/16) 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 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка намирница за 
кориснике из пројекта народне кухиње“ објављеном 
на порталу јавних набавки број: 70-1-1-19-3-29/20, 
дана 10.03.2020. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. „M&V Group“ д.о.о. Ораовац - Зворник, 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка намирница за 
кориснике из пројекта народне кухиње“, 
најповољнији понуђач је „M&V Group“ д.о.о. 
Ораовац - Зворник. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 23.756,73КМ са ПДВ-ом. Роба 
ће се испоручивати по потреби у току 2020. године 
(3 испоруке: април, јули и октобар), а плаћање ће се 
вршити у року од 40 дана од дана запримања 
овјерене фактуре по испоруци мјесечне количине. 
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-21/2020                       
9. април  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 10. став.1. тачка б) и члана 17. 
става 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), Наредбе Републичког 
штаба за ванредне ситуације број 33/20, члана  59. 
став 18. и члана 82 став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник  града Зворник,  
д о н о с и 
 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ  
О ИЗУЗЕЋУ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА  
 

I 
Од примјене Закона о јавним набавкама БиХ 
изузима се поступак „Успостављање локалног 

http://www.gradzvornik.org
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карантина за лица заражена вирусом корона 
(COVID-19) и лица која улазе на територију Босне и 
Херцеговине из других држава“. 

 
II 

За набавку су обезбијеђена средства из буџета 
града Зворник, буџетска позиција 412500. Радови ће 
се по Наредби Републичког штаба за ванредне 
ситуације извршити у року од 3 дана. 
 

III 
Количина изведених радова зависиће од даљих 
наредби Републичког штаба за ванредне ситуације 
Републике Српске. Плаћање изведених радова ће 
се вршити по достављању овјерених фактура. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена на web страници града Зворник.                        
 

Образложење       

Законом о јавним набавкама БиХ, чланом 10. став 
(1) тачка б) предвиђено је изузеће од примјене 
Закона за уговоре о јавној набавци чије извршење 
захтјева посебне мјере сигурности, у складу са 
законима у Босни и Херцеговини. Наредбом 
Републичког штаба за ванредне ситуације број 33/20 
наложено је хитно успостављање локалних 
карантина за лица заражена вирусом корона 
(COVID-19) и лица која улазе на територију Босне и 
Херцеговине из других држава. 
 
Сходно наведеном, утврђено је да су испуњени сви 
услови за доношење ове одлуке, те је одлучено као 
у диспозитиву. 
 
Број: 02-360-24/2020                       
7. април  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ИВО ЖИВАНОВИЋ из Зворника, руководилац 
возног парка у Градској управи Зворник, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка горива и 
мазива за моторна возила Градске управе града 
Зворник“.  
 
2. Робу из става 1. ће испоручивати „Нестро петрол“ 
а.д Бања Лука, према условима из понуде број: 
4682/20 од дана, 28.02.2020.године, по потреби, 
након потписивања уговора па до краја 2020.године. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
уговорене робе, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-11-1/2020                       
23. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова на санацији и бетонирању 
макадамских путева, у предмету „Реконструкција и 
асфалтирање градских улица, асфалтирање и 
санација локалних путева и путних објеката“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од 
24.04.2018.године. Обавезују се вршиоци надзора 
да након извршења уговорених радова, доставе 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-18/2018                       
1. април  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. РАЈКО ЈУРОШЕВИЋ из Зворника, по занимању 
спец. инжењер пољопривреде, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка чизама за 
потребе Службе цивилне заштите – Лот2“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити „Обућа“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде број: 79/20 од 
03.03.2020. године, у року од 30 дана након 
потписивања Уговора о набавци робе. Обавезује се 
вршилац надзора да након испоруке робе, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу.    
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-12/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
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 у предмету јавне 
набавке „Услуге мјерења и лабораторијског 
испитивања оптерећења путева“. 
  
2. Услуге из члана 1. ће вршити „Гим-тест“ д.о.о 
Бања Лука, према условима из понуде број 24/20 од 
23.03.2020. године, по потреби, у складу са 
појединачним уговорима. Обавезује се вршилац 
надзора да након сваког извршеног појединачног 
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: 02-360-20/2020                       
3. април  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1.НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању грађевински инжењер, као члан Пројектног 
тима, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора на извођењу радова на асфалтирању и 
реконструкцији путева, крпљењу ударних рупа, 
асфалтирању игралишта и изради макадамских 
путева, у предмету „Реконструкција и асфалтирање 
градских улица, асфалтирање и санација локалних 
путева и путних објеката“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од 
24.04.2018.године. Обавезују се вршилац надзора 
да након извршења уговорених радова, достави 

Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-19/2018                       
6. април  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
услуга аутобуског превоза“ - отворени поступак, 
број: 02-360-17/20, у саставу: 

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

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

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

4) Мирјана Иваз, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 23.03.2020. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-17/2020                       
23. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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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: „Услуге 
мјерења и лабораторијског испитивања оптерећења 
путева“ - отворени поступак, број: 02-360-20/20, у 
саставу: 

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

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

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

4) Мирјана Иваз, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 25.03.,2020. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-20/2020                       
25. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
намирница за кориснике пројекта народне кухиње“ - 
отворени поступак, број: 02-360-21/20, у саставу: 

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

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

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

4) Мирјана Иваз, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 31.03.2020. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                  
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Реконструкција Дома здравља у граду Зворник“ - 
отворени поступак, број: 02-360-18/20, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Горан Писић, 
замјеник предсједника, 
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2) Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

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

4) Бојан Стевановић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 14.04.2020. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18/2020                       
13. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), Градоначелник  Града Зворник д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Благојевић Марку, инжењеру пољопривреде, 
вјештаку пољопривредне струке, који је извршио 
процјену по налазу од 19.02.2020. године: 

- процјене тржишне вриједности стабла воћа, 
један налаз за потребе експропријације 
ријеке Сапне, одређује се накнада у износу од 
50,00 КМ, 

- процјена тржишне вриједности земљишта два 
налаза за потребе експропријације ријеке 
Сапне, одређује се накнада у износу од 
100,00 КМ, 

- процјена пољопривредног земљишта за 
потребе експропријације ријеке Сапне 

(допунско вјештачење код два власника) 
одређује се накнада у износу од 80,00 КМ, 

- састанак код замјеника градоначелника, 
дневница са употребом кола 13.02.2020. 
године, одређује се накнада у износу 90,00 
КМ, 

- састанак код замјеника градоначелника, 
дневница са употребом кола 19.02.2020. 
године, одређује се накнада у износу 90,00 
КМ, 

- Укупна накнада износи 410,00 КМ.  
 

2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
  
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-430-439/2020                       
31. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), Градоначелник  Града Зворник д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Дарку Василићу, дипломираном инжењеру 
електротехнике, стални стручни надзор у предмету 
јавне набавке „Набавка и уградња опреме за 
одржавање уличне расвјете у граду Зворнику“, који 
је извршио надзор по рачунима: 000057 од 
28.12.2019; 000051 од 16.01.2020; 000052 од 
16.01.2020; 000039 од 16.01.2020; 000041 од 
16.01.2020; 000040 од 16.01.2020; 000038 од 
16.01.2020; 000046 од 16.01.2020; 000044 од 
16.01.2020; 000043 од 16.01.2020; 000049 од 
16.01.2020; 000045 од 16.01.2020; 000042 од 
16.01.2020; 000060 од 17.01.2020; 000061 од 
17.01.2020; 000062 од 17.01.2020; 000059 од 
17.01.2020; 000058 од 17.01.2020; 000063 од 
17.01.2020; 000124 од 24.01.2020. године, одређује 
се накнада у износу од 785,94 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
  
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-430-498/2020                       
14. април  2020. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
 
 
 
 
 
 



БРОЈ 4                                Службени гласник града Зворник                               16. април 2020. 
 

 

21 

САДРЖАЈ
 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

1. Наредба о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник (од 19.3.2020)...........................1 

2. Наредба о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник (од 24.3.2020)...........................2 

3. Закључак о формирању Одговорног  тима    
за управљање карантином (31.3.2020)..........4 

4. Закључак о продужењу трајања Наредбе       
о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
24.03.2020. године, о организовању   
карантина на подручју Града Зворник и 
потреби доношења акта којим ће се 
поједноставити поступак овјере            
потписа лица.....................................................4 

5. Закључак о ограничењу и забрани       
кретања лица на подручју Града          
Зворник (3.4.2020).............................................5 

6. Закључак о формирању Одговорног тима      
за управљање карантином (6.4.2020).............5 

7. Закључак о допуни Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских,     
занатских, услужних и    других објеката         
и служби на територији    града Зворник,    
број: 02-022-24/2020 од 31.03.2020. године     
и о измјени – доношењу нове Наредбе о 
организовању   карантина на подручју     
Града Зворник...................................................5 

8. Закључак о дозволи кретања лицима са 
навршених 65 и више година живота 
(8.4.2020)...........................................................6 

9. Закључак о дозволи кретања лицима са 
навршених 65 и више година живота 
(13.4.2020).........................................................6 

10. Закључак о продужењу трајања Наредбе       
о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
31.03.2020. године и допуна Наредбе  о 
регулисању рада трговинских,  
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
06.04.2020. године............................................7 

11. Закључак о ограничењу и забрани       
кретања лица на подручју Града          
Зворник (13.4.2020)...........................................7 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК   
 

1. Одлука о превентивним мјерама заштите 
становништва на подручју Града 
Зворник..............................................................7 

2. Одлука о поступању здравственог  
инспектора Градске управе Зворник...............8 

 
 
 

3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о 
превентивним мјерама заштите 
становништва на подручју Града Зворник......8 

4. Одлука о формирању Стручно                          
-оперативног тима Градског штаба за 
ванредне ситуације, за планирање, 
спровођење и   праћење активности    
везаних за појаву "covid - 19", болести        
коју изазива корона вирус                          
"SARS – CoV-2" ................................................8 

5. Одлука о овјери потписа..................................9 
6. Наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник (од 16.3.2020)...........................9 

7. Наредба о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник (од 18.3.2020).........................10 

8. Наредба о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник (од 31.3.2020).........................11 

9. Наредба о организовању и спровођењу   
мјера карантина на подручју Града      
Зворник (31.3.2020).........................................12 

10. Наредба о организовању и спровођењу   
мјера карантина на подручју Града      
Зворник (6.3.2020)...........................................12 

11. Наредба о допунама Наредбе о     
регулисању рада трговинских,  
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник (од 6.4.2020)...........................13 

12. Наредба о продужењу трајања Наредбе         
о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
31.03.2020. године и допуна Наредбе  о 
регулисању рада трговинских,  
угоститељских, занатских, услужних и    
других објеката и служби на територији    
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од 
06.04.2020. године..........................................13 

13. Одлука о покретању поступка јавне     
набавке, број: 02-360-11/2020........................14 

14. Одлука о покретању поступка јавне     
набавке, број: 02-360-16/2020........................14 

15. Одлука о покретању поступка јавне     
набавке, број: 02-360-23/2020........................15 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02-360-11/2020........................................15 

17. Одлука о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02-360-16/2020........................................15 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02-360-23/2020........................................15 

19. Одлука о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02-360-21/2020........................................15 



БРОЈ 4                                Службени гласник града Зворник                               16. април 2020. 
 

 

22 

20. Посебна одлука о изузећу примјене        
Закона о јавним набавкама,                        
број: 02-360-24/2020........................................16 

21. Рјешење, број: 02-360-11-1/2020...................17 
22. Рјешење, број: 02-360-21-1-18/2018..............17 
23. Рјешење, број: 02-360-12/2020......................17 
24. Рјешење, број: 02-360-18/2020......................18 
25. Рјешење, број: 02-360-21-1-19/2018..............18 
26. Рјешење о именовању комисије за јавну 

набавку, број: 02-360-17/2020........................18 

27. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-20/2020........................19 

28. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-21/2020........................19 

29. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-18/2020........................19 

30. Закључак, број: 02-430-439/2020...................20 
31. Закључак, број: 02-430-498/2020...................20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 
Издавач: Скупштина града Зворник 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине града Зворник 

Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268 

www.gradzvornik.org 
 

Службени гласник града Зворник излази по потреби 
 

http://www.gradzvornik.org

