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На основу члана 39. став 20. и  члана 82. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 
97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћени текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), члана 2. Одлуке о признањима 
у граду Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 8/08 и 6/16)  и приједлога Комисије за 
друштвени надзор, награде и признања а поводом 
21. маја - Дана града Зворник, Скупштина града 
Зворник на 25. редовној сједници одржаној 10. маја 
2019. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
 О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 
I 

Доноси се одлука о додјели признања града Зворник 
организацијамa и појединцима како слиједи: 
 
A. ПОВЕЉА ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Будимир Аћимовић, за дјела од општег 
значаја за град Зворник 

  
Б. ЗЛАТНА МЕДАЉА ''Станко Николић'' 
 

1. Зоран Ивановић, постхумно, за допринос  
развоја  просвјете и културе 

  
В. СРЕБРНА МЕДАЉА ''Станко Николић'' 
 

1. Стана Лазаревић, за допринос развоју  
образовања дјеце 

2.   Миливоје Гајић, за друштвено одговоран рад 

  
 Г. БРОНЗАНА МЕДАЉА ''Станко Николић'' 
 

1.   Славко Бојић, за хумана дјела, давалац крви  
2.  Вукашин Јанковић,  за хумана дјела, давалац 

крви  
3. Ајша Хасановић, за посебне резултате у 

пољопривреди 
 

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

Број: 01-022-65/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
10. мај 2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 75. Закона о водама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17), а у складу са чланом 14. 
Правилника о мјерама заштите, начину одређивања 
и одржавања зона санитарне заштите („Службени 
гласник Републике Српске“, број 76/16), члана 17. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 39. Статута 
града Зворника („Службени гласник града Зворник“, 
број 5/17), Скупштина града Зворник, на 25. редовној 
сједници, одржаној дана 10. маја 2019. године,  
донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА „ВОДОВОД-СЈЕВЕР“ 

  

http://www.gradzvornik.org
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
I 

Овом одлуком утврђују се зоне санитарне заштите 
изворишта „Водовод-Сјевер, са којег се врши 
снабдијевање водом за пиће потрошача на подручју 
града Зворника, величина и границе зона санитарне 
заштите, мјере и режим заштите, надзор над 
спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и друга 
питања од интереса за спровођење санитарне 
заштите изворишта. 
                                                    

II 
Извориште „Водовод-Сјевер” (у даљем тексту: 
Извориште) лоцирано је у Пађинама на око 17 km 
сјевероисточно од Зворника. 
 

III 
Заштита Изворишта врши се успостављањем зона 
санитарне заштите и заштитних мјера, које су 
утврђене на основу до сада проведених истражних 
радова и стручног Елабората, у складу са локалним 
условима. 
 

IV 
Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних 
мјера врши се у циљу заштите вода Изворишта од  
свих  видова загађења  и  штетних утицаја  који  
могу  неповољно  дјеловати  на  хигијенску 
исправност воде за пиће или на издашност 
Изворишта. 
 

V 
1) Урбанистичко уређење простора, грађење, 
привредне, пољопривредне и друге дјелатности 
могу се вршити само на начин и под условима који 
су утврђени овом одлуком.  
2) Привредна  друштва, градски органи управе, 
друга правна лица, предузетници и грађани дужни 
су придржавати се одредби ове одлуке и 
примјењивати прописане мјере заштите. 
 
II  ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ 
МЈЕРЕ 

VI 
1) Извориште „Водовод-Сјевер” је извориште 
подземних вода у издани са интергрануларним 
типом порозности и према Правилнику о мјерама 
заштите, начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите, подручја на којима се налазе 
изворишта, као и водних објеката и вода 
намјењених људској употреби,  утврђују се три зоне 
санитарне заштите Изворишта. 
  
2) Зоне санитарне заштите су: 
  

− Зона непосредне заштите – зона најстрожијег 
режима заштите; 

− Зона уже заштите – зона ограниченог режима 
заштите; 

− Зона шире заштите – зона благог режима 
заштите, 

 
1. Зона непосредне заштите (зона најстрожијег 

режима заштите – зона изворишта) 

VII 
1) Зоне непосредне заштите Изворишта обухватају 
простор око експлоатационих бунара ПБ-1 и ПБ-2. 
2) Зона непосредне заштите  ограничена је 
сљедећим преломним тачкама: 

 
Преломна 
тачка 

Y X 

N1 6 589 979 4 931 690 
 

N2 6 590 030 4 931 784 
 

N3 6 590 120 4 931 735 
 

N4 6 590 070 4 931 641 

 
VIII 

Право својине на подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта ће се укњижити на град Зворник. 

 
IX 

1) На подручју Зона непосредне заштите Изворишта 
налазе се сљедећи објекти и припадајућа опрема: 

− експоатациони бунари, 
− дио транспортног цјевовода и 
− унутрашњи приступни пут. 

2) Поред објеката из претходне подтачке ове тачке, 
на подручју Зона непосредне заштите Изворишта 
могу се уз примјену прописаних мјера заштите, 
градити или налазити и други водни објекти, као што 
су водозахватни објекти, резервоари,  прилазни и 
унутрашњи путеви и други објекти који су неопходни 
за рад система водоснабдијевања. 
 

X 
1) Водни  и  други  објекти  из  тачке IX  ове одлуке  
и  њима  припадајућа опрема укњижеће се као 
својина града Зворника. 
2) АД “Водовод и комуналије” Зворник управља и 
одржава водне и друге објекте са припадајућом 
опремом. 
3) АД “Водовод и комуналије” Зворник надлежано је 
за спровођење свих мјера заштите прописаних овом 
одлуком на подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта. 
4) АД “Водовод и комуналије” Зворник дужно је да 
донесе мјере и унапријед одреди поступке и 
дежурну службу са именованим одговорним лицем, 
која ће  бити надлежна за координацију и 
спровођење активности санације у случају хаварије. 
 

XI 
1) Подручја Зона непосредне заштите морају бити 
заштићена  оградом, од неовлаштеног приступа,  
као и другим потребним мјерама физичке заштите и 
осигурања. 
2) Ограда из претходне подтачке ове тачке мора 
бити изведена на начин да спријечи неовлаштени 
или насилни улазак на подручја Зона непосредне 
заштите Изворишта. 
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XII 
1) Приступ на подручја Зона непосредне заштите 
Изворишта дозвољен је само лицима запосленим на 
пословима одржавања и обезбјеђења објеката и 
зона непосредне заштите, надлежним инспекцијским 
органима и изузетно лицима која из оправданих 
разлога добију одобрење  АД “Водовод и 
комуналије” Зворник. 
2) Сва лица из претходне подтачке ове тачке морају 
посједовати одговарајуће пропуснице како би могла 
приступити простору зона непосредне заштите. 
Врста пропусница и услови њиховог издавања 
утврђују  се општим актима АД “Водовод и 
комуналије” Зворник.  
3) О свим посјетама лица и средстава која нису 
радно ангажована на пословима водоснабдијевања 
у зонама непосредне заштите, мора се водити 
посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју се 
уписују пуна имена, адресе становања и својства 
лица која тренутно бораве у зони, односно назива и 
тип средства, дужину боравка и сврху боравка у 
зони. 

 
XIII 

Лица која стално или повремено раде на објектима 
унутар Зона непосредне заштите Изворишта морају 
бити подвргнута обавезном здравственом 
периодичном прегледу. 

 
XIV 

1) АД “Водовод и комуналије” Зворник искључиво је 
надлежно за  кориштење земљишта Зона 
непосредне заштите Изворишта.   
2) На подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта, поред забрана које се односе на Зону 
уже заштите и Зону шире заштите,  примјењује се и 
забрана свих активности које нису везане за планско 
пружање услуга водоснабдијевања и одржавања 
зона и објеката. 
3) Изузетно од одредаба подтачке 1) ове тачке, АД 
“Водовод и комуналије” Зворник дужно је да 
земљиште у Зонама непосредне заштите 
Изворишта засије травом и растињем плитког и 
везаног корјења. 
4) Простор Зона непосредне заштите Изворишта 
може се користити, у функцији чишћења простора, 
само као сјенокос. 
5) Забрањена је у Зонама непосредне заштите 
Изворишта употреба средстава  за заштиту биља и 
прихрањивање травњака и слично. 
6) Изузетно од одредаба из подтачке 1) ове тачке, 
дозвољено је провођење канализације и других 
инсталација, које служе за нормалан рад објеката за 
водоснабдијевање, у ком случају је одговарајућим 
пројектним и извођачким рјешењима потребно 
осигурати да те инсталације не могу директно 
угрозити извориште. 
  

2. Ужа заштитна зона  ограниченог режима 
заштите 

 
XV 

Ужа заштитна зона Изворишта обухвата  простор 
ограничен сљедећим преломним тачкама:  

 
Преломна 
тачка 

Y X 

U1 6 590 113 4 931 052 

U2 6 589 559 4 931 306 

U3 6 589 417 4 931 711 

U4 6 589 644 4 932 195 

U5 6 590 027 4 932 345 

U6 6 590 463 4 932 190 

U7 6 590 312 4 931 937 

U8 6 590 203 4 931 803 

U9 6 590 180 4 931 653 

U10 6 590 162 4 931 551 

U11 6 590 172 4 931 449 

U12 6 590 169 4 931 353 

U13 6 590 178 4 931 287 

U14 6 590 165 4 931 206 

 
XVI 

На подручју Уже заштитне зоне Изворишта 
забрањено је извођење радова, изградња објеката и 
обављање активности, којима се могу загадити воде  
изворишта, а нарочито: 

− извођење радова, изградња објеката и 
обављање активности које су забрањене у 
Зони шире заштите Изворишта; 

− изградња индустријских погона, занатских 
радњи, пољопривредних објеката и 
складишта грађевинског материјала, осим 
мањих погона који не употребљавају и не 
производе опасне и штетне материје, које су 
наведене у Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у површинске воде 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
44/01) и Правилнику о условима испуштања 
отпадних вода у јавну канализацију 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
44/01), а који  добију водопривредну 
сагласност или дозволу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

− изградња путева, жељезничких пруга, 
паркиралишта и резервоара било које 
намјене, уколико се не спроведу мјере 
заштите у складу са најбоље доступним 
техникама и уколико за ту дионицу, не добију 
водопривредну сагласност или дозволу 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде; 

− изградња колектора канализације, осим 
непропусног, који служи само за објекте који 
су на том подручју; 

− изградња рибњака; 
− изградња терена за камповање, спортских 

терена, туристичких и стамбених објектата 
колективног становања; 

− транспорт  радиоактивних  и других  за воду 
штетних и опасних материја,  без посебних 
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најава и спровођења мјера посебне пратње и 
заштите кроз та подручја, и уз спровођење 
плана за акцидентна загађења; 

− свако ускладиштење нафте и нафтних 
деривата; 

− свака рударска и грађевинска дјелатност 
којом се оштећује заштитни покров или 
омогућује отворено сакупљање воде, осим 
активности испитивања које су предвиђене и 
служе функцији водоснабдијевања; 

− отварање  шљункара  и пјескара,  тресетишта  
позајмишта  глине, засјека, каменолома, 
предузимање било којих пољопривредних и 
шумарских захвата којима би могла бити 
оштећена активна зона тла или смањена 
дебљина кровине, поспјешила или убрзала 
ерозију тла, осим радњи које то спречавају; 

− постављање торова, осим испаше; 
− отворено ускладиштење и примјена 

вјештачког ђубрива и  пестицида; 
− логоровање и купање у површинским водама; 
− прање возила, радних машина и уређаја, као 

и замјена уља, резервних дијелова и сл.; 
− отварање нових гробља и укопавање на 

постојећим гробљима; 
− површинско и дубинско минирање; 
− употреба тла у пољопривредне сврхе, осим 

ливада и 
− друге активности за које се утврди да могу 

имати негативне посљедице за извориште. 
 

XVII 
1) На подручју Уже заштитне зоне Изворишта могу 
остати већ постојећи стамбени објекти, као и 
индивидуални објекти за узгој стоке и перади који су 
изведени уз ове стамбене објекте. 
2) На објектима из претходне подтачке дозвољени 
су радови усмјерени на текуће одржавање, а у 
складу са условима дефинисаним актом о грађењу, 
издатим од стране надлежног органа. Санитарне 
отпадне воде из објеката на подручју Уже заштитне 
зоне из подтачке 1) ове тачке морају се прикупљати 
и транспортовати прописно пројектованим и 
изведеним канализационим системом. 
Канализациони систем мора бити водонепропустан 
на подручју Уже заштитне зоне Изворишта. 
3) У случајевима када се не врши пречишћавање 
прикупљених отпадних вода из претходне подтачке 
ове тачке, санитарне отпадне воде морају се 
испустити изван подручја Уже и Шире заштитне зоне 
Изворишта. 
 

XVIII 
1) На подручју Уже заштитне зоне Изворишта, 
забрањују се све активности које нису у директној 
вези са  радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у циљу  рада и 
одржавања водозахватних објеката не смију штетно 
дјеловати на Извориште. 
2) Изузетно од одредаба подтачке 1) ове тачке, 
допуштају се сљедеће активности у обиму који не 
утиче на квалитет подземне воде на Изворишту: 

-   провођење канализације и других инстала-
ција, које служе за нормалан рад објеката за 

водоснабдијевање, у ком случају је 
одговарајућим пројектним и извођачким 
рјешењима потребно осигурати да те 
инсталације не могу угрозити Извориште; 

− кретање становништва без ограничења, 
контролисане рекреативне активности, што 
може укључити стазе за шетњу, џогинг и 
вожњу бицикала, паркове за шетњу и сједење 
и сл. при чему није дозвољена изградња 
спортских и рекреационих објеката; 

− одржавање постојећих објеката,  усмјерено 
на обезбјеђење правилног функционисања 
постојећих објеката, првенствено са аспекта 
прихвата и одвођења отпадних вода, те 
уклањања чврстог отпада, при чему није 
дозвољена промјена намјене објеката. 

 
3. Шира зона заштите - зона благог режима 

заштите 
 

XIX 
Шира зона заштите Изворишта обухвата простор 
ограничен сљедећим преломним тачкама: 
Преломна 
тачка 

Y X 

Š1 6 590 041 4 930 871 
Š2 6 589 395 4 931 191 
Š3 6 589 224 4 931 759 
Š4 6 589 482 4 932 273 
Š5 6 590 008 4 932 544 
Š6 6 590 758 4 932 347 
Š7 6 590 312 4 931 937 
Š8 6 590 204 4 931 803 
Š9 6 590 179 4 931 653 
Š10 6 590 162 4 931 552 
Š11 6 590 173 4 931 448 
Š12 6 590 168 4 931 353 
Š13 6 590 178 4 931 288 
Š14 6 590 165 4 931 206 
Š15 6 590 112 4 931 052 

 
XX 

На подручју Шире зоне заштите Изворишта 
забрањено је извођње радова, изградња објеката и 
обављање активности којима се могу загадити воде 
Изворишта, а нарочито: 

− упуштање отпадних вода у тло; 
− изградња објеката базне индустрије који 

испуштају радиоактивне или друге за воду 
штетне и опасне материје или отпадне воде 
(рафинерије нафте, нуклеарни реактори, 
металопрерађивачки погони, хемијске 
фабрике и сл.) 

− одлагање, задржавање или одстрањивање 
увођења у подземље радиоактивних 
материја.  

− одлагање, задржавање, увођење у 
подземље, за воду опасних и штетних 
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материја које су наведена у Правилнику о 
условима испуштања отпадних вода у 
површинске воде и Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију, осим ако се не ради о 
материјама које се могу испуштати у јавну 
канализацију и ако су те штетне материје у 
потпуности одведене непропусном 
канализацијом изван утицајног подручја; 

− изградња цјевовода за течности  које су 
штетне и опасне за воду; 

− ускладиштење радиоактивних и других за 
воду штетних и опасних материја, осим 
ускладиштења лож уља за домаћинство и 
погонског горива за пољопривредне машине, 
ако су спроводене најбоље доступне технике, 
као и сигурносне мјере за изградњу, довоз, 
пуњење, ускладиштење и употребу; 

− изградња резервоара и претакалишта за 
нафту и нафтне деривате, радиоактивне и 
остале за воду опасне и штетне материје; 

− извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту, земни гас, минералну 
воду, 

− радиоактивне материје и израда подземних 
складишта; 

− отворено ускладиштење и примјена хемијских 
средстава штетних за тло и воду, пестицида и 
средстава за регулисање и раст биља; 

− коришћење отпадних вода у пољопривреди, 
укључујући и оборинске воде са саобраћајних 
површина, те упуштање ових вода у 
акумулацију или њене притоке; 

− изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим ако се 
отпадне воде из њих не одводе у цјелости 
непропусном канализацијом изван зоне 
заштите; 

− изградња сточних, перадарских и других 
фарми и товилишта; 

− изградња полетно слетних стаза у ваздушном 
саобраћају; 

− изградња војних складишта и сличних војних 
објеката; 

− изградња жељезничких и аутобуских станица 
и ауто-транспортних терминала; 

− изградња уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и уређаја за спаљивање смећа; 

− изградња нових гробља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних); 

− формирање депоније чврстог отпада, 
планирки, мрциништа, аутоотпада и старог 
жељеза; 

− употреба материјала штетних за воду код 
изградње објеката (нпр. смола, битуменозни 
материјали, шљака и сл.); 

− пражњење возила за одвоз фекалија; 
− упуштање у тло расхладних и термалних 

вода; 
− отварање ископа у површинском заштитном 

слоју осим на мјестима изградње објеката; 
− експлоатација минералних сировина; 

− прање возила и замјена уља уз површинске 
воде; 

− напајање стоке из површинских вода и 
гоњење стоке преко водотока; 

− комерцијални узгој рибе осим биолошког 
одржавања и порибљавања у природним 
токовима; 

− крчење шума и друге дјелатности које 
изазивају ерозију тла. 

 
XXI 

1) На подручју Шире заштитне зоне могу остати већ 
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални 
објекти за узгој стоке и перади који су изграђени уз 
ове стамбене објекте. 
2) На објектима из претходне подтачке дозвољени 
су радови усмјерени на текуће одржавање, а у 
складу са условима дефинисаним актом о грађењу, 
издатим од стране надлежног органа. 
3) Санитарне отпадне воде из објеката на подручју 
Шире заштитне зоне, из подтачке 1) ове тачке 
морају се прикупљати и транспортовати прописно 
пројектованим и изграђеним канализационим 
системом. Канализациони систем мора бити 
водонепропустан на подручју Шире заштитне зоне. 
4) У случајевима када се не врши пречишћавање 
прикупљених санитарних отпадних вода из 
претходне подтачке ове тачке, санитарне отпадне 
воде морају се испуштати изван подручја Шире 
заштитне зоне Изворишта. 
  

XXII 
АД “Водовод и комуналије” Зворник дужно је на 
прописан начин обиљежити одговарајућим 
знаковима зоне и појасеве заштите, у складу са 
Правилником о мјерама заштите, начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 76/16). 
 
III НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ  

XXIII 
Надзор над провођењем ове одлуке врше надлежни 
инспекцијски органи и комунална полиција, сваки из 
своје надлежности. 
 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

XXIV 
1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ  
казниће се за прекршај правно лице уколико: 

− oбавља активности, врши извођење радова, 
изградњу или реконструкцију објеката 
супротно мјерама заштите прописаним 
тачком XII подтачка 1), тачком XIV подт. 2), 4) 
и 5), т. XVI и XVIII подтачка (1) , тачком XX 
подт. 1) и 2), ове одлуке; 

− aко не поступи у складу са одредбама тачке X 
подтачка 4), тачке XI подт. 1) и 2), тачке XII 
подт. 2) и 3), т. XIII и XIV подт. 1), 3) и 6), 
тачке XVII подт. 2) и 3), тачке XVIII подтачка 
(2), тачке XXI подт. 2), 3) и 4), ове одлуке; 

2) За прекршаје из  ове тачке казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
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3) За прекршаје из подтачке 1) ове тачке казниће се 
и физичко лице новчаном казном у износу од 300,00 
КМ до 1.000,00 КМ. 
 
 V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

XXV 
Саставни дио ове одлуке су графички прилози на 
којиме су приказане границе зона санитарне 
заштите Изворишта. 
 

XXVI 
1) На подручју  Зона непосредне заштите, Зоне уже 
заштитне и Зоне шире заштите извршиће се 
уређење простора и провођење мјера заштите у 
складу са овом одлуком и Програмом санитарне 
заштите изворишта „Водовод-Сјевер“, у року од 12 
мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
2) Град Зворник дужан је извршити радње из тачке 
VIII ове одлуке, у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
3) АД “Водовод и комуналије” Зворник дужно је 
извршити радње из т. XI и XII ове одлуке, у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

XXVII 
Доносиоци планских докумената (просторни план, 
урбанистички план, регулациони планови, план 
управљања водама, шумско-привредна основа) 
дужни су исте ажурирати са одредбама ове одлуке у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

XXVIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворника“. 
 
Број: 01-022-66/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
10. мај 2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске" број 112/06),  члана 190. став 2. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске" брoj 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), и члана 27. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број 5/17), Скупштина града Зворник на 25. редовној 
сједници одржаној  дана 10. маја 2019. године,  
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О УКИДАЊУ СТАТУСА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ 
 

I 
Укида се статус непокретности у општој употреби 
јавног добра на непокретности по старом 
катастарском операту означеној као кч.бр.2546/9 зв. 
„Пољакуша“, ораница, површине 650 м2, уписана у 
Зк.ул.бр.292. к.о. Зворник као Исказ I-Јавно добро са 
1/1 дијела, а по новом катастарском операту 
одговара парцела к.п.бр.6309/5 зв.„Пољакуше“,њива 

5. класе у површини од 650 м2, уписана у Пл.бр.320. 
к.о.Зворник на име ДС „Путеви“ Зворник из Зворника 
са 1/1 дијела. 

                                                                  
II 

Након правоснажности ове одлуке на непокретности 
из тачке I у земљишним књигама Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Зворник има се уписати 
право власништва, а у служби катастра истог органа 
стање посједа у корист: Град Зворник са сједиштем 
у Зворнику са 1/1 дијела. 
 

III 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-67/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
10. мај 2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник', 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 25. редовној 
сједници одржаној 10. мaja 2019. године, донијела је                                

 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ НЕКРЕТНИНА ОЗНАЧЕНИХ КАО  
КП.БР.2528 КО KOЗЛУК 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр.2528 Сухаре, њива 4.класе, 
површине 1924 м2 уписана у пл.бр.325 КО Козлук на 
име посједника Јатић Хусе Исмет са 1/1.  
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује јер је на 
истој изграђен бунар и трафостаница за водовод у 
Козлуку. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 15.199,60 КМ (словима: 
петнаестхиљадастотинудеведесетдевет и 60/100 
конвертибилнихмарака). 
 

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

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

 
Број: 01-022-68/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
10. мај 2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 25. редовној сједници, одржаној  10. маја  
2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ И 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Усваја се  Информација о стању и заштити 
животне средине на подручју града Зворник. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-022-69/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
10. мај 2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 25. редовној сједници, одржаној  10. маја  
2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ O СТАЊУ 

МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ. 

 
1. Усваја се  Информација о стању малољетничке 
деликвенције  на подручју града Зворник за 2018. 
годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-022-70/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
10. мај 2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 371. и 374. Закона о облигационим 
односима ("Службени гласник СФРЈ", број: 29/78, 
39/85, 45/89, 57/89 и "Службени гласник Републике 
Српске", број: 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), члана 59. и 
82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), 
члана 15. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 115/17), члана 41. 
и 51. Статута Града Зворник ("Службени гласник 
Града Зворник", број: 5/17), а у вези са Извјештајем 
о извршеном попису на дан 31.12.2018.године, број 
извјештаја: 02-111-83/18 од 25.02.2019.године, 
Градоначелник доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОТПИСУ ЗАСТАРЈЕЛИХ ОБАВЕЗА 

 
I 

1) Овом одлуком се отписују обавезе према 
добављачима у укупном износу од 297.526,93 КМ 
(двјестодеведесетседамхиљадапетстотинадвадесет
шест КМ и 93/100 КМ). 
 
2) Износ од 297.526,93 КМ  (двјестодеведесетседам 
хиљадапетстотинадвадесетшест КМ и 93/100 КМ) 
односи се на обавезе Града Зворник према 
добављачима у погледу којих је према Извјештају 
пописне комисије, број: 02-111-83/18 од 
25.02.2019.године, сходно одредбама позитивних 
законских прописа наступила застарјелост. 
 

II 
Преглед застарјелих обавеза према добављачима 
које се отписују налази се у прилогу ове одлуке и 
чини њен саставни дио. 
 

III 
За реализацију ове одлуке, у смислу књижења у 
пословним књигама Града Зворник отписа 
застарјелих обавеза према добављачима у укупном 
износу од 297.526,93 КМ, задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе Зворник. 
 

IV 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику Града Зворник". 
 
Број: 02-022-28/2019                       
28. март  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. ст. 21. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - Пречишћени текст (’’Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник доноси 

 
ОДЛУКУ  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА 
(ПОДПРОЈЕКАТ БиХ5/БиХ6) 

 
I 

Раде Поповић, службеник у Градској управи града 
Зворник, распоређен на радно мјесто самостални 
стручни сарадник за послове мјесних заједница у 
Стручној служби Скупштине града Зворник, именује 
се за представника Градске управе града Зворник за 
имплементацију Регионалног стамбеног програма 
који реализује Републички секретаријат за 
расељена лица и миграције у Влади Републике 
Српске. 
 

II 
Именовани представник из тачке I ове одлуке ће 
провести теренску провјеру у виду техничке 
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провјере ситуације на терену за потенцијалне 
кориснике помоћи у обнови/изградњи стамбених 
јединица у оквиру Регионалног стамбеног програма. 
У том циљу, именовани преставник ће направити 
план обиласка, обавјестити потенцијалне кориснике 
и обезбједити њихово присуство на локацији, као и 
учествовати  у обиласку локација наведених 
корисника. 
 

III 
Именовани представник именује се до окончања 
Програма. 
                                                                   

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

  
Број: 02-111-28/2019                       
6. мај  2019. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16),члана 190. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник Републике Српске'' 
број:13/02,87/07 и 50/10), члана 5. Правилника за 
додјелу средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама број:02-020-8 
од 29.3.2019.године (''Службени гласник града 
Зворник'' број:03/19)  и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број:05/17),  Градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА (СУ) ФИНАНСИРАЊЕ 
ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 
1. Именује се Комисија за спровођење  Конкурса за 
(су) финансирање омладинских програма  и 
пројеката који се финансира са буџетске позиције-
Грант за финансирање буџета за младе у саставу: 

1) Љиљана Тохољ, предсједник - Младен 
Николић, замјеник предсједника 

2) Мирјана Иваз, члан  - Јасна Вуковић,замјеник 
члана 

3) Миљан Ћосић, члан - Мирко Милошевић, 
замјеник члана 

 
2. Комисија за спровођење Конкурса за (су) 
финансирање омладинских програма и пројеката 
утврђује листу вредовања захтјева по конкурсу, 
информише Градоначелника о поднесеним 
захтјевима и предлаже оквирни план расподјеле 
средстава по конкурсу, на основу којег 
Градоначелник доноси рјешење о избору пројеката 
којима се додјељују средстава. 

 
3. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 

 
4. Комисија за спровођење Конкурса за 
(су)финансирање омладинских пројеката именује се 
на двије године. 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-87/2019                       
15. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16),члана 190. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник Републике Српске'' 
број:13/02,87/07 и 50/10), члана 5. Правилника о 
расподјели средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама број:02-020-8 
од 29.03.2019.године (''Службени гласник града 
Зворник'' број:03/19)  и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број:05/17),  Градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
КОНКУРСА ЗА (СУ)ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 

1. Именује се Комисија за спровођење  Конкурса за 
(су)финансирање програма и пројекта удружења 
грађана и фондација који се финансира са буџетске 
позиције-Грант за финансирање нво и удружења, у 
саставу: 
 

1) Љиљана Тохољ, предсједник - Младен 
Николић, замјеник  предсједника, 

2) Мирјана Иваз, члан  – Јасна Вуковић, 
замјеник  члана,  

3) Миљан Ћосић, члан - Мирко Милошевић, 
замјеник  члана 

 
2. Комисија за спровођење Конкурса за 
(су)финансирање програма и пројекта удружења 
грађана и фондација утврђује листу вредновања 
захтјева по конкурсу, информише Градоначелника о 
поднесеним захтјевима и предлаже оквирни план 
расподјеле средстава по конкурсу, на основу којег 
Градоначелник доноси рјешење о избору пројеката 
којима се додјељују средства. 
 
3. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 
 
4. Комисија за спровођење Конкурса за 
(су)финансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација именујуе се на двије године. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-88/2019                       
15. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.и 83. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16),члана 190. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник Републике Српске'' 
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број:13/02,87/07 и 50/10), члана 5. Правилника о 
расподјели средстава за подршку пронаталитетној 
политици града Зворник- појединци број:02-020-
7/2019 од 01.04.2019. године (''Службени гласник 
града Зворник'' број:03/19), и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број:05/17),  Градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 
ЈЕДНЕ ПРОЦЕДУРЕ АСИСТИРАНЕ 

РЕПРОДУКЦИЈЕ- ВАНТЈЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 
 

1. Именује се Комисија за спровођење Јавног 
Конкурса за додјелу новчаних средстава за 
суфинансирање трошкова једне процедуре 
асистирање репродукције-вантјелесне оплодње у 
саставу: 
 

1) Милош Томић,предсједник 
2) Срђан Деспић ,члан 
3) Николина Оро,члан 

 
2. Комисија за спровођење Конкурса ће након 
разматрања пристиглих пријава доставити 
Градоначелнику приједлог за доношење Одлуке за 
подршку пронаталитетној политици-појединцима од 
стране града Зворник, а Градоначелник на основу 
приједлога Комисије и евентуалних примједби 
подносиоца захтјева доноси одлуку о додјели 
новчаних средстава. 
 
3. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 
 
4. Комисија за спровођење Јавног Конкурса за 
додјелу новчаних средстава за суфинансирање 
трошкова једне процедуре асистиране репродукције-
вантјелесне оплодње именује се до окончања 
поступка Јавног конкурса. 
 
5.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-434-1/2019                       
15. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

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

                                                                                        

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак набавке, у складу са Законом, те да о 
извршеном поступку избора састави записник и исти 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 24.04.2019. године у 12:00 часова у 
малој сали Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-26/2019                       
17. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф ПВЈ 
Зворник, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора  у предмету јавне набавке „Израда 
елабората о процјенама ризика на радном мјесту и 
обука из области заштите од пожара у ПВЈ Зворник“.  
 
2. Услуге из члана 1. ће извршити „Превентива“ 
д.о.о Бања Лука, према условима из понуде број: 13-
1031/19 од 08.03.2019. године, у року од 15 дана 
након потписивања Уговора о вршењу услуга. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
услуга, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу.    
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-28/2019                       
30. април  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 
 



БРОЈ 5                                Службени гласник града Зворник                               10. мај 2019. 
 

 

10 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење додатних радова на изградњи 
фискултурне сале за Основну школу у Каракају“ – 
преговарачки поступак, број: 02-360-49-1/18, у 
саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

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

3) Небојша Бошковић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник  члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 03.05.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-49-1/2018                       
3. мај  2019. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
униформе за Коминалну полицију Градске управе 
Зворник“ – конкурентски захтјев, број: 02-360-25/19, 
у саставу: 
 

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

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

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 10.05.2019. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-25/2019                       
7. мај  2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу потписаног споразума о реадмисији 
између Града Зворник и Министарства за људска 
права и избјеглице БиХ у даљем тексту (МЉПИ), а 
ради функционалнијег и ефикаснијег процеса 
реадмисије (поновног прихвата) особа из БиХ који 
бораве без дозвола на подручју Европске заједнице, 
Градоначелник  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЗА УЧЕШЋЕ НА 
ОБУЦИ ЗА КОРИШТЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА ИЗ ПРОЦЕСА РЕАДМИСИЈЕ 
 

1. Представници града Зворник за учешће на обуци 
су; 

1) Џевад Алић - члан, представник  градске 
управе, 

2) Никола Дробњак - члан, представник Центра 
за Социјални рад Зворник, 

 
2. Задатак именованих представника је да 
учествују на  једнодневној обуци за кориштење 
информационог система особа из процеса 
реадмисије. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-66/2017                       
8. мај  2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 



БРОЈ 5                                Службени гласник града Зворник                               10. мај 2019. 
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