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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

30. април 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 5/2020  

 

 
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

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  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, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 O ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О ДОЗВОЛИ КРЕТАЊА 
ЛИЦИМА СА НАВРШЕНИХ 65 И ВИШЕ ГОДИНА 

ЖИВОТА 
 

1. У Закључку о дозволи кретања лицима са 
навршених 65 и више година живота, број: 02-022-
24/20 од 13.04.2020. године, после тачке 1. додаје се 
тачка 1а. и гласи: 
 
"1а. На подручју Града Зворник дозвољава се 
кретање лицима са навршених 65 и више година и 
дана 16.04.2020. године у времену од 07:00 до 11:00 
часова, а ради куповине основних животних 
намирница, лијекова и обављања послова у 
банкама.". 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
Број: 02-022-24/2020                       
15. 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 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.03. 2020. године и број: 20-5/20 
од 13.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 16.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О КРЕТАЊУ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
лицима са посебним потребама да изађу у шетњу, у 
пратњи једне пунољетне особе, током полицијског 
часа дана 17.04.2020.године у времену од 16:00 до 
18:00 часова, дана 18.04.2020.године у времену од 
16:00 до 18:00 часова и дана 19.04.2020.године у 
времену 9:00 до 11:00 часова и времену од 16:00 до 
18:00 часова. 
 
2. Препоручује се лицима која буду у шетњу пратила 
лица са посебним потребама да се не сакупљају у 
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групе, не више од два лица на удаљености од два 
метра. 
 
3. За реализацију 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                       
16. 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 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.03. 2020.године и број: 20-5/20 од 
13.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 16.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИЗВОЂЕЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА – ПАСА 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
власницима кућних љубимаца – паса да током 
полицијског часа дана 17.04.2020.године у времену 
од 20:30 до 21:00 час, дана 18.04.2020.године у 
времену од 20:30 до 21:00 час и дана 
19.04.2020.године у времену 7:30 до 8:00 часова и 
времену 20:30 до 21:00 час, исте изводе у шетњу на 
удаљеност не већу од 100m од објекта у коме 
станују. 
 
2. Само један члан породице која има кућног 
љубимца – пса може истог да у напријед наведено 
вријеме изводи у шетњу. 
 
3. Препоручује се власницима кућних љубимаца – 
паса да се приликом извођења истих у шетњу не 
сакупљају у групе, не више од два лица на 
удаљености од два метра. 
 
4. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
16. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 45. 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 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 11-2/20 од 30.03. 2020. године и број: 20-5/20 
од 13.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 16.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ВАСКРСА 

 
1. На подручју Града Зворник у дане Васкрса 
ограничава се радно вријеме  субјеката из тачке 2.  
Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник, 
број: 02-022-24/20 од 31.03.2020. године и тачке 1. 
Наредбе о допунама Наредбе о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на територији Града 
Зворник, број: 02-022-24/20    од 06.04. 2020. године, 
и то: 

- дана 17.04.2020.године у времену од 07:00 до 
15:00 часова, 

- дана 18.04.2020.године у времену од 07:00 до 
15:00 часова, 

- дана 19.04.2020.године нерадни дан и 
- дана 20.04.2020.године у времену од 07:00 до 

15:00 часова.                                                                         
 
2. За реализацију овог закључка задужују се 
Одјељење за инспекцијски надзор, путем надлежне 
инспекције и Одјељење Комуналне полиције 
Градске управе Зворник. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
16. 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 
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: 11-2/20 од 30.марта 2020. године и број: 20-
5/20 од 13.04.2020. године, Градски штаб за 
ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
16.04.2020. године, доноси: 
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ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О КУЋНОМ РЕДУ У 

КАРАНТИНУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 
1. Предлаже се Градоначелнику да донесе 
Наредбе о кућном реду у карантину локалне 
самоуправе. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
16. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. 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), 
а у вези са Закључком о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици 
Српској, број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 28.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ПОТВРДА/УВЈЕРЕЊА  
 
1. Овим закључком овлашћује се Градоначелник да 
власницима трговинских/занатских радњи које се 
налазе у пословним просторима у кругу пијаце у 
Зворнику издаје потврде о томе да нису обављали  
дјелатност у наведеним пословним просторима у 
одређеном временском периоду. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
28. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. 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), 
а у вези са Закључком о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици 
Српској, број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 28.04.2020. 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 11.05.2020.године. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
28. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. 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), 
а у вези са Закључком о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици 
Српској, број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 28.04.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. Предлаже се Градоначелнику да у складу са 
Закључком о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020.године донесе нову 
Наредбу о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
28. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
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 
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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), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Упутства за организацију и спровођење карантина 
на граничном прелазу и у локалној заједници, а у 
вези Закључка 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 број: 20-
5/20 од 13.04.2020. године, на приједлог Градског 
штаба за ванредне ситуације, Градоначелник 
доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О КУЋНОМ РЕДУ У КАРАНТИНУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
 
1. Овом наредбом се уређује одржавање реда у 
карантину, боравак и исхрана лица и остала питања 
у вези са одржавањем реда у карантину.   
 
2. Ове наредбе су дужни да се придржавају 
службена лица распоређена у карантин локалне 
самоуправе, лица која су добила рјешење о 
упућивању у карантин и друга лица која су у посјети 
карантину локалне самоуправе по службеној 
дужности.   
 
3. Радно вријеме у карантину локалне самоуправе 
траје од 00:00 до 24:00 часа.  
 
4. Кућни ред карантина локалне самоуправе је 
сљедећи:  
 
ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

АКТИВНОСТ 

6:30 устајање 

6:30-8:00 
 

лична хигијена 

8:00-9:00 
 

доручак 

9:00-11:00 љекарски преглед/терапије, 
чишћење и дезинфекција 
карантина 

11:00-12:00 слободне активности у својој 
издвојеној просторији 

12:00-13:00 
 

лична хигијена 

13:00-14:00 
 

ручак 

14:00-17:30 
 

слободне вањске активности, 
чишћење и дезинфекција 
карантина 

17:30-18:30 
 

вечера 

18:30-19:30 
 

слободне вањске активности, 
чишћење и дезинфекција 
карантина 

и истакнут је на видљиво мјесто у заједничким 
просторијама и на улазу у карантин локалне 
самоуправе.  
 
5. Локална самоуправа организује чишћење 
просторија карантина.  
 
6. Лица у карантину локалне самоуправе су 
обавезна да се најсавјесније односе према чувању 
инвентара и одржавању чистоће,  дужна су 
одржавати хигијену личног прибора за јело, а 
нарочито морају водити рачуна о одржавању 
чистоће у WC и купатилима у која не смију бацати 
никакве отпатке од јела, хартије, платна и слично.   
 
7. У карантину локалне самоуправе је строго 
забрањено пушење, изузев у за то означеном дијелу 
простора или за то намијењеној просторији. 
 
8. Лицима у карантину локалне самоуправе је 
забрањено:  

1) конзумација алкохолних пића, 
2) коцкање, 
3) непотребно задржавање у просторијама и 

ходницима,  
4) пјевање, свирање, стварање буке и све друго 

што нарушава мир,  
5) довођење животиња, 
6) свађа и међусобне препирке, 
7) примање хране, 
8) примање ствари (обућа, одјећа и слично) без 

надзора дежурног здравственог радника, 
9) разговор преко прозора и балона, 
10) одлазак на друга одјељења / спратове 

Карантина и  
11) уношење хладног или ватреног оружја.  

 
9. Лице које намјерно или из крајње непажње 
причини материјалну штету у карантину локалне 
самоуправе, обавезно је исту надокнадити.   
Записник о насталој штети сачињава особа 
овлаштена од стране руководиоца локалног 
карантина у присуству лица које је пријавило штету.  
Висину штете процјењује лице задужено за техничке 
послове по овлашћењу руководиоца карантина 
локалне самоуправе.  
 
10. Радници обезбјеђења карантина локалне 
самоуправе и дежурни здравствени радници, врше 
сталну контролу и надзор над поштовањем одредби 
кућног реда, сваки у оквиру својих овлашћења.  
 
11. Дежурни радник на пријему упознаје лице 
упућено у карантин локалне самоуправе са кућним 
редом, помоћним просторијама и предузима остале 
радње за даљи поступак и смјештај лица. 
 
12. За вријеме боравка у карантину локалне 
самоуправе лице је обавезно да се придржава 
упутства доктора медицине и медицинске 
сестре/техничара у вези здравствених питања.   
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13. Лице има право да у карантин локалне 
самоуправе понесе основне личне ствари, ствари за 
одржавање хигијене, одјећу и обућу потребну за 
боравак у прописаном периоду, као и телефоне, 
рачунаре, портабилне телевизоре, књиге и друга 
слична средства, те постељину и покриваче у 
случају да расположива постељина у карантину није 
довољна и лично је одговорно за безбједност 
унијетих ствари. 
 
14. Лице има право на истинито обавјештавање о 
свим питањима која се тичу његовог здравља и 
боравка у карантину локалне самоуправе.  
 
15. За вријеме боравка у карантину локалне 
самоуправе лице има право на оброке у времену 
предвиђеном за исхрану.  
 
16. Посјета лицима у карантину локалне самоуправе 
је забрањена.  
 
17. Информације о стању лица у карантину локалне 
самоуправе дају се сваким даном од 14,00 до 15,00 
сати, а информације о здравственом стању даје 
дежурни доктор у временском периоду од 07:00 до 
18:00 часова.  
 
18. Информације се дају телефоном уз претходну 
недвосмислену идентификацију лица којем се дају 
информације и његове везе са лицем о којем се дају 
информације.   
 
19. Лице не може напустити карантин локалне 
самоуправе прије истека периода који је утврђен 
рјешењем о упућивању у карантин.  
 
20. Изузетно, лице прије истека периода који је 
утврђен рјешењем о упућивању у карантин може 
бити отпуштено из карантина локалне самоуправе у 
случају да је: 

1) дошло до погоршања здравственог стања, те 
је лице пребачено у болничку здравствену 
установу; 

2) тестирањем на корона вирус SARS-CoV-2 
утврђено је да је лице позитивно, те је 
упућено у републички објекат за изолацију 
карантинског типа и 

3) тестирањем на корона вирус SARS-CoV-2 
утврђено је да је лице негативно, те је 
упућено у карантин у кућним условима.  

 
21. Лице има право да писменим путем изрази 
незадовољство или задовољство на услове боравка 
у карантину локалне самоуправе и на однос према 
њему. Лице свој утисак изражава писменим путем 
код дежурног лица карантина локалне самоуправе. 
Одговорни тим карантина са израженим ставом 
лица у карантину упознаје Градски штаб за 
ванредне ситуације. 
 
22. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
 

Број: 02-022-24/2020                       
16. 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), чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), чл. 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 о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 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 11.05. 2020.године, забрањује/у 
се:  
 

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

пиће, изузев објеката из тачке 2. подтачка 5. и 
6. ове наредбе, 

3) рад свадбеним салонима, 
4) рад фитнес центрима (фитнес, боди – 

билдинг клубовима и сличним облицима 
организовања), 

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

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

приређивача интернет игара и лутријских 
игара на срећу, 

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

10) 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 11. 05. 2020.године, 
ограничава се рад од 07:00 до 18:00 часова:  
 

1) трговинама на велико, 
2) трговинама прехране/робе широке потрошње,  
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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, 

6) угоститељским објектима који могу вршити 
доставу хране и пића и шалтерску продају 
хране и пића, без могућности услуживања и 
конзумирања унутар и испред угоститељског 
објекта, 

7) трговинама информатичком и 
телекомуникационом опремом, 

8) трговинама на мало непрехрамбеном робом, 
без могућности пробавања исте у кабинама, 

9) радњама за продају и поправку мобилних 
телефона, 

10) пољопривредним апотекама, 
11) радњама за продају риболовачке опреме и 
12) трговинама бијелом техником, 

водоматеријалом и санитаријама, 
грађевинским материјалом, ауто дијеловима, 
дијеловима за пољопривредне машине, 
намјештајем, електроматеријалом, керамике 
и боја и лакова, 

  
3. На подручју Града Зворник до 11. 05. 2020.године, 
ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова 
пијацама и сточним пијацама. 
 
4. На подручју Града Зворник до 11. 05. 2020.године, 
ограничава се рад од 07:00 до 18:00 часова, а 
викендом од 07:00 од 15:00 часова 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. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, 
Туристичка организација града Зворник, ЈУ РСЦ 
"Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине Зворник" 
Зворник  не раде до даљњег. 
 
9. 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,  

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 
два метра уз предузимање мјера 
дезинфекције и појачане хигијене и 

5) у шалтер сали обезбједити физичке провидне 
баријере на радном мјесту ради заштите 
запосленом и кориснику. 

 
10. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе спроводе Одјељење за инспекцијски 
надзор Градске управе Зворник, путем надлежне 
инспекције и Одјељење Комуналне полиције 
Градске управе Зворник. 
 
11. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 10. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
12. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на 
територији Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 
31.03.2020.године и број: 02-022-24/20 од 
06.04.2020.године. 
 
13. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
28. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19) и Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), а 
у вези са тачком 2. подтачка в) Закључка о обавезном 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској Републичког штаба за ванредне 
ситуације, број 01-3/20 од 17.03.2020. године, 
Градоначелник Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације на територији 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед корона вируса 2019-nCoV, почев од 
16.03.2020. године до 31.03.2020. године. 
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II 
Задужују се руководиоци основних организационих 
јединица Градске управе Града Зворник да организују 
распоред коришћења плаћеног одсуства запослених 
како би се обезбједило несметано обављање послова 
из надлежности организационих јединица. 

 
III 

За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове 
одлуке запослени остварују право на плату у пуном 
износу, као да су били на раду. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
  
Број: 02-022-28/2020                       
25. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу  члана 11. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16),  и чл. 41. и 
51. Статута града Зворник –пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),  
Градоначелник доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ  ПОМОЋИ У  ХРАНИ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
 
I 

Доноси се Одлука о помоћи у храни у облику пакета 
основних животних намирница (у даљем тексту: 
Пакет) социјално најугроженијим грађанима града 
Зворник, (народна кухиња) за 2020. годину.              
                              

II 
Право на пакет намирница имају социјално угрожена 
лица стални корисници новчане помоћи који се 
налазе на евиденцији ЈУ Центра за социјални рад 
Зворник, корисници колективног смјештаја и лица 
која се нађу у стању социјалне потребе, и то: 

- лица стални корисници социјалне помоћи;  
три пута у току године, 

- корисници колективног смјештаја у Каракају;  
три пута у току године, 

- лица која се нађу у стању социјалне потребе,  
у конкретном случају.  

 
III 

ЈУ Центар за социјални рад Зворник доставља 
списак корисника сталне социјалне помоћи 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, 
претходног мјесеца, као право корисника за пакет 
намирница за одређену подјелу. 
  

IV 
(1) Подјела пакета вршиће се у просторијама 
Градске организације Црвеног крста.   
 
(2) За лица која не могу обезбедити преузимање 
пакета у просторијама Црвеног крста, организоваће 
се испорука на адресу становања.  

V 
Основни пакет је пакет  намирница за кориснике са 
једним и два члана породице и исти по садржају и 
количини утврђује Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности једном годишње. Количина 
намирница основног пакета  увећава се за породице 
са три и више чланова.  
 

VI 
(1) Средства за  ове  намјене су обезбјеђена у 
оквиру буџета за 2020. годину, буџетска ставка 
416100  -''Помоћ за финансирање пројекта народне 
кухиње''. 
(2)  Набавка намирница хране извршиће се у складу 
са Законом. 
(3) Набавку врши Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе.    
 

VII 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-31/2020                       
24. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19), т. 1. и 6. Закључка о 
обавезном спровођењу мјера реаговања на појаву 
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број 11-2/20 од 30.03.2020. године 
и тачке 3. Закључка о измјени и допуни Закључка о 
обавезном спровођењу мјера реаговања на појаву 
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број 20-5/20 од 13.04.2020. 
године, Градоначелник Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредног стања за територији 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед корона вируса 2019-nCoV, почев од 
01.04.2020. године до 30.04.2020. године. 
 

II 
Задужују се руководиоци основних организационих 
јединица Градске управе Града Зворник да организују 
распоред коришћења плаћеног одсуства запослених 
како би се обезбједило несметано обављање послова 
из надлежности организационих јединица. 
 

III 
За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове 
одлуке запослени остварују право на плату у пуном 
износу, као да су били на раду. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
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Број: 02-022-32/2020                       
27. 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), 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 града Зворник, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Реконструкција Дома 
здравља у граду Зворник“, објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-3-14-3-23/20, дана 
28.02.2020. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. Конзорцијум  - „Niwex“ д.о.о Дервента  - „Термо 
Танасић“ д.о.о Добој 

2. Конзорцијум „Кесо градња д.о.о Зворник – Кесо 
промет д.о.о Зворник – Терминг   д.о.о 
Бијељина“ 

 
II 

Након разматрања понуда утврђено је да је понуда 
понуђача Конзорцијум  - „Niwex“ д.о.о Дервента  - 
„Термо Танасић“ д.о.о Добој непотпуна и не испуњава 
услове тражене тендерском документацијом, те је у 
складу са чланом 68. став 4. тачка И) Закона о јавним 
набавкама БиХ одбачена као недопуштена. 
Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
„Реконструкција Дома здравља у граду Зворник“ је 
Конзорцијум „Кесо градња д.о.о Зворник – Кесо 
промет д.о.о Зворник – Терминг д.о.о Бијељина“. 
 

III 
Конзорцијум „Кесо градња д.о.о Зворник – Кесо 
промет д.о.о Зворник – Терминг д.о.о Бијељина“ 
оцијењен је као најповољнији јер је као једини 
квалификовани понуђач за наведену оглашену 
набавку доставио технички задовољавајућу понуду, 
са укупним износом од 1.085.420,14КМ без ПДВ-а. 
Рок за извођење радова је 120 дана од дана увођења 
извођача у посао, а плаћање се врши по достављању 
привремених ситуација. 
 

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: 02-360-18/2020                       
15. 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), 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 града Зворник, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

Након постизања, за Уговорни орган, економски 
прихватљиве понуде у поступку јавне набавке 
„Набавка ватрогасне опреме за гашење пожара“, 
кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  
наведене у позиву је:  
 

1. „Mipex auto RS” д.о.о. Бања Лука. 
 

II 
Понуђач из тачке I ове одлуке оцијењен је као 
повољан јер је за наведену робу путем преговарачког 
поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву 
цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 
19.819,80 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 24 
сата од обостраног потписивања уговора, а плаћање 
се врши по испостављању овјерене фактуре.  
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-25/2020                       
24. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 21. став (1), тачка д), 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 24. Правилника о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16), 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 ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 
I 

Одобрава се шефу Професионалне ватрогасне 
јединице да покрене преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења о јавној набавци у 
предмету: „Набавка ватрогасне опреме за гашење 
пожара“. Поступак се покреће на основу извјештаја 
надлежног овлаштеног лица, због доказивих разлога 
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крајње хитности, проузрокованим уништењем већег 
дијела ватрогасне опреме (цријева, пјене и млазница) 
приликом гашења пожара на дивљој депонији у 
Каракају. С обзиром на велики број пожара у овом 
периоду и потребе за свакодневном дезинфекцијом 
градских улица, те да је угрожено функционисање 
Ватрогасне службе, извршиће се хитна набавка робе 
у преговарачком поступку без објављивања 
обавјештења. 
 

II 
Преговарачки поступак за набавку робе  из тачке I 
обавиће се са кандидатом: 
 

1. „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о Бања Лука . 
 

III 
Према предрачуну ресорног одјељења вриједност 
наведене робе износи 19.819,80 КМ са ПДВ-ом. За 
предложену набавку су обезбијеђена буџетска 
средства у износу од 20.000,00 КМ, буџетска позиција 
511 300. Због изузетне хитности у поступку рок за 
испоруку робе не може бити дужи од 24 сата, 
рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. 
 

IV 
Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која ће се постићи у поступку, али уз 
претходни услов испуњења квалификационих услова 
из тражене документације, у складу са чл. 45 и 52. 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-360-25/2020                       
16. 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), чл. 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 
ватрогасне опреме за гашење пожара“ - преговарачки 
поступак, број: 02-360-25/20, у саставу: 

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

2) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

3) 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 22.04.2020. 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: 02-360-25/2020                       
22. 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 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Благојевић Марко, дипломирани инжењер 
пољопривреде, вјештак пољопривредне струке, који 
је извршио процјену земљишта ради провођења 
експропријације земљишта за уређење корита ријеке 
Сапне, разрјешава се дужности вјештачења даном 
ступања на снагу овог рјешења. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-111-10/2020                       
27. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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