СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске''
број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 46. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'' број: 5/17), Скупштина града Зворник на 27.
редовној сједници одржаној 15. јула 2019. године,
доноси
OДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОЗНАЧЕНОГ КАО КП.БР.2055/6
КО ЗВОРНИК-ГРАД
I
Град Зворник ће Фејзић (Фехим) Абдурахману
продати непосредном погодбом
градско
грађевинско земљиште означено као кп.бр.2055/6
Ул.Симе Перића остало неплодно земљиште
2
површине 111 м КО Зворник-град уписано у
пл.бр.250 на име Град Зворник са 1/1, коме по
старом операту одговара кп.бр.2250/4 Улица Симе
2
Перића површине 111 м КО Зворник уписана у
зк.ул.бр.5953 као власништво града Зворник са 1/1.
II
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради
комплетирања грађевинских парцела за цијену од
3.230,00 КМ, (словима: трихиљадедвијестотине
тридесетконвертибилнихмарака).
III
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да може
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I ове
одлуке.

16. јул 2019. године
ЗВОРНИК
година: XXVIII
БРОЈ: 8/2019
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-87/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 50 и 51. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана
62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник („Службени гласник
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник
на 27. редовној сједници одржаној дана 15. јула
2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА
I
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града
Зворник код пословне банке за финансирање
инвестиционих улагања и то:
- Изградњу зграде за Градску управу
у износу од.............................. 2.000.000,00 КМ,
- Куповина земљишта и изградња
градске гараже у износу од....1.000.000,00 КМ,
- Изградња и реконструкција градских улица
- и инфраструктурних објеката
у износу од ...........................1.450.000,00 КМ,
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Изградња и реконструкција
инфраструктуре у мјесним заједницама
у износу од ................................ 900.000,00 КМ,
Доградња амбуланте на Брањеву
износу од ...................................300.000.00 КМ,
Реконструкција Дома здравља у Зворнику
у износу од .................................300.000,00 КМ,
Пројектор за биоскоп
у износу од....................................50.000,00 КМ.

Максимални
износ
6.000.000,00 КМ.

II
главнице

задужења

је

III
1) Максималан износ камате је 1.213.204,65 КМ
(каматна стопа 3,5%),
2) Остали трошкови задужења износе до 18,000,00
КМ (обрада кредита).
IV
Рок отплате кредита 10 година (са грејс периодом
од 1 године), а отплата кредита вршиће се, прве
године плаћањем мјесечне камате, а наредних 9
година у 108 једнаких мјесечних ануитета.

16. јул 2019.

V
Осигурање кредита ће се вршити издатим
мјеницама и вирманима (20 бјанко мјеница и 20
бјанко вирмана) потписаних од стране овлаштеног
лица Града Зворник.
VI
Отплата дуга по кредиту, у случају не враћања
кредита од стране Града Зворника вршиће се из
изворних прихода буџета Града Зворник.
VII
Квантификације у вези са ограничењима која су
садржана у чл. 59. и 60. Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске су:
1. Укупни приходи буџета у 2018. години
18.422.027,00 КМ
2. Годишњи капацитет за отплату кредита
(18% x 18.422.027,00 КМ)
3.315.965,86 КМ
3. Укупно годишње задужење по кредиту
у 2019. години
1.975.585,78 КМ
4. Задужење по кредитима у 2019. години
у односу на приходе у 2018. години
је
10,72%
5. Задужење по кредитима у 2022. години
у односу на приходе у 2018. години
је
16,06%

ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА ОД 2018. ДО 2038. ГОДИНЕ
Задужење по
Проценат
Задужење по
пројекту за
задужења
пројектима за
инфраструктурне
Проценат
(одобрено
Ново задужење
инфраструктурне
објекте и финанзадужења у
задужење и
за финансирање
објекте и
сирање пренесених
оствареним
потенцијално) у
инвестиционих
Година
финансирање
обавеза за које је
приходима у 2018.
оствареним
улагања од
пренесених обавеза
добијена сагласност
години
приходима у 2018.
(6.000.000 КМ)
за које је добијена
до 31.12.2018. год и
(18.422.027 КМ)
години
сагласност до
ново потенцијално
(18.422.027 КМ)
31.12.2018. год)
задужење)
1
2
3
4
5
6
2018
1.457.317,83
7,91
1,457,317.83
7.91
2019

1.888.085,78

10,25

87.500,00

1.975.585,78

10.72

2020

2.110.528,10

11,46

446.722,40

2,557.250,50

13,88

2021
2022

2.157.537,47
2.180.127,48

11,71
11,83

778.134,80
778.134,80

2,935.672,27
2.958.162,25

15,94
16.06

2023

2.107.497,56

11,44

778.134,80

2.885.632,36

15,66

2024

1.382.190,36

7,50

778.134,80

2.160.325,16

11,73

2025

1.336.445,64

7,25

778.134,80

2.114.580,44

11,48

2026

1.327.077,64

7,20

778.134,80

2.105.212,44

11.43

2027

1.317.710,64

7,15

778.134,80

2,095.345,44

11.38

2028

979.095,49

5,31

778.134,80

1.757.230,29

9,54

2029

299.558,00

1,63

453.903,75

753.461,75

4,09

2030

290.191,00

1,58

290.191,00

1,58

2031

280.823,00

1,52

280,823.00

1.52

2032

271.456,00

1,47

271,456.00

1.47

2033

262.088,00

1,42

262,088.00

1.42

2034

257.720,00

1,40

257,720.00

1.40
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2035
2036
2037
2038
укупно
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243.353,00
233.985,00
224.623,00
215.250,00
20.822.560,97

1,32
1,27
1,22
1,17
7.213.204,55

VIII
1) Период реализације
извршења
пренесених
краткорочних обавеза је 31.12.2020. године.
2) Период
амортизације
пројеката
који
се
финансирају из задужења је 10 година.
IX
Кредитна средства реализоваће се
31.12.2020. године.

најкасније до

X
За
реализацију
ове
одлуке
задужује
се
Градоначелник Зворника и Одјељење за финансије.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-88/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 18. и
39.
Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), и чл. 27. и 50. Статута града
Зворник - пречишћен текст („Службени гласник
града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града
Зворник на 27. редовној сједници одржаној
15. јула 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ
САВЈЕТА ГРАДА ЗВОРНИК
I
1) У Одлуци о оснивању и именовању чланова
привредног
савјета града Зворник број:01-02223/2018 у тачки IV, подтачка 1), алинеја друга, текст:
“Милан Цвијетиновић – начелник Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности“, мијења се и
гласи:“ Дарко Стефановић –начелник Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности“.
2) У тачки IV, подтачка 2), алинеја 18, текст: “Драган
Којић – ДОО „ДАЖ“ Зворник“, мијења се и гласи: “
Драган Радовић - ДОО „ЕУРОПЕТРОЛ ОИЛ“
Зворник.
II
У тачки IV, подтачка 3), иза алинеје девет додаје се
нова алинеја, која гласи: “Миодраг Јевтић – АД
„ЗВОРНИК СТАН“ Зворник“.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-89/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

16. јул 2019.

243,353.00
233,985.00
224,623.00
215,250.00
28.035.765,52

1.32
1.27
1.22
1.17

На основу члана 43. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 49. Статута
града Зворник („Службени гласник града Зворник“,
број: 5/17), Скупштина града Зворник на
27.
редовној сједници одржаној 15. јула 2019. године,
донијела је:
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА
ЗВОРНИК
I
Именује се Савјет плана за праћење израде измјене
дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја
града Зворник (у даљем тексту: Савјет плана).
II
У Савјет плана именују се:
1. Зоран
Стевановић,
предсједник
Градоначелник града,
2. Бошко Којић, замјеник предсједника начелник Одјељења за просторно уређење,
3. Миле Јовић, члан - Савјет за безбједност
саобраћаја,
4. Млађана Ђокић, члан - Одјељење за
просторно уређење,
5. Бранислав Шаровић, члан - Одјељење за
просторно уређење,
6. Владан Стевановић, члан - Одјељење за
просторно уређење,
7. Данило Зекић, члан - Одјељење за просторно
уређење,
8. Горан Шошкић, члан - ЈУ „Воде Српске“
Бијељина,
9. Ведран Пјанић, члан - ЈП „Путеви Републике
Српске“ Бања Лука,
10. Раденко
Милићевић,
члан
РЈ
„Електродистрибуција“ Зворник,
11. Миодраг Петровић, члан - „Поште Српске“ РЈ
Зворник,
12. Јован Томић, члан - АД
„Водовод и
комуналије“ Зворник,
13. Вујадин Лукић, члан - АД „Телекомуникације
Републике Српске“ Бања Лука, ИЈ Зворник,
14. Саво Михајловић, члан - Одјељење за
стамбено - комуналне послове и послове
саобраћаја,
15. Властимир Симанић, члан - Одјељење за
инспекцијски надзор,
16. Данијел Милошевић, члан - Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности,
17. Душан Трифуновић, члан - Полицијска управа
Зворник,
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18. Ненад Тохољ, члан - Републички завод за
геолошка истраживања,
19. Негосава Стјепановић - ЈУ „Народна
библиотека и музејска збирка“ Зворник,
20. Миливоје Ивановић, члан - „Зворник стан“ АД
Зворник.
III
Савјет плана прати израду измјене дијела
Регулационог плана, те прати вођење јавне
расправе и усаглашавање ставова и интереса током
израде овог документа просторног уређења, заузима
стручне
ставове
према
питањима
општег
привредног и просторног развоја града Зворник,
заузима стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења, те врши
и друге послове у складу са чланом 43. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16).
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-90/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 43. став (3) Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 106/09 и 44/15), чл. 3. и 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 39/18) и чл. 27. и
49. Статута града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на
27. редовној сједници одржаној дана 15. јула 2019.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ И
УСКЛАЂИВАЊУ АКАТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА
ЗВОРНИК“
I
У Одлуци о организовању и усклађивању аката о
оснивању Јавне здравствене установе „Дом
здравља Зворник“ (Службени гласник општине
Зворник“, број 3/11), у члану 1. став 1, чл. 2. и 14. и
члану 25. став 1. ријечи „Општина Зворник“ у
одређеном падежу, замјењују се ријечима „Град
Зворник“ у одговарајућем падежу.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-91/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

16. јул 2019.

На основу члана 38. став 2. члана 40. став 1. и
члана 52. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16), чл. 27. до 49. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на
27. редовној сједници одржаној дана 15. јула 2019.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА
I
Приступа се измјени дијела Регулационог плана
ужег урбаног подручја града Зворника (у даљем
тексту: Регулациони план).
II
1) Измјена дијела Регулационог плана односи се
на простор који обухвата земљиште у плану означено као грађевинске парцеле број 1,2, којима одговара к.п. 1911, 1912, 1913/2 К.О. Зворник-град са
контактним катастарским парцелама у непосредном
окружењу, грађевинске парцеле број 33, 34, 35 и 36
којима одговарају к.п. број 1889/3, 1889/7 и 1374/1
К.О. Зворник-град са контактним катастарским
парцелама у непосредном окружењу, грађевинске
парцеле број 63,64,65, и 66 којима одговара к.п. број
970, 971, 972/1, 972/2, 973, 974, 975, 976, 978 и 979
К.О. Зворник-град са контактним катастарским
парцелама у непосредном окружењу, грађевинске
парцела број 106 и 109 којима одговара к.п. број 742,
743/2 К.О. Зворник-град са контактним катастарским
и грађевинским парцелама у непосредном окружењу, грађевинске парцела број 344, 345, 346, 347 и
348 којима одговара к.п. број 1891, 1373, 1369,
2065/2 К.О. Зворник-град са контактним катастарским парцелама у непосредном окружењу, катастарске парцеле к.п. број 1946, 1947, 1948/2, 1842/1,
1343, 1344, 1345, 1346, 1356, 1357, К.О. Зворникград са контактним катастарским парцелама у
непосредном окружењу,
2) Предмет измјене дијела плана могу бити и други
дијелови Регилационог плана уколико заинтересована правна и физичка лица покрену иницијативу за
измјену
до
израде
преднацрта
документа
просторног уређења као прве фазе израде Плана.
3) Површина
обухвата
измијене
дијела
Регулационог плана биће дефинисана у фази
преднацрта Плана.
III
Сврха измјене дијела Плана је усаглашавање дијела
Плана са Урбанистичким планом „Зворник 2020“ као
планом вишег реда, усклађивање плана парцелације са стварним и катастарским границама јавних и
саобраћајних површина, омогућавање адекватнијег
кориштења расположивог простора и постојећег
градитељског фонда ради бољег искориштења
приликом
реконструкције
истог,
сагледавање
постојећих и изналажење квалитетнијих просторно
планских рјешења прилагођених плановима и
потребама града Зворника.
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IV
Рок за израду измјене дијела Регулационог плана је
девет мјесеци од дана избора носиоца израде
плана.
V
Носилац припреме измјене дијела плана је
Одјељење за просторно уређење Градске управе
града Зворник.
VI
Носилац израде измјене дијела плана биће лице
коме буду од стране финансијера израде плана
повјерена израда измјене дијела плана, а које је
регистровано за израду ове врсте планова. Носилац
израде мора осигурати усклађеност документа
просторног уређења који израђује са документом
просторног уређења ширег подручја. Носилац
израде обавезан је да носиоцу припреме преда
овјерен преднацрт документа просторног уређења.
VII
Носилац припреме организује стручну расправу на
којој се разматра преднацрт документа просторног
уређења.
VIII
Скупштина града Зворник на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт документа просторног
уређења.
IX
Након усвајања нацрта од стране надлежне
скупштине исти се ставља на јавни увид у
временском периоду од најмање 30 дана.
X
О нацрту плана организоваће се јавна расправа у
року од 30 дана од дана затварања јавног увида. На
расправи ће се размотрити ставови носиоца израде
плана према примједбама, приједлозима и
мишљењима изнијетим током јавног увида у нацрт.
XI
Након одржане јавне расправе о нацрту плана
носилац припреме плана у року од 30 дана, утврђује
приједлог плана у складу са закључцима са јавне
расправе и исти подноси Скупштини града Зворника
на усвајање.
XII
Финансирање израде измјене плана
подносилац иницијативе за измјену плана.

сносиће

XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 01-022-92/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –

16. јул 2019.

пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 27. редовној
сједници одржаној 15. јула 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЛИЦИТАЦИЈИ ВОЗИЛА ВОЗНОГ ПАРКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК
I
Дозвољава се продаја следећих возила возног
парка Градске управе града Зворник:
1. Путничко возило марке Лада
Марка возила:
Тип:
Врста:
Година производње:
Број мотора:
Број шасије:

Лада
112
M1 – путнички
аутомобил
2003.
212137181621
XTA21213031709748

2. Путничко возило марке „Volkswagen“
Марка возила:
Volkswagen
Тип:
Голф
Врста:
путнички аутомобил
Година производње:
1986.
Број мотора:
JP985374
Број шасије:
WVWZZZ19ZHW316606
II
Продаја возила из тачке I извршиће се путем јавне
лицитације.
III
Поступак продаје предвиђен тачком II спровешће
комисија за лицитацију возила коју формира
Градоначелник, те сачинити записник са лицитације
и доставити Градоначелнику.
IV
Почетну вриједност возила утврдио је вјештак
саобраћајне струке. Саставни дио ове одлуке је
Експертиза (процјена тржишне вриједности из тачке
I ове одлуке).
V
Грaдоначелник града Зворник ће у име Града
закључити уговор о продаји возила.
VI
Задужује се Одјељење за финансије да на основу
ове одлуке и након спроведеног поступка јавне
лицитације,
искњижи
основнa
средства
из
књиговодства основних средстава.
VII
Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана
објаве у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 01-022-93/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.
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На основу члана 14. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и чл.
27. и 50. Статута града Зворник-Прачишћени текста
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17),
Скупштина Града Зворник на 27. редовној сједници
одржаној дана 15. јула 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ
БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по
Годишњем финансијском извјештају за 2018. годину
Буџета Града Зворник у износу од 1.926.090,00 КМ.
II
Покриће дефицита извршено је од примитака од
финансијске имовине у износу од 41.973,00 КМ и
примитака од задужења 1.884.117,00 КМ.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-94/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19) и члана 27. Статута града Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17)
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници
одржаној 15. јула 2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСТУПАЊУ ОБЈЕКТА НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ЈУ ''ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА'' КИСЕЉАКЗВОРНИК
I
Град Зворник уступа без накнаде ЈУ ''Дом за старија
лица'' Кисељак-Зворник на привремено коришћење
и управљање објекат димензија 5,70 м х 15,45 м и
7,00 м х 3,80 м који се налази у Кисељаку на
земљишту означеном по старом операту одговара
к.ч. бр: 186/29, уписана у З.К. ул. Бр:1107 . К.О.
Витиница, а по новом операту одговара кп.бр.394
уписаном у пл.бр.66 КО Витиница.
II
Објекат (спратност-приземље) је у власништву
града Зворник 1/1, који је у пословним књигама
Града Зворник укњижен као основно средство,
2
објекат у површини од 114 м , двориште у површини
2
2
од 500 м и воћњак 4. класе у површини од 20 м
који се налази у Кисељаку на земљишту означеном

16. јул 2019.

по старом операту одговара к.ч. бр: 186/29, уписана
у З.К. ул. бр:1107 . К.О. Витиница, а по новом
операту одговара кп. бр. 394 уписаном у пл. бр. 66
КО Витиница.
III
ЈУ ''Дом за старија лица'' је дужан да са уступљеним
објектом поступа са пажњом доброг домаћина, да
спроводи његово одржавање, чување и намјенско
коришћење.
IV
За вријеме привременог коришћења уступљеног
објекта, привремени корисник је дужан плаћати
комуналне услуге, утрошену електричну енергију,
гријање и све друге обавезе које настају приликом
коришћења пословног објекта.
V
О уступању објекта сачиниће се уговор који ће у име
града Зворник потписати Градоначелник града
Зворник.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-95/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број:97/16 и
36/19) и члана 27. Статута града Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник града Зворник'' број 5/17),
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници
одржаној 15. јула 2019. године, доноси
OДЛУКУ
О СУФИНАСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ БЛОКА
БОЛНИЦЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ
ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ
I
Град Зворник ће учествовати у финансирању
изградње новог блока болнице и реконструкције
постојећег објекта болнице, који ће чинити једну
функционалну цјелину, која се састоји у сљедећем:
1. трошкови
захтјева
за
издавање
локацијских услова,
2. трошкови израде урбанистичко-техничких
услова(од овлаштене куће),
3. трошкови грађевинске дозволе,
4. трошкови прибављања противпожарне
сагласности,
5. трошкови прибављања електроенергетске
сагласности,
6. трошкови
прибављања
комуналне
сагласности,
7. трошкови прибављања сагласности телекома
РС,
8. трошкови сагласности Зворник-стана,
9. трошкови ренте,
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10. трошкови накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта,
11. трошкови административне таксе,
12. трошкови накнаде за финансирање
катастра некретнина,
13. трошкови исколчења објекта,
14. трошкови провјере ископа темеља,
15. трошкови израде пројекта обезбјеђења
сусједних објекта,
16. трошкови захтјева за издавање употребне
дозволе,
17. трошкови израде снимка изведеног стања,
18. трошкови прибављања противпожарне
сагласности на изведене мјере,
19. трошкови накнаде за прокључак на
водовод и канализацију,
20. трошкови прибављања стручног налаза за
електро и громобранске инсталације,
21. трошкови административне таксе за
употребну дозволу,
22. трошкови изласка комисије за технички
преглед објекта,
23. трошкови уплањења објекта у јавну
евиденцију,
24. трошкови
таксе
за
издавање
сертификата,тј.потврде за коришћење
хелиодрома,
25. трошкови
употребне
дозволе
за
хелиодром.
II
За реализацију ове одлуке
Одјељење за финансије.

задужује

се

16. јул 2019.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници,
одржаној 15. јула 2019. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ
ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА
2018. ГОДИНУ

1. Усваја се

Извјештај о остварењу
имплементације Стратегије интегрисаног
развоја града Зворник за 2018. годину.

плана

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-98/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници,
одржаној 15. јула 2019. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

III
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

1. Усваја се

Број: 01-022-96/2019
16. јул 2019. године
Зворник

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници,
одржаној 15. јула 2019. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК СА ПРИЈЕДЛОГОМ
МЈЕРА- 2019. ГОДИНА

1. Усваја се

Информација о стању локалних и
некатегорисаних путева на подручју града Зворник
са приједлогом мјера- 2019. година.

2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-97/2019
16. јул 2019. године
Зворник

се

у

''Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

Информација о стању безбједности
саобраћаја на подручју града Зворник за 2018.
годину
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-99/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и
50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници,
одржаној 15. јула 2019. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ МИШЉЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКОГ
УЛАГАЊА НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ЗВОРНИКУ НА
ИНЦИЈАТИВУ ДОО „КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК

1. Усваја се

Мишљења Комисије за утврђивање
оправданости заједничког улагања на изградњи
стамбено-пословног
објекта
у
Зворнику
на
инцијативу ДОО „Кесо градња“ Зворник.
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2. Саставни дио закључка је Мишљење из тачке 1.
овог закључка.

3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-100/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОПРАВДАНОСТИ
ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА НА ИЗГРАДЊИ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У
ЗВОРНИКУ
Број: 01-111-36/2015
Датум: 15.07.2019.године
ПРЕДМЕТ: Мишљење, на иницијативу ДОО „
КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК.Веза рјешење број: 01-111-36/15 од
18.09.2015.године
Поштовани, наведеним Рјешењем именована је
Комисија за утврђивање оправданости заједничког
улагања на изградњи стамбено-пословног објекта у
Зворнику, на земљишту означеном као к.п. број 1345
и к.п. број 1356 К.О. Зворник-град, са привредним
друштвом ДОО "Кесо-градња" Тршић-Зворник. Са
наведеним предузећем потписан је Уговор о
заједничкој изградњи број ОПУ 1724/18 и усвојена
скупштинске одлука Града Зворника број:01-02258/18 од 14.05.2018 год. Дописом Градоначелника
Града Зворник број:02-363-10/19 од 15.07.2019.
године тражено је од стране Комисије да се изјаснин
о иницијативи да се изјасни о иницијативи предузећа
ДОО „КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК да се донесе
одлука Скупштине Града о изради анекса Уговора о
заједничкој изградњи број ОПУ 1724/18 и допуна
скупштинске одлуке Града Зворника број:01-02258/18 од 14.05.2018 год. којом би се грађевинска
парцела која се састоји од к.п. 1344, 1345 и 1356 КО
Зворник
град,
проширила
и
комплетирала
катастарским парцелама број к.п.1357 и 1346 КО
Зворник град, а ради квалитетнијег уређења
грађевинске парцеле и редовне употребе објекта, и
да се приступи измјени урбанистичко техничких
услова и локацијских услова у којим ће се
дефининисати нова грађевинска парцела и свим
осталим урбанистичко технички параметри битни за
заједничку изградњу објекта.
Поред наведеног ДОО „КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК у
иницијативи наводи да усвајањем наведене
иницијативе неће доћи до угрожавања сусједних
објеката, и да ће се овом измјеном и припајањем
парцела к.п.1357 и 1346 КО Зворник град,
вјероватно створити предуслови за повећања укупне
површине будућег заједничког објекта, а самим тим
и изграђених квадрата који по принципу кључ у руке
постају власништво Града Зврорник. Могућност
повећања површине би се утврдила у постпуку
измјене локацијских услова, те уколико се утврди да
постоји могућност повећања површине заједничког
објекта, стварно повећање површине у власништву
Града Зворник утврдиће стални судски вјештак
грађевинске струке кога би ангажовала „Кесо

16. јул 2019.

Градња“доо о свом трошку. Уколико се укаже
потреба за измјену Регулационог плана у дијелу
наведених
катастарских
парцела,
исту
ће
финансирати „Кесо Градња“доо.
Комисија
у
саставу
Бошко
Којић
дипл.грађ.инж.предсједник,
Срђан Деспић,
дипл.ецц. члан, Раде Лујић, одборник СГ-а члан,
сасатала се у просторијама Одјељења за просторну
уређење Градске управе Града Зворник, док су
чланови
комисије
Владан
Стевановић
,
дипл.грађ.инж. и Веселин Тијанић, дипл.правник
било оправдано одсутни.
Након разматрања иницијативе привредног друштва
ДОО „КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК, а узимајући у
обзир чињеницу да већ постоји потписан Уговор о
заједничкој изградњи број ОПУ 1724/18 и усвојена
скупштинске одлука Града Зворника број:01-02258/18 од 14.05.2018 год., те да предметне
катастарске парцеле к.п.1357 и 1346 КО Зворник
град по своме облику и површини не могу
представљати засебну грађевинску парцелу, а да
постоје предуслови да се исте комплетирају уз
постојећу грађевинску парцелу на којој се гради
стамбвено-пословни објекат на основу Уговора о
заједничкој изградњи, мишљење комисије је да се
може удовољити траженој иницијативи ДОО
„КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК.
Мишљење комисије је да се у складу са позитивним
законским прописима између осталог спроведу и
следеће активности:
•

да се у складу са Законом о уређењу и грађену
приступи
изради
урбанистичко-техничких
услова о могућности изградње стамбенопословног објекта на земљишту у власништву
Града Зворник и земљишту у власништву
подносиоца иницијативе којим ће бити
утврђени
максимални
хоризонтални
и
вертикални габарити и бруто грађевинска
површина будућег објекта, а у складу са
расположивим,
важећим
спроведбеним
документом просторног уређења и да се на
основу истих приступи измјени локацијских
услова,

•

да се након израде урбанистичко-техничких
услова о могућности изградње будућег објекта,
ангажује вјештак одговарајуће струке који ће
имајући у виду површине парцела у
власништву Града, спроведбену просторнопланску документацију у чијем обухвату се
налази
предметна
локација
и
бруто
грађевинску површину будућег објекта, дати у
складу са правилима струке стручно мишљење
о величини пословног простора који би требао
припасти Граду Зворник, односно дати
мишљење да ли је понуда привредног друштва
ДОО „КЕСО ГРАДЊА“ ЗВОРНИК, економски
оправдана или није;

•

да Правобранилаштво Републике Српске да
сагласност на правни посао којим би се
уредили односи између заинтересованих
страна;
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да се односи између Града Зворник и
привредног друштва ДОО „КЕСО ГРАДЊА“
ЗВОРНИК уреде у складу са позитивним
законским прописима, којима је дефинисано
располагање имовином у власништву јединица
локалних самоуправа.

Комисија за утврђивање оправданости
заједничког улагања на изградњи
стамбено-пословног објекта у Зворнику

16. јул 2019.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-37/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број: 97/16 и 36/19), чланa 55. став (3) тачка
1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима локалне самоуправе (''Службени гласник
Републике Српске'',број: 97/16), и члана 27. став 1.
алинеја 21. Статута града Зворник - пречишћен
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 27. редовној сједници
одржаној 15. јула 2019. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 2.12.став 5. a у вези са чланом 2.15
став 1. Изборног закона Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Бих“ број: 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и
31/16), члана 12. Закона о министарским, владиним
и
другим
именовањима
Републике
Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број:41/03),
чл. 7. и 9. Упутства о утврђивању квалификација,
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни
и Херцеговини – Пречишћен текст („Службени
гласник БиХ“ број: 29/18 и 36/19) и чл. 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17),
Скупштина Града Зворник, на 27. сједници одржаној
15. јула 2019. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗВОРНИК

Бошко Којић, дипл.инж.грађ.,предсједник
Срђан Деспић, дипл.економиста, члан
Раде Лујић, одборник СГ, члан_________________

1. Дарко Стефановић дипломирани инжењер
предузетног менаџмента, из Зворника, разрјешава
се дужности в.д. начелника Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности
у
Градској управи
Зворник, због окончања поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-36/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 1. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'',број:
97/16),
члана
12.
Закона
о
министарским, владиним и другим именовањима у
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број:41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21.
Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник, на 27. редовној сједници
одржаној 15. јула 2019. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
1. Дарко Стефановић дипломирани инжењер
предузетног менаџмента, из Зворника, именује се
за начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности у Градској управи Зворник, до краја
мандата сазива Скупштине града Зворник који га је
именовао.

1. Зоран Ђукановић, дипломирани правник из
Зворникa, именује се за члана Градске изборне
комисије Зворник, на период од седам година.

2. Ово рјешење ступа на снагу од дана добијења
сагласности Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.

3. Ово рјешење објавиће се у ''Службеном гласнику
града Зворник''.
Број: 01-111-38/2019
16. јул 2019. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОМЕН ОБИЉЕЖЉА
У М.З. ЛОКАЊ
I
Одобравају се новчана средства Градској борачкој
организацији Зворник у износу од 2.200,00 КМ,
намјенски за суфинансирање реконструкције спомен
обиљежја
погинулим
борцима
одбрамбеноотаџбинског рата у М.З.Локањ.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројеката на подручју града
Зворник.
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III
Градска борачка организација Зворник је обавезна
Градској управи доставити извјештај о утрошеним
средствима која су добили од Грдске управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200-Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120-Kабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.
Средства
исплатити
по
основу
рачуна
каменорезачкој радњи „Гранит“ Брањево-161-00001530900-67.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-91/2019
24. април 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
I
Одобравају се новчана средства Заједници етажних
власника зграде „Ватрогасни дом“ из Зворника у
износу од 6.900.00 КМ, намјенски за суфинансирање
реконструкције кровног покривача ове зграде.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројеката на подручју града
Зворник.
III
Заједница етажних власника зграде „Ватрогасни
дом“ ће из сопствених средстава финансирати
преостали дио трошкова за реконструкцију крова.
Заједница етажних власника зграде „Ватрогасни
дом“ је обавезна Градској управи доставити
извјештај о утрошеним средствима која су добили
од Градске управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
Капитални
грантови(суфинансирање заједничких пројеката),
потрошачка
јединица
01190120
Кабинет
Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.

16. јул 2019.

Средства исплатити на жиро рачун заједнице
етажних власника „Ватрогасни дом“ број:551-45022317640-19.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-246/2018
20. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
БРАЊЕВО
I
Одобравају
се
новчана
средства
Српској
православној Црквеној општини Брањево у износу
од 7.500,00 КМ намјенски за суфинансирање
изградње капеле у мјесној заједници Брањево.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројеката на подручју града
Зворник.
III
Српска православна Црквена општина Шепак ће из
сопствених средстава и донација мјештана ове
мјесне заједнице финансирати преостали дио
трошкова радова. Српска православна Црквена
општина Шепак је обавезна Градској управи
доставити извјештај о утрошеним средствима која су
добили од Градске управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200-Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120-Kабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Српске
православне Црквене општине Шепак-562-00981320996-20.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-30/2019
20. мај 2019. године
Зворник

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

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

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

III
Заједница етажних власника зграде Б-13 је обавезна
Градској управи доставити извјештај о утрошеним
средствима која су добили од Градске управе.

I
Одобравају се новчана средства Заједници етажних
власника зграде „С-16“ Гробнице из Зворника у
износу од 2.500.00 КМ, намјенски за суфинансирање
реконструкције кровног покривача ове зграде.

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

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

V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун заједнице
етажних власника Б-13 број-555-006-00048785-33.

III
Заједница етажних власника зграде „С-16“ ће из
сопствених средстава финансирати преостали дио
трошкова за реконструкцију крова. Заједница
етажних власника зграде „С-16“ је обавезна Градској
управи
доставити извјештај о утрошеним
средствима која су добили од Градске управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
Капитални
грантови(суфинансирање заједничких пројеката),
потрошачка
јединица
01190120
Кабинет
Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун заједнице
етажних власника „С-16“ број:562-003-81417685-83.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-61/2019
20. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
I
Одобравају се новчана средства Заједници етажних
власника зграде Б-13 из Зворника у износу од
1.930,50 КМ, намјенски за суфинансирање израде и
уградње улазних врата у зграду Б-13.

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-97/2019
12. јун 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 14. став 2. Закона о заштити на
раду („Службени гласник Републике Српске" број
1/08 и 13/10) и одредби Статута града Зворник,
Градоначелник доноси:
ПРАВИЛНИК
О ЗАШТИТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
ЗА СЛУЖБУ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДА ЗВОРНИК
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником, у складу са Законом, уређују
се права, обавезе и одговорности у области заштите
и здравља на раду радника код послодавца Служба
професионалне ватрогасне јединице Зворник (у
даљем тексту: Послодавац) у циљу стварања
сигурних услова рада а којима се обезбјеђује
безбједност на раду, спречавање и отклањање
опасности и штетности које могу проузрoковати
повреде на раду, професионална и друга обољења
и оштећења здравља радника на раду и заштиту
здравља и радне способности радника.
(2) Право на заштиту и здравље на раду у смислу
овог закона имају : лица која су у радном односу код
послодавца, укључујући и јавне службе, лица која су
на стручном оспособљавању код послодавца
без
заснивања
радног
односа (волонтери),
ученици и студенти који су код послодавца на
практичној обуци, лица на професионалној
рехабилитацији и друга лица која се по било ком
основу рада налазе
у
просторијама
и
просторима
послодавца
(нпр. пословни
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Члан 2.
(1) Послодавац је дужан да обезбиједи услове за
организовање и спровођење заштите и здравља на
раду полазећи од своје унутрашње организације а
зависно од производних процеса те техничкотехнолошким потреба.
(2) Послодавац је дужан да у оквиру плана
пословања или посебног плана мјера заштите и
здравља на раду обезбиједи потребна средства за
спровођење и унапређивање заштите на раду са
роковима за њихову реализацију.
(3) Примјена мјера заштите и здравља на раду, у
смислу овог правилника, не смије стварати
трошкове за раднике.
Члан 3.
За спровођење заштите и здравља на раду
одговорни су органи управе код послодавца,
непосредни органи послодавства послодавца,
руководиоци организационих јединица и радник за
обављање послова за заштиту и здравље на раду.
2. ДУЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА
Члан 4.
(1) Послодавац је дужан да обезбиједи раднику рад
на радном мјесту и у радној средини у којима су
спроведене мјере заштите и здравља на раду и
одговоран је за непримјењивање тих мјера.
(2) Послодавац је дужан да обезбиједи да радни
процес буде прилагођен тјелесним и психичким
могућностима радника, а радна средина, средства
за рад и средства и опрема за личну заштиту на
раду буду уређени, односно произведени и
обезбијеђени да не угрожавају заштиту и здравље
радника и других лица.
Члан 5.
(1) Послодавац је дужан да раднику одреди
обављање послова на којима су спроведене мјере
заштите и здравља на раду, обавјештава раднике и
њиховог представника о увођењу нових технологија
и средстава за рад, као и о опасностима од повреда
и оштећења здравља који настају њиховим
увођењем.
(2) Послодавац је дужан да оспособљава раднике за
безбједан и здрав рад, обезбиједи коришћење
средстава и опреме за личну заштиту на раду,
обезбиједи одржавање средстава за рад и
средстава и опреме за личну заштиту на раду у
исправном стању.
(3) Посебна дужност послодавца јесте да ангажује
овлашћену организацију са лиценцом ради
спровођења превентивних и периодичних прегледа
и испитивања опреме за рад, као и превентивних и
периодичних испитивања услова радне средине, те
да обезбиједи на основу акта о процјени ризика и
оцјене службе медицине рада прописане љекарске
прегледе запослених у складу са овим законом.
(4) Послодавац мора да обезбиједи пружање прве
помоћи, као и да оспособи одговарајући број

16. јул 2019.

радника за пружање прве помоћи, спасавање и
евакуацију у случају опасности и заустави сваку
врсту рада која представља непосредну опасност за
живот или здравље радника.
Члан 6.
(1) Послодавац је дужан да приликом организовања
рада и радног процеса обезбиједи превентивне
мјере ради заштите живота и здравља радника, као
и да за њихову примјену обезбиједи потребна
финансијска средства.
(2) Превентивне мјере послодавац је дужан да
обезбиједи прије почетка рада радника, у току рада,
као и код сваке измјене технолошког поступка,
избором радних и производних метода којима се
обезбјеђује највећа могућа заштита и заштита
здравља на раду, заснована на примјени прописа у
области заштите на раду, радног права, техничких
прописа и стандарда, прописа у области
здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и
пензијског и инвалидског осигурања.
Члан 7.
Послодавац није одговоран због непримјењивања
мјера заштите на раду, ако је до повреде на раду
радника дошло због немарног или крајње
непажљивог
поступања
радника
средствима
заштите на раду и усљед околности изазваних
вишом силом чије се посљедице упркос свим
предузетим мјерама заштите и здравља нису могле
избјећи.
3. АКТ О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА
Члан 8.
(1) Послодавац је дужан да донесе акт о процјени
ризика за сва радна мјеста у радној средини и да
утврди начин и мјере за његово отклањање.
(2) Послодавац ће измјенити акт из става 1. овог
члана у случају појаве нове опасности и промјене
нивоа ризика у процесу рада.
(3) Акт о процјени ризика заснива се на утврђивању
могућих врста опасности и штетности на радном
мјесту у радној средини, на основу којих се врши
процјена ризика од настанка повреда и оштећења
здравља радника.
Члан 9.
(1) Процјена
ризика
заснива
се
на
систематском евидентирању и процјењивању свих
штетних фактора у процесу рада, могућих врста
опасности и штетности на радном мјесту и у радној
средини које могу да проузрокују повреду на раду,
професионално обољење или болест у вези са
радом.
(2) Процјеном ризика сагледавају се организација
рада, радни процеси, захтјеви рада средства за
рад, сировине и материјали који се користе у
технолошким и радним процесима, средстава и
опрема за личну заштиту на раду, као
и други
елементи који могу да изазову ризик од повреда
на раду, професионалног обољења или болести у
вези са радом.
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Члан 10.
Поред општих података о послодавцу, акт о
процјени ризика садржи:
1) опис технолошког и радног процеса, опис
средстава за рад и њихово груписање и опис
средстава и опреме за личну заштиту на
раду,
2) преглед организације рада,
3) препознавање и утврђивање опасности и
штетности на радном мјесту и у радној
средини,
4) процјењивање ризика у односу на опасности
и штетности,
5) утврђивање начина и мјера за отклањање,
смањење или спречавање ризика у односу на
утврђене опасности и штетности, и
6) закључак.
Члан 11.
(1) Послодавац одлуком о покретању поступка
процјене ризика одређује једно или више лица
одговорних за спровођење поступка процјене ризика
у складу са овим правилником.
(2) За одговорно лице за спровођење поступка
процјене ризика, послодавац може одредити
искључиво лице са положеним стручним испитом и
лиценцом за обављање послова заштите и здравља
на раду.
(3) За вршење процјене ризика послодавац може да
ангажује правно лице са лиценцом за обављање
послова у области заштите и здравља на раду.
4. ПРЕВЕНТИВНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И УСЛОВА
РАДНЕ СРЕДИНЕ
Члан 12.
(1) Послодавац је дужан да превентивним и
периодичним прегледима и испитивањима опреме
за рад, провјерава и утврђује да ли су на опреми за
рад, прописаним овим правилником, која се користи
у процесу рада, примјењене мјере заштите и
здравља на раду утврђене прописима у области
заштите и здравља на раду, техничким прописима,
стандардима и упутствима произвођача.
(2) Прегледе и испитивања опреме за рад врши
правно лице са лиценцом за обављање послова
прегледа и испитивања опреме за рад.
Члан 13.
Прегледима и испитивањима опреме за рад
утврђује се да ли су на њој примијењене прописане
мјере заштите на раду и то:
1) да ли су средства рада и опрема постављена
или уграђена према пројектној документацији,
2) да ли постоје одговарајући уређаји за заштиту
од опасности при раду,
3) да ли су на средствима рада и опреми,
односно на њиховим дијеловима настале
промјене које представљају опасност по
живот или здравље радника на раду,
4) да ли се и у којим количинама јављају штетне
материје и да ли су исправни уређаји за
одвођење тих штетних материја,
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5) да ли средства рада и опреме стварају буку и
вибрацију, којег интензитета и да ли су
примјењене прописане мјере заштите од буке
и вибрација,
6) да ли је обезбјеђена одговарајућа топлотна
изолација,
7) да ли су исправни заштитни уређаји за
заштиту радне средине од штетних зрачења,
8) да ли су исправни уређаји за укључивање,
односно искључивање из погона и сигналних
и контролних уређаја и уређаја за
управљање,
9) да ли је обезбјеђена исправност припадајућих
инсталација и опрема за одвођење штетних
материја, заштита електричних инсталација
од директног или индиректног додира под
напоном, механичка заштита, заштита од
кратког споја и преоптерећења).
Члан 14.
(1) Превентивни прегледи и испитивања опреме за
рад обављају се прије почетка
коришћења,
односно прије давања на употребу радницима,
послије реконструкције или хаварије, као и прије
почетка рада на новом мјесту рада, ако је опрема за
рад премјештена са једног на друго мјесто.
(2) Периодични прегледи и испитивања опреме за
рад обављају се у року који је утврђен техничким
прописима и стандардима или који је одређен
упутством произвођача, а најкасније у року од три
године од дана претходног прегледа и испитивања,
осим
периодичних
прегледа
и
испитивања
привремене електричне инсталације са уређајима,
опремом и прибором, који се обављају у року од
годину дана од дана претходног прегледа и
испитивања и периодичних прегледа и испитивања
опреме за рад коју послодавац утврди актом о
процјени ризика, који се обављају у року утврђеним
тим актом.
Члан 15.
(1) Превентивним и периодичним испитивањима
услова радне средине провјерава се и утврђује да
ли су на радном мјесту у радној средини примјењене
мјере заштите и здравља на раду утврђене Законом
о заштити на раду.
(2) Испитивање услова радне средине може да
врши правно лице са лиценцом за обављање
послова испитивања услова радне средине.
Члан 16.
Испитивања обухватају:
1) микроклиму ( температура, брзина струјања
и релативна влажност ваздуха, и топлотно
зрачење),
2) хемијске штетности и физичко - хемијске
штетности (гасови, паре, димови и прашине),
3) физичке
штетности
(бука,
вибрације и
електромагнетна зрачења),
4) освјетљеност,
5) биолошке штетности.
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Члан 17.
(1) Превентивна испитивања услова радне средине
обављају се у року од шест мјесеци од почетка рада
радног,
односно
технолошког
процеса
реконструкције објекта у ком се обавља радни
процес (уређаја за гријање, вентилацију или
климатизацију) или замјене техничких капацитета
којима се мјењају услови рада.
(2) Периодична испитивања услова радне средине
обављају се на радном мјесту у радној средини у
року од три године од дана претходног испитивања,
уколико актом о процјени ризика није предвиђен
краћи рок.
5. ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА
Члан 18.
(1) Послодавац је дужан да изврши оспособљавање
радника за безбједан и здрав рад приликом
заснивања радног односа, односно премјештаја на
друге послове, приликом увођења нове технологије
или нових средстава за рад, као и приликом
промјене процеса рада који може проузроковати
промјену мјера за безбједан и здрав рад.
(2) Оспособљавање за безбједан и здрав рад
запосленог
мора
да
буде
прилагођено
специфичностима његовог радног мјеста.
(3) Оспособљавање из става 1. овог члана
послодавац обезбјеђује у току радног времена, а
трошкови оспособљавања не могу бити на терет
радника.
Члан 19.
(1) Оспособљавање радника за безбједан и здрав
рад послодавац обавља теоријски и практично.
(2) Провјера теоријске и практичне оспособљености
запосленог за безбједан и здрав рад обавља се на
радном мјесту.
(3) Периодичне провјере оспособљености за
безбједан и здрав рад радника који ради на радном
месту са повећаним ризиком врше се на начин и по
поступку утврђеним актом о процјени ризика.
6. ПРАВА И ДУЖНОСТ РАДНИКА
Члан 20.
Радник има право и дужност да се прије
рада упозна са мјерама заштите и здравља
на пословима или на радном мјесту на
одређен, као и да се оспособљава за
спровођење.

почетка
на раду
које је
њихово

Члан 21.
Радник има право да послодавцу даје прједлоге,
примједбе и обавјештења о питањима заштите и
здравља на раду и да контролише своје здравље
према ризицима радног мјеста, у складу са
прописима о здравственој заштити.
Члан 22.
Радник има право да одбије да ради:
1) ако му пријети непосредна опасност по живот
и здравље због тога што нису спроведене
прописане мјере за заштиту и здравље на
радном мјесту на које је одређен, све док се
те мјере не обезбиједе,
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2) ако му послодавац није обезбиједио
прописани љекарски преглед или ако се на
љекарском прегледу утврди да не испуњава
прописане здравствене услове, за рад на
радном мјесту са повећаним ризиком,
3) ако у току оспособљавања за безбједан и
здрав рад није упознат са свим врстама
ризика и мјерама за њихово отклањање, на
пословима или на радном мјесту на које га је
послодавац одредио,
4) дуже од пуног радног времена, односно ноћу,
ако би према оцјени службе медицине рада,
такав рад могао да погорша његово
здравствено стање,
5) на средству за рад на којем нису
примијењене прописане мјере за заштиту и
здравље на раду.
Члан 23.
(1) Радник је дужан да примјењује прописане мјере
за безбједан и здрав рад, да намјенски користи
средства за рад и опасне материје, да користи
прописана средстава и опрему за личну заштиту на
раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио
своју заштиту и здравље, као и заштиту и здравље
других лица.
(2) Прије почетка рада, радник је дужан да прегледа
своје радно мјесто, укључујући и средства за рад
која користи, као и средства и опрему за личну
заштиту на раду, и да у случају уочених недостатака
одмах обавијести послодавца или друго овлашћено
лице.
(3) Прије напуштања радног мјеста радник је дужан
да радно мјесто и средства за рад остави у стању
које не угрожава друге раднике.
(4) О неправилностима, штетностима, опасностима
или другој појави која би на радном мјесту могла да
угрози његову заштиту и здравље или заштиту и
здравље других радника, радник ће одмах
обавијестити послодавца
Члан 24.
Радник је дужан да сарађује са послодавцем и
радником за заштиту и здравље на раду, да би се
спровеле прописане мјере за заштиту и здравље на
пословима на којима ради.
7. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ
ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 25.
(1) Послодавац је дужан да организује послове за
заштиту и здравље на раду.
(2) За обављање послова заштите и здравља на
раду послодавац ангажује овлашћене организације
које имају лиценцу.
(3) Послове из става 2. овог члана може да обавља
радник који има одговарајућу стручну спрему и
положен стручни испит у складу са законом.
Члан 26.
(1) Послодавац је дужан да омогући раднику за
заштиту и здравље на раду независно и самостално
обављање послова у складу са овим правилником и
приступ свим потребним подацима у области
заштите и здравља на раду.
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(2) Радник за заштиту и здравље на раду
непосредно је
одговоран послодавцу код кога
обавља те послове и не може да трпи штетне
посљедице ако свој посао обавља у складу са овим
правилником.
(3)
Послодавац
је
дужан
да
обезбиједи
усавршавање знања у области заштите и здравља
на раду раднику кога одреди за обављање тих
послова.
Члан 27.
Послодавац који за обављање послова заштите и
здравља на раду ангажује овлашћену организацију,
дужан је да ту организацију претходно упозна са
технолошким процесом, ризицима у процесу рада и
мјерама за отклањање ризика.
Члан 28.
За обављање послова заштите здравља запослених
на раду послодавац ангажује службу медицине
рада.
Члан 29.
Послодавац је дужан да раднику на радном мјесту
са повећаним ризиком прије почетка рада
обезбиједи претходни љекарски преглед, као и
периодични љекарски преглед у току рада.
Учесталост периодичних љекарских прегледа
одређује се Актом о процјени ризика а за радна
мјеста са повећаним ризиком на начин дефинисан
правилником о претходним и периодичним
љекарским прегледима радника на радним мјестима
са повећаним ризиком
(“Службени
гласник
Републике Српске”, број 68/08).
8. ПРЕДСТАВНИК РАДНИКА ЗА ЗАШТИТУ И
ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 30.
(1) Повјереник радника је лице изабрано да
представља раднике у области заштите и здравља
на раду код послодавца. Код послодавца код којег је
организован синдикат послове повјереника радника
за заштиту и здравље на раду обавља синдикални
одбор код послодавца који запошљава 15 или више
радника, а код којег није организиван синдикат,
радници бирају повјереника радника за заштиту и
здравље на раду. Број повјереника радника, избор и
њихов мандат утврђују се у складу с одредбама
Закона о савјету радника (“Службени гласник
Републике Српске”, број 26/01),којим су уређена
питања избора савјета радника, водећи рачуна о
заступљености свих дијелова процеса рада.
(2)Задатак повјереника је да дјелује у интересу
радника на подручју заштите и здравља на раду, те
да прати примјену прописа и наређених мјера
заштите у радној средини у којој је изабран
(3) Повјереник има и сљедећа права и дужности:
1) учествује у планирању унапређивања услова
рада, прати увођење нове технологије,
увођење нових материја у радни и
производни процес и подстиче послодавца на
спровођење заштите на раду,
2) има право увида и коришћења документације
у вези са заштитом и здрављем радника,
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3) да буде обавијештен о свим промјенама од
утицаја на заштиту и здравље радника,
4) да добија примједбе радника на примјену
прописа и спровођење мјера заштите и
здравља на раду,
5) да обавјештава радника за заштиту и
здравље на раду, послодавца, а по потреби и
инспектора, о стању заштите и здравља
радника чији је повјереник,
6) да присуствује инспекцијским прегледима и
активно учествује у утврђивању чињеничног
стања,
7) да позове инспектора рада када оцијени да су
угрожени живот и здравље радника, а
послодавац то пропушта или одбија да учини,
8) да се образује за обављање свих послова,
стално проширује и унапређује знање, прати
и прикупља саопштења од значаја за његов
рад,
9) да даје приговор на инспекцијски налаз и
мишљење, уколико је инспекцијски преглед
извршен на његов захтјев,
10) да својим дјеловањем подстиче остале
раднике на безбједан рад,
11) да обавјештава раднике о мјерама које
послодавац предузима да им осигура заштиту
и здравље на раду.
Члан 31.
(1) Код послодавца који запошљава 50 или више
радника оснива се Одбор за заштиту и здравље на
раду као савјетодавно тијело послодавца.
(2) Послодавац који запошљава 250 радника и који
има више погона, односно погоне на више мјеста
изван сједишта оснива Централни одбор за заштиту
и здравље на раду, чији је задатак унапређивање
стања заштите и здравља на раду.
(3) Одбор сачињавају повјереници радника који се
бирају у складу с одредбама Закона о савјету
радника (“Службени гласник Републике Српске”,
број 26/01).
(4) Начин рада Одбора утврђује Одбор својим
пословником.
(5) Права и обавезе одбора су да учествује у
планирању унапређивања услова рада, прати
увођење нове технологије, увођење нових материја
у радни и производни процес и подстиче
послодавца на спровођење мјера заштите на раду.
Члан 32.
(1) Представник запослених има право да учествује
у разматрању свих питања која се односе на
безбедност и здравље на раду.
(2) Представник запослених најмање једном
годишње доставља запосленима и синдикату
извештај о стању и предузетим мерама у области
безбедности и здравља на раду код послодавца.
9. СТРУЧНИ ИСПИТ И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ
Члан 33.
(1) Обављање послова заштиту и здравље на раду и
послова одговорног лица може да обавља радник за
обављање послова заштите и здравља на раду који
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16. јул 2019.

има стечену најмање вишу стручну спрему заштите
на раду или техничке струке, положен стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци
и важећу лиценцу издату од стране надлежног
органа.
(2) Послове заштите и здравља на раду може да
обавља и овлашћена организација за обављање
послова заштите и здравља на раду и овлашћена
организацији за обављање послова прегледа и
испитивања средстава за рад и средстава и опреме
за личну заштиту и испитивања услова радне
средине, под условима прописаним законом.

2
Услуге из члана I ће вршити Радња за
изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“
Кисач, према условима из понуде број: 02-360-371/19 од 05.07.2019.године, у периоду од 01.08.2019.
године до 09.08.2019.године. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених услуга,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
управљање развојем и међународну сарадњу.

10. ЕВИДЕНЦИЈА, САРАДЊА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 34.
Послодавац је дужан да води и чува евиденције о :
1) радним мјестима са повећаним ризиком,
2) радницима распоређеним на радна мјеста са
повећаним ризиком и љекарским прегледима
радника распоређених на та радна мјеста,
3) повредама
на
раду,
професионалним
обољењима и болестима у вези са радом,
4) радницима оспособљеним за безбједан и
здрав рад,
5) опасним материјама које користи у току рада,
6) извршеним испитивањима радне средине,
7) извршеним прегледима и испитивањима
опреме за рад и средстава и опреме за личну
заштиту на раду,
8) пријавама поднијетим надлежној инспекцији
рада и надлежном органу за унутрашње
послове о смртним, колективним или тешким
повредама
на
раду,
професионалним
обољењима и обољењима у вези са радом.

Број: 02-360-37/2019
8. јул 2019. године
Зворник

11. НАДЗОР
Члан 35.
Инспекцијски надзор над примјеном мјера о заштити
и здрављу на раду прописаним овим правилником
врши орган надлежан за инспекцијске послове
посредством инспекције рада.
12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник.“
Број: 02-020-11/2019
8. јул 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. Даница Пелемиш Суботић из Зворника, по
занимању дипломирани политиколог за новинарство
и комуникологију, именује се за вршиоца сталног
стручног надзора у предмету јавне набавке
„Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за
манифестацију Зворничко љето 2019“.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању
мастер инжењер менаџмента, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Изградња бунара за потребе Основне
школе у Пилици“.
2. Радове из члана 1. ће извести ЗР „НОВИ БУНАР“
Горње Вуковије бб, Калесија, према условима из
понуде број: 01-6/19 од 02.07.2019. године, у року од
8 дана од обостраног потписивања уговора и
увођења извођача у посао. Обавезује се вршилац
надзора да након извођења 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: 02-360-41/2019
3. јул 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Извођење радова на уређењу платоа испред
Основне музичке школе у Зворнику“ - отворени
поступак, број: 02-360-34/19, у саставу:
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1) Горан Писић, предсједник - Зоран
Ђукановић, замјеник предсједника,
2) Ружа Остојић, члан - Гордан Јовановић,
замјеник члана,
3) Небојша Бошковић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
4) Раде Савић, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана,
5) Зоран Ерић, члан - Александар Јевтић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 04.07.2019. 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: 02-360-34/2019
2. јул 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Услуге
ангажовања извођача за манифестацију “Зворничко
љето 2019”“ - отворени поступак, број: 02-360-36/19,
у саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Ружа Остојић, члан - Раде Савић, замјеник
члана,
3) Рада Милићевић, члан - Ненад Станковић,
замјеник члана,
4) Хариз Мехидић, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана,
5) Зоран Ерић, члан - Александар Јевтић,
замјеник члана.

16. јул 2019.

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 08.07.2019. 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: 02-360-36/2019
2. јул 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за
манифестацију
“Зворничко
љето
2019““
–
конкурентски захтјев, број: 02-360-37/19, у саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић,
замјеник члана,
3) Александар Јевтић, 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 05.07.2019. године у 12:00 часова у Малој сали
Градске управе града Зворник.
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3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-37/2019
2. јул 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 500,00 КМ, на име новчане помоћи материјално
најугроженијим демобилисаним борцима.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за финансирање најугрож. породица,
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за
борачко инвалидску заштиту, из буџета за
2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-90/2019
19. април 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ЏУДО КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“
1. Одобравају се новчана средства Џудо клубу
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 20.000,00 КМ
на име суфинансирања Балканског првенства за
јуниоре и јуниорке у џудоу, које ће се одржати у
Зворнику од од 7. до 9. јуна.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва,потрошачка јединица 01190150-Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за
2019.годину.

16. јул 2019.

3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Џудо
клуба „Српски Соко“-562-009-00002356-67.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-36/2019
24. април 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“
1. Одобравају се новчана средства
Женском
фудбалском клубу „Дрина “ из Зворника у износу од
3.000,00 КМ, на име новчене помоћи за организацију
бараж утакмице овог клуба за улазак у женску
премијер лигу Бих.
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва.
Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација, потрошачка јединица 01190150Одјељење за приврду и друштвене дјелатности.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Женског
фудбалског клуба „Дрина“ број:562-003-81447629-73.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-41/2019
24. април 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Полицијској
управи Зворник у износу од 500,00 КМ, на име
новчане помоћи која је потребна за изградњу
спомен цркве у комплексу Центра за обуку
Министарства унутрашњих послова у Бања луци.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун СПЦО
Куљани број: 567-253-27000036-84.
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-94/2019
25. април 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
TAE KWON DO КЛУБУ„ЗВОРНИК“
1. Одобравају се новчана средства Tae kwon do
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 2.000,00
КМ, на име суфинансирања одласка чланова овог
клуба на европска првенства за кадете и јуниоре,
која ће се одржати у септембру и октобру ове године
у Шпанији и Латвији.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2019.годину.

16. јул 2019.

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ„ЛИБЕРТАС“
1. Одобравају се новчана средства Одбојкашком
клубу „Либертас“ из Зворника у износу од 500,00 КМ,
на име новчане помоћи која је потребна за плаћање
термина за тренинге овог клуба.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2019.годину.
3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Одбојкашког клуба „Либертас“Зворник број:552-00017728385-08.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".

3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Tae kwon
do клуба „Зворник“ број-551-450-22315679-82.

Број: 02-66-34/2019
14. април 2019. године
Зворник

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

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и

Број: 02-66-42/2019
30. април 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
Градској
борачкој организацији Зворник из Зворника у износу
од 5.800,00 КМ, на име новчане помоћи за
обиљежавање годишњице формирања јединице
„Вукови са Дрине“.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ,
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за
борачко инвалидску заштиту, из буџета за
2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-98/2019
6. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ„ДРИНА“
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ,
на име суфинансирања организације турнира
„Дрина-опен
2019“,
који
ће
се
одржати
18.5.2018.године на стадиону Ф.К. „Дрина“ Зворник.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2019.годину.
3. За реализацију овог закључка
Одјељење за финансије Градске
Зворник. Средства уплатити на
Фудбалског клуба „Дрина“Зворник
00190888-39.

задужује се
управе града
жиро рачун
број-555-006-

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-44/2019
14. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
JIU JITSU I SAMBO КЛУБУ„ЈУНИОР“
1. Одобравају се новчана средства Jiu jitsu i sambo
клубу „Јуниор“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ,
на име суфинансирања одласка чланова овог клуба
на такмичење у Брчко.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2019.годину.
3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Jiu jitsu i
sambo клубу„Јуниор“ број-562-009-0001363-39.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-45/2019
16. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Српској
православној црквеној општини Локањ“ у износу од
1.000,00 КМ, на име суфинансирања изградње
Парохијског дома у овој црквеној општини.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити по предрачуну
добављачу з.р „Дрвотехника“, на жиро рачун
број:571-100-00000397-89.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-51/2019
17. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Синдикалној
организацији Градске управе Зворник у износу од
4.000,00 КМ, на име новчане помоћи за учешће на
Синдикалним спортским играма које ће се одржати у
Теслићу у периоду од 30.05. до 02.06.2019.године.
2. Новчана средства у износу 4.000,00 КМ
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва.

16. јул 2019.

Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200- Грант за финансирање НВО и
удружења 01190150-Одјељење за приврду и
друштвене дјелатности.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства
уплатити
на
жиро
рачун
Синдикалне организације Градске управе Зворник
број:562-009-00002336-30.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-106/2019
17. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ШАХОВСКОМ КЛУБУ „МИНЕРАЛ“
1. Одобравају се новчана средства Шаховском
клубу „Минерал “ из Козлука у износу од 3.000,00
КМ, на име новчене помоћи за одлазак и учешће на
шаховском турниру у Градишци.
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва.
Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација, потрошачка јединица 01190150Одјељење за приврду и друштвене дјелатности.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Шаховског клуба „Минерал“ број:562-009-8064987357.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-43/2019
20. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
TAE KWON DO КЛУБУ„СРПСКИ СОКО“
1. Одобравају се новчана средства Tae kwon do
клубу „Српски Соко“ из Зворника у износу од
5.000,00 КМ, на име суфинансирања организације
међународног турнира у тае kwon dou, који ће се
одржати у Зврнику 25.5.2015.године.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2019.годину.
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3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Tae kwon
do клуба „Српски Соко“ број-562-009-00002355-70.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-46/2019
20. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
Градској
организацији ратних војних инвалида Зворник у
износу од 800,00 КМ, на име новчане помоћи ратном
војном инвалиду Aнти Савићу из Челопека, за
санацију темеља породичне куће.
2. Средства исплатити са позиције 412500-Расходи
за хитне интервенције - клизишта, потрошачка
јединица 01190260-Служба за цивилну заштиту, из
буџета за 2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
организације ратних војних инвалида Зворник број:
562-009-81110419-87.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-63/2019
20. мај 2019. године
Зворник

16. јул 2019.

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
Градској
организацији ратних војних инвалида Зворник у
износу од 3.000,00 КМ, на име новчане помоћи
ратном војном инвалиду Mиодрагу Симићу из
Челопека, за реконструкцију купатила и доградњу
собе у породичној кући гдје живи са вишечланом
породицом.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, потрошачка
јединица
01190180-Одјељење
за
борачко
инвалидску заштиту, из буџета за 2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
организације ратних војних инвалида Зворник број:
562-009-81110419-87.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-62/2019
21. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

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

1. Одобравају се новчана средства
„Српској
православној црквеној општини Трновица“ у износу
од 2.500,00 КМ, на име суфинансирања куповине
клима и израде ограде око Цркве.

ЗАКЉУЧАК

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019.годину.

1. Одобравају се новчана средства
Градској
организацији ратних војних инвалида Зворник у
износу од 2.500,00 КМ, на име новчане помоћи
ратном војном инвалиду Драгиши Џинићу из
Зворника, за куповину протезе за ногу.

3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун СПЦ
Трновица број-555-400-00246303-49.

2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, потрошачка
јединица
01190180-Одјељење
за
борачко
инвалидску заштиту, из буџета за 2019.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
организације ратних војних инвалида Зворник број:
562-009-81110419-87.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-64/2019
20. мај 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-118/2019
3. јун 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
Интернет
порталу „Инфобирач“ из Зворника у износу од
1.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад
портала и праћења активности које спорводи
Градска управа Зворник.
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2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи
за услуге информисања, медија и стратегија
комуникације, потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника, из буџета за 2019.годину.

2) Реалокација ће се извршити са позицијe:
-

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

-

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

-

Број: 02-400-102/2019
13. јун 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 36. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник-пречишћен текст''
број: 5/17) Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Благојевић Марку, дипломираном инжењеру
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке,
који је извршио процјену:
1) Процјене пољопривредног земљишта за
потребе
експропријације
ријеке
Сапне
(допунско вјештачење) одређује се накнада у
износу од 60,00 КМ,
2) Процјену штете на усјевима код 4 власника
приликом извођења радова на уређењу
корита ријеке Сапне,одређује се накнада у
износу од 200,00 КМ.
2. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Исплата накнаде ће се извршити са конта
511700 позиција 171801.
3) Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-146/2019
1. јул 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о
извршењу
Буџета
града
Зворник
за
2018.годину("Службени гласник града Зворник",
број:16/17)чл. 41. и. 51. Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17) градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворник за 2019. годину између потрошачких
јединица:
1) Реалокација ће се извршити са позицијe:
-

-

511100-Издаци у грађевинске објекте у граду,
потрошачка јединица 0119170-Oдјељење за
стамбено комуналне послове у износу од
20.000,00 КМ, на позицију:
415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), потрошачка јединица
0119120-Кабинет Градоначелника.

16. јул 2019.

621300-Главница на кредит за финансирање
пренесених обавеза у 2015 години и
инвестициона
улагања
(кредит
3.100,000),потрошачка јединица 0119140Одјељење за финансије у износу од 8.600,00
КМ, на позиције:
412900-Расходи по основу репрезентације),
потрошачка
јединица
0119120-Кабинет
Градоначелника у износу од 7.000,00 КМ,
415200-Грант за СПЦ Зворник, потрошачка
јединица 0119120-Кабинет Градоначелника у
износу од 1.600,00 КМ.

2. Средства на тим позицијама потребна због
мањка средстава на истим услед додатних и
непланираних трошкова.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-40-31/2019
12. јун 2019. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

Одјељење за финансије
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке
јединице
01190120-Кабинет
Градоначелника, на позицијама:
-

415200-Капитални грантови (суф. заједничких
пројеката) у износу од 10.000,00КМ,

2. Средства на овој позицији потребна за откуп
станова за потребе проширења болнице.
Број: 02-40-22/2019
10. мај 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190400-Дјечији вртић „Наша
Радост“, на позицији:
- 411300-Расходи за увећање накнаде плата по
основу радног стажа за вријеме боловања,
родитељског и др. oдсуства који се не
рефундирају у износу од 2.500,00 КМ.
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2. Средства на тој позицији потребна да би се
прокњижиле накнаде за вријеме боловања.
Број: 03-40-23/2019
13. мај 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190300-Центар за социјални
рад, на позицији:
-

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

2. Средства на тој позицији потребна за исплату
средства која су законом прописана за смрт ужег
члана породице.
Број: 03-40-24/2019
16. мај 2019. године
Зворник

ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворник за 2018. годину у оквиру потрошачке
јединице 01190300–Центар за социјални рад.
1) Реалокација ће се извршити са позицијe:
-

411200-Нето
накнаде
запослених,
на
позицију:
411400-Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи у износу од 314,00 КМ.

2. Средства на тој позицији потребна за исплату
средстава која су законом прописана за смрт ужег
члана породице.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 03-40-25/2019
16. мај 2019. године
Зворник

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

-

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

412700-Расходи
за
услуге
осигурања,
банкарских услуга и услуга платног промета у
износу од 5.000,00 КМ,
412700-Расходи
за
стручне
услуге
(информисања и медија, правне, ревизорске,
компјутерске, административне, вјештачења
и пројектна документација) у износу од
5.000,00 КМ.

2. Средства на тим позицијама потребна за
плаћања провизија и плаћања рачуна по основу
информационих услуга.
Број: 03-40-27/2019
20. мај 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

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

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о
извршењу Буџета града Зворник за 2018. годину
("Службени гласник града Зворник", број:16/17)
начелник Одјељења за финансије д о н о с и

16. јул 2019.

ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 0815063-JУ Технички школски
центар, на позицији:
-

412300-Расходи за режијски материјал у
износу од 1.000,00 КМ.

2. Средства на тој позицији потребна за исплату
фактуре од ЈП Завод за уџбенике и наставна
средства Источно Сарајева
Број: 03-40-28/2019
21. мај 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о
извршењу Буџета града Зворник за 2018. годину
("Службени гласник града Зворник", број:16/17)
начелник Одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворник за 2018. годину у оквиру потрошачке
јединице 0815063–ЈУ „Технички школски центар“.
1) Реалокација ће се извршити са позицијe:
-

412700-Расходи за услуге осиг., банкарске
услуге и услуге платног промета, на позицију:
412700-Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација) у износу од 200,00 КМ.

2. Средства на тој позицији
неоланираних трошкова на истој.

потребна

због
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 03-40-29/2019
12. јун 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке
јединице
01190120-Кабинет
Градоначелника, на позицијама:
-

415200-Капитални грантови (суф.рекон. наше
болнице) у износу од 88.000,00КМ,
412900-Расходи по основу репрезентације у
износу од 5.000,00 КМ,
412100-Расходи по основу закупа у износу од
23.000,00 КМ.

2. Средства на овим позицијама потребна због
непланираних трошкова у другом кварталу а тичу се
трошкова обиљежавања дана Града, трошкови
реконструкције градске болнице Зворник, као и
трошкови закупа око Зворничког културног љета
Број: 03-40-30/2019
12. јун 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

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

16. јул 2019.

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

416100-Текуће помоћи за инвалиде, рањене и
ППБ у износу од 20.000,00 КМ.

2. Средства на тој позицији потребна
непланираних трошкова у другом кварталу.
Број: 03-40-33/2019
19. јун 2019. године
Зворник

због

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке
јединице
01190240-Служба
за
заједничке послове , на позицији:
-

412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза) у износу од 15.000,00
КМ.

2. Средства на тој позицији потребна
непланираних трошкова у другом кварталу.
Број: 03-40-34/2019
19. јун 2019. године
Зворник

због

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

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

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

ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

-

511200-Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
у износу од 6.000,00 КМ.

2. Средства на тој позицији потребна за покривање
трошкова
реконструкције
крова
на
згради
Ватрогасног дома.
Број: 03-40-32/2019
12. јун 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2019. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/18) начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

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

416100-Јед помоћи и трош за сахране
незбрин. лицима у износу од 30.000,00 КМ,
416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четвр дијете у износу од 15.000,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских
организација у износу од 200.000,00 КМ,
414100-Субвенције за развој пољопривреде у
износу од 100.000,00 КМ

2. Средства на тим позицијама потребна због
непланираних трошкова у другом кварталу.
Број: 03-40-35/2019
19. јун 2019. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р
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