СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 118/05 и
98/13), члана 14. и 16. Закона о граду Зворник
(''Службени гласник РС'' број:106/15), члана 27.
Статута града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16) и члана 7. став 2. Пословника
Скупштине града Зворник („Службени гласник града
Зворник“, број: 2/16), одборници Скупштине града
Зворник на свом засједању одржаном дана
28.07.2016.године, усвојили су
КОДЕКС
ПОНАШАЊА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК
1. УВОД
Члан 1.
1. Одборници Скупштине града Зворник као
непосредно изабрани представници свих грађана у
граду Зворник узајамно се обавезује на поштовање
овог Кодекса, а све у циљу оправдања и јачања
јавног повјерења, личног и политичког интегритета и
ауторитета који припада Скупштини града Зворник и
њима као њеном саставном дијелу, обавјештења
јавности о томе какво понашање може да очекује од
изабраних представника-одборника те помоћи у
рјешавању њихових евентуалних етичких дилема.
2. Овим
Кодексом
изабрани
представнициодборници у Скупштини града Зворник желе да
промовишу етичке принципе и стандарде свог
понашања којих ће се придржавати како би у домену
свог дјеловања мандат остварили у најбољем
интересу свих грађана у граду.

1.08.2016. године
ЗВОРНИК
година: XXV
БРОЈ: 9/2016
2.

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

Члан 2.
1. Овај Кодекс се односи на одборнике Скупштине
града Зворник као изабране представнике грађана,
на непосредним и тајним изборима.
2. Принципи
понашања
установљени
овим
Кодексом ће се примјењивати и у изборној кампањи
3.

ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА

Члан 3.
Усвајањем овог Кодекса изабрани представници –
одборници преузимају обавезу
да ће, у циљу
обављања својих дужности у Скупштини града
Зворник и према јавности у цјелини, придржавати се
принципа приоритета закона и општег интереса,
интегритета, несебичности, забране мита и
корупције, отворености, поштења и одговорности,
избјегавања сукоба интереса, правилног сукоба
интереса,
правилног
управљања
ресурсима,
обавезе
професионалног
усавршавања,
избјегавања
кумулације
позиција,
узајамног
поштовања и уважавања.
3.1. Приоритет закона и општег интереса
Члан 4.
1. У свом цјелокупном дјеловању изабрани
представници – одборници увјек ће поштовати
приоритет закона и општег интереса и своје
активности ће усмјерити и дјеловати у остваривању
јавног интереса.
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2. Изабрани представници – одборници ће у свом
дјеловању увјек имати на уму да су изабрани
представници свих грађана у граду Зворник, а не
неког њиховог дијела.
3. У свом дјеловању увјек ће своје одлуке и акције
подешавати искључиво у оквиру прописа и по
процедурама које су предвиђене прописима.
4. Ни једну своју одлуку неће донијети нити ће
гласати, нити прећутати да јавно изнесу свој став
уколико им је познато да одређени акт који треба да
се донесе није у складу са прописима или да није
поштована процедура његовог доношења.
3.2. Интегритет
Члан 5.
У свом дјеловању изабрани представници –
одборници
ће,
према
својим
знањима
и
способностима, увјек самостално доносити своје
одлуке за које су одговорни, увјек имајући у виду
најбољи интерес свих грађана и неће преузимати
финансијске или друге обавезе према појединцима
и организацијама које би за узврат тражиле да врше
утицај на њих у обављању њихових јавних функција.
3.3. Несебичност
Члан 6.
Поштујући правило да мандат припада изабраном
представнику - одборнику а не политичкој странци
са чије листе је изабран, изабрани представници –
одборници ће поступити у складу са општим
интересом који искључује рад за финансијску добит
или било коју другу директну или индиректну корист
за себе или свог приватног окружења.
3.4. Забрана мита и корупције
Члан 7.
Изабрани представници – одборници ни у ком
случају неће у обављању својих функција примати
или давати неку накнаду, обећавати награду или
какву другу корист или на било који други начин се
понашати што се може окарактерисати као активно
или
пасивно
подмићивање
по
важећем
законодавству, а у вези са подржавањем или
неподржавањем одређеног предлога акта, а
нарочито ако су ти ставови супротни Уставу,
законима, Статуту града и другим прописима.
3.5. Отвореност и односи са медијама
Члан 8.
1. Изабрани представници – одборници ће у свом
дјеловању и у вези са одлукама које доносе увијек
бити отворени, благовремено обавјештавати јавност
путем средстава јавног информисања и ни једном
својом активношћу неће избјегавати да јасно и јавно
саопште своје ставове и разлоге за сопствене
одлуке и понашања.
2. Према захтјевима медија ће поштено и у
потпуности пружати информације везане за
обављање њихових дужности и неће пружати ни
једну повјерљиву информацију или информацију
која се тиче приватног живота изабраних
представника – одборника или трећих лица.
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3.6. Поштење и одговорност
Члан 9.
1. Изабрани представници – одборници ће своје
дужности извршавати поштено у најширем смислу
ријечи и за своје одлуке и активности су одговорни и
суду јавности и биће увјек спремни да се подвргну
било којој врсти контроле која одговара њиховом
положају.
2. Осећајући сопствену одговорност изабрани
представник – одборник неће своју позицију
користити за давање предлога аката или
инсистирати на доношењу акта за који зна или је
очигледно, да је супротан прописима.
3.7. Избјегавање сукоба интереса
Члан 10.
1. Изабрани представници – одборници ће се у
сваком случају придржавати одредаба Закона о
сукобу интереса и других закона који уређују
неспојивост функција изабраног представника са
функцијом или положајем у локалној управи,
државном органу или предузећима. У свим
случајевима наступања сукоба интереса или
неспојивост функција, изабрани представник –
одборник ће у најкраћем року пријавити такав случај
и одступити са позиције.
2. Изабрани представник – одборник ће у сваком
случају током расправе пријавити случај сукоба
интереса, ако се разматра одређени акт који треба
да буде усвојен и по коме би он, или његови
сродници и пријатељи, или правни субјект у коме
има финансијски или други интерес, требало да
оствари какву корист или привилегију и приликом
одлучивања ће се изузети од изјашњавања.
3. Изабрани представник – одборник ће се уредно
придржавати захтјева за пријаву података или
давања информација о функцијама које заузима,
занимању и промјенама у његовој имовини.
3.8. Управљање ресурсима
Члан 11.
1. Изабрани представници – одборници ће са
највећом
пажњом
и
осјећањем
сопствене
одговорности усмјеравати своје понашање и одлуке
које се односе на финансијска средства и
управљање имовином града, искључиво у складу са
са прописима и општим интересом. Својим
понашањем неће давати повода, нити активно или
пасивно учествовати у припремању или подстицати
доношење неправилних одлука које би могле
донијети личне користи или остварења нечијег
приватног интереса са којима су повезани
финансијским или неким другим интересом.
2. Изабрани представници – одборници ће се
уздржавати од свих акција које би требало да
резултирају
избором,
именовањем
или
постављањем лица на одређене позиције, а да се
при томе не спроводе прописи, не обезбједи
поступак отворене јавне конкуренције, независне
провјере и поштовања принципа квалитета,
професионалности, знања и способности.
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3.9. Обавеза професионалног усавршавања
Члан 12.
У циљу што успешнијег обављања сопствених
дужности, изабрани представници – одборници ће
како
самосталним
активностима
тако
и
присуствујући семинарима, савјетовањима и другим
облицима едукација, обогаћивати и усавршавати
своја знања и способности.
3.10. Избјегавање кумулације позиција
Члан 13.
Изабрани представник – одборник ће у потпуности
бити посвећен испуњавању дужности које му
припадају као непосредно изабраном представнику,
а именовања на друге позиције ће прихватити само
у оној мјери која неће умањивати његове радне и
друге способности за извршавње основних обавеза.
3.11. Узајамно поштовање и уважавање
Члан 14.
1. У
међусобној
комуникацији
и
уопште
комуникацији са јавношћу изабрани представници –
одборници ће у сваком случају иступити са
уважавањем и поштовањем његовати културу
дијалога, разговјетно саопштавати своје мисли и
идеје, избјегавајући коришћење израза који могу
вријеђати или омаловажавати друге личности или
групе, на тај начин поштујући једнака права свиx на
уважавање личности и увјерења.
2. Поштујући обавезе изабраних представникаодборника да су дужни присуствовати сједницама
Скупштине града и тијела чији су чланови, а
уважавајући једни друге, неће напуштати засједање
прије завршетка а ни током трајања, а да прије тога
не саопште јавно или предсједавајућем разлог
повременог или потпуног напуштања засједања. Ако
су оправданим разлогом спријечени да присуствују
састанцима или сједницама на које су уредно и
благовремено
позвани,
предсједавајућем
ће
саопштити те разлоге, а он ће Скупштину, тијело и
форум обавјестити о разлогу изостанка позваног
одборника.
3. Такође, изабрани представници- одборници ће
настојати да присуствују јавним манифестацијама
или јавним скуповима на које су уредно и
благовремено позвани у својству изабраног
представника.
4.

СВЕЧАНА ИЗЈАВА

Члан 15.
Изабрани представници –одборници приликом
преузимања дужности дају свечану изјаву како је то
предвиђено Пословником и потписаће посебну
изјаву о прихватању и обавези поштовања овог
Кодекса.
5.

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА

Члан 16.
1. Изабрани представници – одборници ће се
узајамно подсјећати и позивати на обавезност
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поштовања принципа понашања утврђених овим
Кодексом.
2. Предсједник Скупштине града ће се највећом
пажњом пратити остваривање принципа утврђених
овим Кодексом и биће овлашћен да у сваком
моменту упозори на обавезу понашања у складу са
Кодексом, као и да преузме друге мјере у складу са
Пословником Скупштине града.
3. Изабрани представници – одборници ће својим
активностима подстицати одржавање грађанских
панела у просторијама Скупштине града, као облика
непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи,
а на којима би грађани износили своја виђења,
између осталог, и о поштовању овог Кодекса
понашања.
Члан 17.
1. Изабрани представник- одборник биће спреман
да у случају установљења повреде неке од одредби
овог Кодекса буде подвргнут изрицању мјера, а по
поступку утврђеног овим Кодексом.
2. Сврха овог изрицања мјера је јавна осуда
неприхватљивог понашања супротног овом Кодексу
као и морални утицај на будуће понашање
изабраног представника- одборника.
3. Мјере за повреду неке од одредби овог Кодекса
су:
- укор,
- јавни укор са објављивањем извјештаја и
одлуке,
- новчана казна.
4. Уз мјеру укора и мјеру јавног укора са
објављивањем извјештаја и одлуке може се, као
споредна мјера, изрећи и новчана казна, у складу са
овим Кодексом.
Члан 18.
1. Ако се изрекне мјера укора, као споредна мјера
може се изрећи и новчана казна у
висини 10% од мјесечне одборничке накнаде за
период од два мјесеца.
2. Ако се изрекне мјера јавног укора са
објављивањем извјештаја и одлуке, као споредна
мјера може се изрећи и новчана казна у висини од
20% од мјесечне одборничке накнаде за период од
четири мјесеца.
3. Новчана казна, као главна казна, изриче се у
висини од 40% од мјесечне одборничке накнаде, за
период од три до шест мјесеци. Ако је изречена
новчана казна као главна казна, сматра се да је
изречена као споредна и мјера јавног укора са
објављивањем извјештаја и одлуке.
Члан 19.
1. У циљу обезбјеђења примјене Кодекса,
Скупштина града образује посебан Одбор за Кодекс
понашања (у даље, тексту: Одбор).
2. Одбор прати примјену Кодекса, а нарочито јавно
изнесене примједбе и препоруке (у било ком
облику), поступа по поједниначним предлозима за
утврђивање постојања повреде Кодекса, подноси
извјештаје Скупштини града са препорукама и има
друга овлашћења утврђена овим Кодексом.
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3. Одбор се састоји од пет чланова од којег су три
из реда одборника а два из реда угледних и
афирмисаних грађана у јавном животу.
4. Одбор бира предсједника из реда својих чланова
који су одборници.
5. Одбор за Кодекс понашања доноси свој
Пословник о раду који мора бити у складу са
Пословником Скупштине града.

Члан 23.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана
објављивања у ''Службеном гласнику
Зворник''.
Ступањем на снагу овог Кодекса престаје
Кодекс понашања одборника Скупштине
Зворник објављен у ( „Службеном гласнику
Зворник, број: 1/06).

Члан 20.
1. Сваки члан јавности је овлашћен да поднесе
пријаву повреде Кодекса, а у пријави ће обавезно
навести за које радње сматра да су повреде Кодекса
и којим доказима то потврђује.
Одбор неће разматрати пријаве
које нису
потписане, односно које су анонимне.
2. Одбор разматра пријаву и овлашћен је да
проведе поступак испитивања основаности пријаве,
да проведе потпуни доказни поступак и након тога
одлучи да ли постоји повреда неке од одредби овог
Кодекса.
3. Ако Одбор закључи да није било повреде неке од
одредби овог Кодекса, о томе ће обавјестити
подносиоца пријаве, а Скупштину града ће о таквим
случајевима обавјештавати најмање шестомјесечно.
4. Ако Одбор закључи да је одређени изабрани
представник – одборник учинио повреду неке од
одредби овог Кодекса, Скупштина града ће поднјети
детаљан извјештај са препоруком о изрицању
одређене казне/казни.
Процес испитивања пријаве је затворен за јавност
све до доношења коначног мишљења.
5. Скупштина општине одлучује о врсти и висини
казне на основу препоруке Одбора изузев
ако
сама приложи додатне доказе о непостојању
повреде Кодекса или повреде поступка утврђеног
овим Кодексом.

Број: 01-022-101/2016
28. јул 2016. године
Зворник

Члан 21.
1. Мјере укора се извршава саопштавањем
предсједника Скупштине града о изреченој мјери и
доставом примјерка одлуке изабраном представнику
– одборнику према коме је мјера изречена.
2. Мјера јавног укора са објављивањем извјештаја
и одлуке се извршава објављивањем извјештаја и
одлуке Скупштине
града о изрицању мјере у
''Службеном гласнику града Зворник'' и једном од
дневних листова.
3. Новчана казна се извршава доставом одлуке
Скупштине града служби за обрачун одборничких
накнада која ће обезбједити њено извршење
умањењем одборничке накнаде, у складу са том
одлуком.
4. О изреченим мјерама за повреду овог Кодекса
води се евиденција у Стручној служби Скупштине
града.
Члан 22.
1. Својим активностима изабрани представници –
одборници ће обезбједити промоцију овог Кодекса у
јавности и медијима.
2. Овај Кодекс ће се објавити у ''Службеном
гласнику града Зворник'' .

од дана
града
да важи
општине
општине

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 14. Закона о буџетском систему
Републике
Српске („Службени гласник РС“
број:121/12 и 52/14) и члана 30. став 1. Алинеја 2 и
3. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“
број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13), члана 24.
Закона о рачуноводству и ревизији јавног сектора
(„Сл. гласник РС“ број: 94/15), а у вези са чланом 14.
Закона о граду Зворник ("Сл. гласник Републике
Српске ", број: 106/15), и члана 27. и 46. Статута
града Зворник („Службени гласник града Зворник“,
брoј 2/16) Скупштина града Зворник на сједници
одржаној дана 28.07.2016. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о расподјели суфицита по годишњем
финансијском извјештају
Буџета града Зворник за 2015. годину
Члан 1.
Одобрава се расподјела суфицита буџета исказаног
по Годишњем финансијском извјештају за 2015.
годину
Буџета
Града
Зворник у износу од
1.632.937,00 КМ.
Члан 2.
Расподјела суфицита извршена
је за санацију
дефицита утврђеног у претходним фискалним
годинама и то:
- 892.498 КМ планирао буџетом 2015. године за
издатке за отплату дугова
- -740.439 за измирење обавеза непокривеног
буџетског дефицита утврђеног у претходним
фискалним годинама, односно, за санацију
дефицита коју град није планирао буџетом за
2015. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“.
Број: 01-022-89/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13)и члана 26. и 43. Статута
града
Зворник
(„Службени
гласник
града
Зворник“,број:2/16), и члана 64 Правилника о
рачуноводству,рачуноводственим политикама и
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рачуноводственим
процјенама
за
буџетске
кориснике у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“,број:127/11) Скупштина града
Зворник
на
сједници
одржаној
дана
28.07.2016.године доноси:
ОДЛУКУ
о отпису ненаплативих потраживања
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се отпис ненаплативог
потраживања,које се води према ОДП „Стари град“
Зворник у износу од 21.324,53 КМ.
Члан 2.
Задужује
се
Одјељење
за
финансије
да
потраживање из члана 1. Ове Одлуке искњижи из
књиговодствене евиденције града Зворник
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“
Број: 01-022-90/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13)и члана 26 и 43 Статута града
Зворник
(„Службени
гласник
града
Зворник“,број:2/16), и члана 64 Правилника о
рачуноводству,рачуноводственим политикама и
рачуноводственим
процјенама
за
буџетске
кориснике у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“,број:127/11) Скупштина града
Зворник
на
сједници
одржаној
дана
28.07.2016.године доноси:
ОДЛУКУ
о отпису ненаплативих потраживања
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се отпис ненаплативог
потраживања,које се води према Друштву са
ограниченом одговорношћу „СБС“ Каракај Зворник у
износу од 18.500,00 КМ.
Члан 2.
Задужује
се
Одјељење
за
финансије
да
потраживање из члана 1. Ове Одлуке искњижи из
књиговодствене евиденције града Зворник
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“
Број: 01-022-91/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

1. август 2016.

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 14.Закона о граду
Зворник (''Службени гласник Републике Српске'' број
106/15) и члана 27.и 46.Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број 2/16) ,
Скупштина Града Зворника на сједници одржаној
28.07.2016.године , доноси
OДЛУКУ
о допуни Одлуке о лицитацији возила возног
парка Градске управе Зворник
Члан 1.
У Одлуци о лицитацији возила возног парка Градске
управе Зворник (''Службени гласник Града Зворник''
број 3/16) иза „члана 4“ додаје се нови „члан 4а“ који
гласи:
„Члан 4а“
''Након три неуспјеле лицитације почетна вриједност
возила коју је утврдио вјештак саобраћајне струке се
умањује за 50%.
Овлашћује се комисија за лицитацију возила да
уколико не успију ни три поновљене лицитације са
вриједностима возила из предходног става да може
провести поступак директне продаје.
Директна продаја ће се спровести јавним позивом за
доставаљање писмених понуда без одређивања
почетне вриједности возила. Као најповољнија ће се
сматрати понуда са највећом понуђеном цијеном, с
тим да је комисија овлашћена да одбаци
најповољнију понуду уколико оцијени да је понуђена
цијена неприродно ниска. Директна продаје ће се
провести уколико најмање три понуђача доставе
понуде.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику
града
Зворника'' ,
Број: 01-022-92/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 10. став 4. Закона о
јавним путевима („Службени гласник Републике
Српске“, број 89/13), члана 1. Одлуке о промјени
назива улица, зграда и мостова, градских четврти и
мањих насеља у Зворнику („Службени гласник
општине Зворник“, број: 1/11 – пречишћен текст,
08/12 и 06/14), и члана 27. Статута града Зворник
(„Службени гласник града Зворника“, број 2/16),
Скупштина града Зворник, на редовној сједници
одржаној 28.07. 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о разврставању локалних путева и улица
у насељу на подручју града Зворника
Члан 1.
Овом одлуком врши се разврставање локалних
путева и улица у насељима на подручју града
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Зворника, а у складу са Одлуком о утврђивању
критеријума и мјерила за одређивање локалних
путева и улица („Службени гласник Града Зворник“,
број: 03/16).
Члан 2.
(1) Поједини појмови употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:
а) Локални пут је јавни пут који саобраћајно
повезује
територију
јединице
локалне
самоуправе и територију јединице локалне
самоуправе са мрежом других јавних путева.
б) Улица је дио јавног пута у насељу, са
тротоаром и ивичњаком, поред које се најмање
са једне стране налазе редови кућа или група
зграда.
в) Некатегорисани пут је површина која се
користи за саобраћај и која је доступна већем
броју различитих корисника (сеоски, пољски,
шумски и индустријски путеви; путеви на
насипима за одбрану од поплава; прилази на
пут, бициклистичке и пјешачке стазе и слично).
з) Пјешачка стаза је уређена саобраћајна
површина намијењена за кретање пјешака која
није у истом нивоу са коловозом или је од
коловоза одвојена на други начин.
Улице
Члан 3.
Улице у граду Зворнику разврставају се како следи:
Редни Ознака
Назив пута
број
пута
1.
ГУ
ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ
ГУ01
Улица Светог Саве
ГУ02
Улица Браће Југовића
ГУ03
Трг Краља Петра I
Карађорђевића
ГУ04
Улица Вука Караџића
ГУ05
Карађорђева улица
ГУ06
Улица Симе Перића
ГУ07
Улица Патријарха Павла
2.
СУ
САБИРНЕ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ
СУ01
Мајевичка улица
СУ02
Болничка улица
СУ03
Улица 9. Априла
СУ04
Улица Браће Стефановића
СУ05
Улица Српских јунака
3.
ПУ
ПРИСТУПНЕ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ
ПУ01
Улица Браће Обрадовића
ПУ02
Рибарска улица
ПУ03
Спречанска улица
ПУ04
Ђурђевданска улица
ПУ05
Горанска улица
ПУ06
Јадарска улица
ПУ07
Улица Буковички пут
ПУ08
Подрињска улица
ПУ09
Улица Видакова њива
ПУ10
Нова улица
ПУ11
Улица Вратоломачки пут
ПУ12
Омладинска улица
ПУ13
Улица Гаврила Принципа
ПУ14
Радничка улица
ПУ15
Улица Поп Петра Лазаревића

4.

ПУ16
ПУ17
ПУ18
ПУ19
ПУ20
ПУ21
ПУ22
ПУ23
ЈС
ЈС01
ЈС02

1. август 2016.
Снаговачка улица
Видовданска улица
Каменичка улица
Улица Марка Марковића
Улица Ослобођења
Улица Горњи пут
Улица Насеље Бирач
Змај од Ноћаја
ЈАВНЕ ГРАДСКЕ СТАЗЕ
Ђурђев град
Дрина

Члан 4.
Улице у насељеном мјесту Дивич разврставају се
како следи:
Редни Ознака
Назив пута
број
пута
1.
ГУ
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
ГУ01
Прва улица
ГУ02
Друга улица
Члан 5.
Улице у насељеном мјесту Улице разврставају се
како следи:
Редни Ознака
Назив пута
број
пута
1.
ГУ
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
Саобраћајница која повезује
прву, другу, трећу, четврту,
ГУ01
пету, шесту, седму, осму,
девету, десету, једанаесту,
дванаесту и тринаесту улицу
2.
ПУ
ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ
ПУ01
Прва улица
ПУ02
Друга улица
ПУ03
Трећа улица
ПУ04
Четврта улица
ПУ05
Пета улица
ПУ06
Шеста улица
ПУ07
Седма улица
ПУ08
Осма улица
ПУ09
Девета улица
ПУ10
Десета улица
ПУ11
Једанаеста улица
ПУ12
Дванаеста улица
ПУ13
Тринаеста улица
Члан 6.
Улице у насељеном мјесту Економија разврставају
се како следи:
Редни Ознака
Назив пута
број
пута
1.
ГУ
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
ГУ01
Прва улица
ГУ02
Девета улица
2.
СУ
Сабирне улице
СУ01
Четврта улица
СУ02
Седма улица
3.
ПУ
ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ
ПУ01
Друга улица
ПУ02
Трећа улица
ПУ03
Пета улица
ПУ04
Шеста улица
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ПУ05
ПУ06
ПУ07
ПУ08
ПУ09
ПУ10
ПУ11

Осма улица
Десета улица
Једанаеста улица
Дванаеста улица
Тринаеста улица
Четрнаеста улица
Петнаеста улица

Члан 7.
Улице у насељеном мјесту Козлук разврставају се
како следи:
Редни Ознака
Назив пута
број
пута
1.
ГУ
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
ГУ01
Улица Дринска
2.
СУ
САБИРНЕ УЛИЦЕ
СУ01
Улица Центар
СУ02
Улица Трговачка
3.
ПУ
ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ
ПУ01
Улица Бубан
ПУ02
Улица Слана Бара
ПУ03
Улица Дринска два
ПУ04
Улица Болничка
ПУ05
Улица Кисељачка
ПУ06
Улица Гробљанска
ПУ07
Улица Поткрај
ПУ08
Улица Леге
ПУ09
Улица Велика Једрена
ПУ10
Улица Мала Једрена
ПУ11
Улица Велика Лука
ПУ12
Улица Мала Лука
ПУ13
Улица Имамовића сокак
ПУ14
Улица Рашковац
Члан 8.
Улице у насељеном мјесту Брањево разврставају се
како следи:
Редни Ознака
Назив пута
број
пута
1.
ГУ
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
ГУ01
Десета улица
2.
СУ
САБИРНЕ УЛИЦЕ
СУ01
Саобраћајница које повезују
осму,
девету,
једанаесту,
дванаесту,
тринаесту,
четрнаесту и петнаесту улицу
СУ02
Саобраћајница која повезује
шеснаесту,
седамнаесту,
осамнаесту
и
деветнаесту
улицу
СУ03
Саобраћајница која повезује
двадесет прву, двадесет другу,
двадесет
трећу,
двадесет
четврту,
двадесет
пету,
двадесет
шесту,
двадесет
седму и двадесет осму улицу
СУ04
Четрдесета улица
3.
ПУ
ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ
ПУ01
Прва улица
ПУ02
Друга улица
ПУ03
Трећа улица
ПУ04
Четврта улица
ПУ05
Пета улица

ПУ06
ПУ07
ПУ08
ПУ09
ПУ10
ПУ11
ПУ12
ПУ13
ПУ14
ПУ15
ПУ16
ПУ17
ПУ18
ПУ19
ПУ20
ПУ21
ПУ22
ПУ23
ПУ24
ПУ25
ПУ26
ПУ27
ПУ28
ПУ29
ПУ30
ПУ31
ПУ32
ПУ33
ПУ34
ПУ35
ПУ36
ПУ37
ПУ38
ПУ39
ПУ40
ПУ41
ПУ42

1. август 2016.
Шеста улица
Седма улица
Осма улица
Девета улица
Једанаеста улица
Дванаеста улица
Тринаеста улица
Четрнаеста улица
Петнаеста улица
Шеснаеста улица
Седамнаеста улица
Осамнаеста улица
Деветнаеста улица
Двадесета улица
Двадесет прва улица
Двадесет друга улица
Двадесет трећа улица
Двадесет четврта улица
Двадесет пета улица
Двадесет шеста улица
Двадесет седма улица
Двадесет осма улица
Двадесет девета улица
Тридесета улица
Тридесет прва улица
Тридесет друга улица
Тридесет трећа улица
Тридесет четврта улица
Тридесет пета улица
Тридесет шеста улица
Тридесет седма улица
Тридесет осма улица
Тридесет девета улица
Четрдесет прва улица
Четрдесет друга улица
Четрдесет трећа улица
Четрдесет четврта улица

Локални путеви
Члан 9.
Као локални путеви на подручју града Зворника
одређују се следећи путеви:
Редни Ознака
Дужина
Назив пута
број
пута
(km)
1.
ЛП01 Камени мост – Горња
15,00
Каменица
2.
ЛП02 Каменичка ријека –
3,00
Лијешањ
3.
ЛП03 Јошаничка ријека –
5,00
Липље – Бијељевина
4.
ЛП04 Зворник – Кула Град
5,00
5.
ЛП05 Златне воде – Снагово
10,00
– Бијељевина
6.
ЛП06 Снагово (Рашидов Хан)
5,00
– Црни Врх
7.
ЛП07 Зворник – Шћемлија –
3,00
Глумина
8.
ЛП08 Ораовац – Крижевићи –
12,00
Парлог –Баљковица
9.
ЛП09 Јардан (надв.) – Доњи
12,50
Грбавци – Китовнице –
Дуги Дио
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10.
11.

ЛП10
ЛП11

12.

ЛП12

13.
14.

ЛП13
ЛП14

15.

ЛП15

16.

ЛП16

17.

ЛП17

18.

ЛП18

19.

ЛП19

20.

ЛП20

21.

ЛП21

22.

ЛП22

23.

ЛП23

24.

ЛП24

25.

ЛП25

26.
27.

ЛП26
ЛП27

Службени гласник Града Зворник
Цер – Горњи Грбавци
Бијели Поток – Сјенокос
– Калудрани –Клиса
Петковци – Клиса –
Малешић
Шетићи – Бошковићи
Козлук – Малешић –
Јусићи
Доњи Скочић – Горњи
Скочић – Српска
Витиница
Кисељачки пут –
Кисељак
Средњи Шепак – Горњи
Шепак
Средњи Шепак –
Брањево – Локањ –
Брањево – Доња
Пилица
Доња Пилица – Кула –
Баре – Коса – Пећина –
Доња Пилица
Јошаничка ријека –
Ново Село (Узовница)
Махмутовићи – Глумина
– Ораовац
Челопек – Мали
Челопек
Глиница – Улице –
Челопек
Челопек – Цер (преко
Бошњаковића и
Савића)
Магистрални пут М19 –
Економија –
Магистрални пут М19
Пећина – Бањица
Надвожњак –
Жељезничка станица –
Клаоница – Школа –
Гранични прелаз

5,00
7,00
7,00
2,50
8,00
5,00

6,00
2,10
13,00

22,00

5,00
4,00
2,00
4,00
2,00

0,50

1,50
2,30

Некатегорисани путеви
Члан 10.
Сви остали путеви, који нису набројани у овој
одлуци, а који су уписани у катастар некретнина као
„јавно добро-путеви“ и који су као такви доступни
већем броју корисника и користе за саобраћај по ма
ком основу, проглашавају се некатегорисаним
путевима.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“.
Број: 01-022-93/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 и 95/11), члана 30.Закона о локалној

1. август 2016.

самоуправи ('' Службени гласник Републике
Српске'' број:101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) а у
вези са чланом 14.Закона о граду Зворник
(''Службени гласник Републике Српске'' број
106/15) и члана 27.и 46.Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број: 2/16)
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
дана 28.07.2016.године, доноси
OДЛУКУ
о куповини некретнина означених
као кп.бр.1723/2 КО Тршић
Члан 1.
Град Зворник ће од Милић (Раде) Станка купити
некретнине
означене
као
кп.бр.1723/2
2
Подкућница, њива 5.класе површине 524 м ,
уписано у пл.бр.286 КО Тршић, посјед Милић
(Раде) Станко.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке се купује за
изградњу резервоара за вододвод Тршић.
Члан 3.
Земљиште из члана 1. ове одлуке се купује за
купопродајну цијену од 3.500,00 КМ (словима:
трихиљадепетстотинаконвертибилнихмарака).
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о купопродаји земљишта из
члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-95/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 и 95/11), члана 30.Закона о
локалној самоуправи ('' Службени гласник
Републике Српске'' број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) а у вези са чланом 14.Закона о граду
Зворник (''Службени гласник Републике Српске''
број 106/15) и члана 27.и 46.Статута града
Зворник (''Службени гласник града Зворник'' број
2/16) Скупштина града Зворник на сједници
одржаној дана 28.07.2016.године, доноси
OДЛУКУ
о куповини некретнина означених
као кп.бр.1245/2 КО Тршић
Члан 1.
Град Зворник ће од Зекић (Анто) Чедомира
купити некретнине означене као кп.бр.1245/2
2
Јежевине, њива 5.класе површине 450 м ,
уписано у пл.бр.515 КО Тршић, посјед Зекић
(Анто) Чедомир.
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Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке се купује за
изградњу резервоара за вододвод Тршић.
Члан 3.
Земљиште из члана 1. ове одлуке се купује за
купопродајну цијену од 3.500,00 КМ (словима:
трихиљадепетстотинаконвертибилнихмарака).
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о купопродаји земљишта из
члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-90/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 и 95/11), члана 30.Закона о
локалној самоуправи ('' Службени гласник
Републике Српске'' број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) а у вези са чланом 14.Закона о граду
Зворник (''Службени гласник Републике Српске''
број 106/15) и члана 27.и 46.Статута града
Зворник (''Службени гласник града Зворник'' број
2/16) Скупштина града Зворник на сједници
одржаној дана 28.07.2016.године, доноси
OДЛУКУ
о пријему на поклон некретнина означених
као кп.бр.1927/2 КО Шепак
Члан 1.
Град Зворник ће од Мујаковић (Орхан) Исмаила
примити на поклон некретнине означене као
кп.бр.1927/2 Лончари, њива 5.класе површине 37
2
м , уписано у пл.бр.1279 КО Шепак, посјед
Мујаковић (Орхан) Исмаил.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке Мујаковић
Исмаил поклања граду Зворник за потребе
проширења приступног пута.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о поклону земљишта из члана
1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-97/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

1. август 2016.

На основу члана 6. и 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'',број:41/03), а
у вези са чланом 2.12.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), и чланом 17.став 4 Изборног
закона РС (Службени гласник Републике Српске
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана
2.став 3 Упутства Централне изборне комисије о
начину рада и извјештавању изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
број: 05-1-02-2-628-1/16 од 26.05.2016.године, и
члана 27.и 46.Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'' број 2/16), Скупштина града
Зворник
на
сједници
одржаној
дана
28.07.2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума за именовање
секретара Градске изборне комисије Зворник
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање секретара
Градске изборне комисије Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке,
поред општих услова прописаних Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске, морају испуњавати и посебне
критеријуме утврђене овом одлуком и тo:
- Да има завршен правни факултет
- Да има једну годину радног искуства у струци
- Да поседује искуство у спровођењу избора
Под искуством у спровођењу избора подразумјева
се:
- чланство у изборној комисији,
- чланство у бирачком одбору,
- рад у стручним органима који су пружали
помоћ у спровођењу избора и
- објављивање стручних и научних радова из
области
Члан 3.
Мандат секретарa Градске изборне комисије траје 4
године.
Члан 4.
Секретар Градске изборне комисије не заснива
радни однос.
Секретар има право на сталну мјесечну накнаду за
свој рад у складу са одлуком Скупштине града.
Члан 5.
Кандидат не може обављати дужности, активности
или бити на положају који доводи до сукоба
интереса, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске.
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1. август 2016.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.

Зворник у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске

Члан 6.
Секретара Градске изборне комсије на основу
спроведеног јавног огласа и приједлога Комисије за
провођење јавног огласа за именовање чланова
Градске изборне комисје, именује Скупштина града
Зворник, у складу са критеријумима утврђеним овом
одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина града на
приједлог градоначелника Града.

Члан 2.
Сви кандидати за именовање на упражњено мјесто
из претходног члана морају да испуњавају следеће
опште и посебне услове:
А- ОПШТИ УСЛОВИ
1. да су држављани РС или БиХ,
2. да су старији од 18.година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштени из државне службе, на
било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета), као резултат дисциплинске мјере
на било којем нивоу власти у Републици
Српској, у периоду од три године прије дана
објављивања упражњеног радног мјеста,
5. да нису осуђивани за кривично дјело, на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци, или за кажњива дјела која их чине
неподобним за обављање послова на
упражњеним мјестима, односно да се против
њих не води кривични поступак,
6. да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да
нису под оптужницом тог суда, а да се нису
повиновали налогу да се појаве пред Судом.
Б- ОПШТИ УСЛОВИ
- Да има завршен правни факултет
- Да има једну годину радног искуства у струци
- Да поседује искуство у спровођењу избора
Под искуством у спровођењу избора подразумјева
се:
- чланство у изборној комисији,
- чланство у бирачком одбору,
- рад у стручним органима који су пружали
помоћ у спровођењу избора и
- објављивање стручних и научних радова из
области

Члан 7.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак, те лица која су упозната
са одредбама Изборног закона и Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Градске управе града Зворник, а
друга два члана лица која посједују стручно знање у
наведеној области.
Члан 8.
Након спроведеног јавног огласа и предлога
Комисије коначно именовање извршиће Скупштина
града Зворник.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Зворник“.
Број: 01-022-99/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 6. и 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'',број:41/03), а
у вези са чланом 2.12.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), и чланом 17.став 4 Изборног
закона РС (Службени гласник Републике Српске
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана
2.став 3 Упутства Централне изборне комисије о
начину рада и извјештавању изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
број: 05-1-02-2-628-1/16 од 26.05.2016.године, и
члана 27.и 46.Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'' број 2/16), Скупштина града
Зворник
на
сједници
одржаној
дана
28.07.2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за именовање
секретара Градске изборне комисије Зворник
Члан 1.
Овом одлуком, регулишу се услови и поступак
именовања секретара Градске изборне комисије

Члан 3.
Након ступања на снагу ове одлуке, објавиће се
Јавни оглас за за именовање секретара из члана
1.ове одлуке, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске.
Члан 4.
Комисију за избор секретара Градске изборне
комисије именује Скупштина града на приједлог
Градоначелника.
Члан 5.
Рок за подношење пријава из члана 1.ове одлуке је
15 дана од дана расписивања Јавног огласа.
Јавни оглас за именовање секретара Градске
изборне комисије објавиће се у „Службеном
гласнику републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“.
Члан 6.
Након спроведеног јавног огласа и предлога
Комисије коначно именовање извршиће Скупштина
града Зворник.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Зворник“.
Број: 01-022-99/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 4. Закона о порезу на
непокретости (''Службени гласник Републике
Српске'' број 91/15 ), члана 30.Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
27.и 46.Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'' број 2/16) Скупштина
града
Зворник
на
сједници
одржаној
28.07.2016.године, доноси
OДЛУКУ
о допуни Одлуке о висини вриједности
непокретности по зонама
на територији Града Зворника на дан
31.12.2015.године
Члан 1.
У Одлуци о висини вриједности непокретности по
зонама на територији Града Зворника на дан
31.12.2015.године
(''Службени
гласник
Града
Зворник'' број 1/16) у члану 2. у ван градску зону 3:
додају се ''КО Роћевић'', а у ван градску зону 6:
додаје се ''КО Растошница''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику
града
Зворника''
Број: 01-022-100/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са
чланом 14. Закона о граду Зворник (''Службени
гласник Републике Српске'',број:106/15), и члана 27.
и 46. Статута града Зворник (''Службени гласник
града Зворник'', број:2/16), Скупштина града
Зворник, на сједници одржаној 28.07.2016.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета града
Зворник за период 01.01.-31.03.2016.године.
2. Саставни дио овог закључка је извјештај из става
1.овог закључка.
3. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-88/2016
28. јул 2016. године
Зворник

се

у

''Службеном

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

1. август 2016.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са
чланом 14. Закона о граду Зворник (''Службени
гласник Републике Српске'',број:106/15), и члана 27.
и 46. Статута града Зворник (''Службени гласник
града Зворник'', број:2/16), Скупштина града
Зворник, на сједници одржаној 28.07.2016.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се
Информација
о
стамбеном
збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида.
2. Овај закључак објавиће
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-100/2016
28. јул 2016. године
Зворник

се

у

''Службеном

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 18.став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07 и 109/12 ), а у вези са чланом 12. Закона о
Министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03), члана 81. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 79/15), члана 27. и 46. Статута града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник на
сједници одржаној 28.јула 2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавне предшколско васпитно-образовне
установе
Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник
Члан 1.
Вукомир Станковић, дипломирани
васпитач
предшколске дјеце из Зворника, именује се за
директора Јавне предшколске васпитно-образовне
установе Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник
Зворник , на период од 4 (четири) године.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-30/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'',број:41/03), а
у вези са чланом 2.12.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), и чланом 17.став 4 Изборног
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закона РС (Службени гласник Републике Српске
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана
2.став 3 Упутства Централне изборне комисије о
начину рада и извјештавању изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
број: 05-1-02-2-628-1/16 од 26.05.2016.године, и
члана 27.и 46.Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'' број 2/16), Скупштина града
Зворник на сједници одржаној дана 28.07.2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. секретара Градске
изборне комисије Зворник
I
Силвана
Петковић, дипл.правник из Зворника,
именује се за в.д.секретара Градске изборне
комисије Зворник, до окончања поступка јавне
конкуренције.
II
Ова рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-31/2016
28. јул 2016. године
Зворник

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 9. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/16), В.Д.
Градоначелника д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину, са позиције 621900 Издаци за отплату дугова из ранијег периода,
потрошачка јединица 01190140 - Одјељење за
финансије, на позицијe:
- 414100 –Субвенције за Дом омладине у
износу од 21.050,00 КМ,
- 415200 – Грант за риболовачко друштво
„Бистро“ у износу од 500,00 КМ,
- 415200 – Грант за финансирање Буџета за
младе у износу од 2.500,00 КМ
- 415200 – Грант за финансирање спортских
организације у износу од 40.680,00 КМ по
клубовима (ФК Дрина у износу од 36.795,00
КМ; ФК Напредак у износу од 2.600,00 КМ;
Карате клуб Српски Соко у износу од 785,00
КМ; Боди билдинг клуб у износу од 500,00
КМ), потрошачка јединица 01190150 –
Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
финансирање
додатних
трошкова
на
тим
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Градске управе
Зворник".

Број: 02-40-41/2016
1. јул 2016. године
Зворник

1. август 2016.

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 9. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/16), В.Д.
Градоначелника д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину, са позиције 621900 –
Отплата дуга из претходних година, потрошачка
јединица 01190140 - Одјељење за финансије, на
позицијe:
- 511300–Издаци
за
набавку
опремеОпштинска управа у износу од 6.100,00 КМ,
- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.у износу од
2.100,00 КМ,потрошачка јединица 01190240Служба за заједничке послове и управљање
људским ресурсима.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
финансирање
додатних
трошкова
на
тим
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Градске управе
Зворник".
Број: 02-40-40/2016
1. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 9. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/16), В.Д.
Градоначелника д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину, са позиције 621900Отплата дуга из претходних година, потрошачка
јединица 01190140 -Одјељење за финансије на
позицијe:
- 412900 – Oстали нематеријални расходи за
Зворничко културно љето и обиљежавање
значајних датума у износу од 4.300,00 КМ,
- 412900 – Расходи по основу репрезентације у
износу од 5.000,00 КМ, потрошачка јединица
01190120 – Кабинет Градоначелника.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
финансирање
додатних
трошкова
на
тим
позицијама.
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1. август 2016.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Градске управе
Зворник".

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и

Број: 02-40-42/2016
1. јул 2016. године
Зворник

ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.Закона о буџетском систему
Републике
Српске
(''Службени
гласник
РС'',број:121/12 и 52/14) и члана 9. Одлуке о
извршењу буџета општине Зворник за 2016. годину
("Службени
гласник општине Зворник", број
15/15), В.Д.Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016.годину, са позиције 621900Отплата дуга из претходних година у износу од
10.000,00 КМ потрошачка јединица 01190140Одјељење за финансије на позицију:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање,бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза),Служба за заједничке
послове.
Реалокација новчаних средстава је потребна ради
увећања трошкова на позицији 412900.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 02-40-45/2016
13. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Одјељење за финансије
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190140-Одјељење за
финансије, на позицији:
621400-Издаци за зајмове дате радницима, износу
од 6.000,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији потребна за текућу
потрошњу.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-32/2016
3. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој
локалне
самоуправе,заједничких
послова
и
управљање људским ресурсима, на позицији:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена,судска
рјешења,репрезентација,прекњижавање
пореза), износу од 10.000,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији потребна
за
исплату уговора.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-30/2016
3. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190140-Одјељење за
финансије, на позицији:
- 621300-Отплата кредита Новој банци за
финансирање инфраструктуре и пренесених
обавеза, износу од 37.700,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији потребна
за
исплату кредита.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-31/2016
3. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за
привреду пољопривреду и друштвене дјелатности,
на позицији:
- 414100-Субвенције за Дом здравља Зворник
у износу од 5.000,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији потребна
за
финансирање материјалних трошкова.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-37/2016
17. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/16), в.д.
Начелника Одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке
јединице 01190140 - Одјељење за финансије, са
позиције 621900 - Издаци за отплату дугова из
ранијег периода на позицију:
- 611400 - Издаци за зајмове дате радницима у
износу од 4.000,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна ради
финансирања додатних трошкова на тој позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Зворника".
Број: 03-40-43/2016
1. јул 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру

1. август 2016.

потрошачке јединице 01190240-Служба за развој
локалне самоуправе, заједничких послова и
управљање људским ресурсима, на позицији:
- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл, износу од
2.000,00 КМ.
Новчана средства на тој позицији потребна за
финансирање нових печата Градске управе.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-26/2016
26. мај 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 0815063-ЈУ Технички школски
центар Зворник, на позицији:
- 412200 (631301) Расходи по основу утрошка
енергије у износу 12.000,00 КМ.
Новчана средства да су потребна због веће
потрошње средстава на наведеној позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-14/2016
14. април 2016. године ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.____
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности, на позицији:
- 412500-Грант за финансирање спортских
организација, у износу од 70.000,00 КМ и на
позицији:412500-Грант за Зворник стан, у
износу од 30.000,00 КМ.
Новчана средства на тој позицији потребна
финансирање текућих активности.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-29/2016
3. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке
јединице
01190120-Kaбинет
градоначелника, на позицији:
- 412900-Расходи по основу репрезентације у
износу од 4.000,00 КМ.
Новчана средтва су потребна за повећане трошкове
због обележавања значајних датума.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-38/2016
17. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине
Зворник",
број
15/15), в.д.
Начелника одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке
јединице
01190120-Кабинет
Градоначелника, на позицији:

1. август 2016.

415200-Грант за изградњу Саборне цркве у
Зворнику у износу од 20.000,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији потребна за текућу
потрошњу.
-

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“
Број: 03-40-39/2016
29. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.____

Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број:
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа града Зворник – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број: 05-373-2/16 од
27.06.2016. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 138 упис промјене лица
овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних
власника зграде ''Код Храма'' која се налази у Улици
Патријарха Павла број 83 у Зворнику, на тај начин
што ће досад предсједнику Управног одбора
Стефановић Дарку , престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде
''Код
Храма''Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''Код Храма'' Зворник, ће
заступати
предсједник Управног одбора Обреновић Цвијетин.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
Број: 05-373-2/16
27. јун 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
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