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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

30. август 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 9/2019  

 

 

 
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: 97/2016 и 36/2019) и чл. 27. и 49. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на  
28. редовној сједници одржаној  29. августа 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 
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. 
Зворник-град 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 

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, 
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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, 

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. 

 
IV 

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). 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-103/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 5) 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 28. редовној сједници одржаној 29. августа 2019. 
године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНА 

 
I 

Усваја се План капиталних инвестиција града 
Зворник за период 2019-2021. година (у даљем 
тексту: План) који је саставни дио ове одлуке. 
 

II 
План је припремљен од стране представника 
надлежних органа Градске управе Зворник. 
 

III 
План је у складу са Стратегијом интегрисаног 
развоја града Зворник за период 2018-2027. година  
и Планом имплементације Стратегије за период 
2019-2021. те Планом буџета Града Зворник за 
2019. годину и финансијским процјенама за наредне 
двије године. 

 
IV 

За праћење, реализацију и извјештавање о 
реализацији Плана задужују се Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
и Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 01-022-104/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               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 28. редовној сједници, 
одржаној  29. августа 2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 
КРИМИНАЛИТЕТА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА  

И БЕЗБЈЕДНОСТИ  САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИКА  

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се  Информација о стању криминалитета 
јавног реда и мира и безбједности  саобраћаја на 
подручју града Зворника за период 01.01.-
30.06.2019. године 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-105/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
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 28. редовној сједници, 
одржаној  29. августа 2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај  о извршењу буџета града за 
период 01.01.-30.06.2019. године. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-106/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               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 28. редовној сједници, 
одржаној  29. августа 2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСНИВАЊУ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК У 2019. ГОДИНИ   
(са стањем на дан 15.08.2019. године) 

 
1. Усваја се   Информација  о оснивању 
предузетничких радњи на подручју града Зворник у 
2019. години  (са стањем на дан 15.08.2019. године). 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
  
Број: 01-022-107/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               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 28. редовној сједници, 
одржаној  29. августа 2019. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
ЗВОРНИК У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ 

 
1. Усваја се   Информација  о  стипендирању 
студената из буџета града Зворник у школској 
2018/2019 години. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
  
Број: 01-022-108/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), чл. 27.и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) и чл. 35. 54. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 28. редовној сједници 
одржаној 29. августа 2019.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА  
ОДБОРА ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА 

 
1. Вехид Кадрић, разрјешава се дужности 
предсједника Одбора за кодекс понашања, због 
престанка мандата одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-42/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), чл. 27.и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. 54. и 152. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 28. редовној сједници 
одржаној 29. августа 2019.године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЈЕДНИКА  
ОДБОРА ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА 

 
1. Салих Хрустановић, одборник у Скупштини града 
Зворник,  именује се за предсједника  Одбора за 
кодекс понашања. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-43/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 2.12  став 1. Изборног закона Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 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 39. Статута града 
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Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник 
града Зворник“ број 5/17), Скупштина града Зворник 
је на 28. редовној сједници одржаној  29. августа 
2019. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д. СЕКРЕТАРА  

ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗВОРНИК 
 

1. Силвана Марковић,  дипломирани правник из 
Зворникa,  разрјешава  се в.д. секретара Градске 
изборне комисије  Зворник. 
    
2. Ово рјешење објавиће се у ''Службеном гласнику 
града  Зворник''. 
 
Број: 01-111-44/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 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), члана 17.став 4. Изборног 
закона РС (Службени гласник Републике Српске 
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), и члана 
39. Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(“Службени гласник града Зворник“ број 5/17), 
Скупштина града Зворник је, на 28. редовној 
сједници одржаној  29. августа 2019. године, 
донијела 
  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. СЕКРЕТАРА  

ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗВОРНИК 
 

1. Вукашин Николић, дипломирани социјални 
радник из Зворникa,  именује  се за  в.д. секретара 
Градске изборне комисије  Зворник, до окончања 
поступка јавне конкуренције.   
  
 
2. Ово рјешење објавиће се у ''Службеном гласнику 
града  Зворник''. 
 
Број: 01-111-45/2019                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. август 2019. године         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службани гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 17. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 39/14) и  члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), а у складу са 
средствима планираним у Буџету града Зворник за 
2019. годину, Градоначелник града Зворник, доноси:  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
На основу указаних потреба Градске управе Зворник 
врши се допуна Плана јавних набавки Града 
Зворник за 2019. годину, број: 11-052-1-1818/18 од 
23.01.2019. године (План набавки).  
 

II 
Допуна Плана набавки је сачињена у складу са 
средствима у Буџету Градске управе Зворник и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник које нису обухваћене 
Планом набавки.  
 

III 
Сви подаци који су обухваћени допунама Плана 
набавки садржани су у табели која је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

IV 
Ова Одлука је саставни дио Плана набавки. Сви 
остали подаци Плана набавки за 2019. годину остају 
непромјењени. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 11-052-1-1818/2018                       
17. јун  2019. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 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 
 

ОДЛУКУ 
О СУБВЕНЦИЈИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

 
I 

Овом одлуком утврђује се права и поступак 
одобравања субвенција трошкова превоза ученика 
основних и средњих школа, које се финансира из 
буџета града Зворник. 
 

II 
Право на субвенцију у финансирању дијела 
трошкова превоза имају ученици, основних школа 
који немају дотацију Министарства, и сви ученици 
средњих школа чија је удаљеност до школе преко 4 
км, у процентуалном износу од укупне цијене 
мјесечне карте, и то: 
 
1. По основу социјалног статуса 

- дјеца чији су родитељи корисници    
социјалне помоћи или туђе његе           50%  

- дјеца без једног родитеља            50% 
- дјеца без родитељског старања,               

дјеца без оба родитеља,          100% 
- дјеца ометена у психофизичком развоју 100% 

 

http://www.gradzvornik.org
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Поименичне спискове са потребном документацијом 
сачињава и доставља Центар за социјални рад 
Зворник. 
 
2. По основу допунских права породица погинулих 
бораца и РВИ I до IV категорије 

- дјеца ратних војних инвалида свих   
категорија              50% 

  
Поименичне спискове сачињава Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту Градске управе. 
 
3. По основу броја школске дјеце у породицама 
слабог материјалног стања 

- троје и више школске дјеце, један или оба 
оба родитеља незапослена,           50%  

- породице са четворо и више малољетне 
дјеце              50%  

- ученици основне школе удаљености             
до 4 км,              50%   

- ученици ОШ за које Министарство не       
врши партиципацију,            30%  

 
4. По основу постигнутог успјеха у  основној школи 
и успјеха у претходној години средње школе 

- ученици прве године средње школе    
носиоци Вукове дипломе          100% 

- ученици средњих школа са просјеком 5,0        
у претходној школској години          50%. 

 
5. За све ученике средњих школа, без обзира на 
социјални или други статус                         30% 
 
Право на субвенцију превоза утврђену овом 
Одлуком имају сва школска дјеца из једне породице.  
 

III 
1. За остваривање права из тачке 2.1 ове Одлуке 
доставља се: 

- потврда о упису у школу 
 

2.  За остваривање права из тачке 2.2 ове Одлуке 
потребно је доставити доказе: 

- потврду о упису у школу. 
 
3. За остваривање права из тачке 2.3 ове Одлуке 
потребно је доставити доказе: 

- алинеја 1. потврде о упису, кућну листу и  
потврда Бироа да један родитељ није 
запослен, 

- алинеја 2. потврде о упису и кућну листу, 
- алинеја 3. и 4. одговарајуће потврде 
достављају школе. 

  
4. За остваривање права из тачке 2.4 ове Одлуке 
потребно је доставити копију Вукове дипломе, 
односно копију свједочанства претходне школске 
године, гдје се види остварени просјек оцјена 5,0. 
5. За остваривање права из тачке 5. доставља се: 

- потврда о упису у школу. 
 

IV 
1. Ученици основних школа за које партиципацију 
трошкова превоза врши Министарство у складу са 

важећим прописима, немају право на додатну 
партиципацију од стране Градске управе града 
Зворник. 

 
2. Коначне спискове по наведеним критеријумима 
превознику доставља Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
  

 V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 

VI 
Доношењем ове Одлуке престаје да важи одлука о 
субвенцији превоза ученика број 02-022-93/18 од 
24.08.2018.године. 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-102/2019                       
12. август  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16), члана 16.став 2. тачка 4. Одлуке о 
извршењу буџета Града Зворник за 2018. годину 
("Службени гласник Града Зворника" број: 16/17),  
члана  41. став 1. алинеја 18. и члана 51. Статута  
Града Зворника ("Службени гласник Града 
Зворника" број: 5/17), члана 9. Закона о Трезору 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 16/05, 
28/13), Градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 
 
I 

Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
1.650,00 КМ, АД “ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“, Улица 9. 
Јануар број 4, Милићи, на  жиро-рачун број: 555-
0060000204-588, отворен код Нове банке. 
 

II 
Дана 01.08.2019. године, АД „Дрина осигурање“,  
обратио се овом одјељењу са захтјевом за поврат 
новчаних средстава уплаћених за постављање 
рекламног паноа, за период од 16.04.2019. до 
16.04.2020. године.  

 
III 

(1) Увидом у Рјешење Одјељења за стамбено – 
комуналне послове и послове саобраћаја Градске 
управе Зворник, број: 05-370-119/2019 од 
03.07.2019. године, утврђено је да је АД „Дрина 
осигурање“, из Милића, одобрено постављање 
једностране рекламе на фасади стамбено-пословног 
објекта у улици Вука Караџића број 122, површине 
0,7x14 м,три рекламе залијепљене на стаклима 
пословног простора димензија 1,80x2,00 м и 
билборд поред магистралног пута димензија 2x1,5м 
при чему комунална такса за одобрени период из 
претходне тачке ове одлуке износи 1.650,00 КМ. 
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(2) Провјером кроз књиговодствену евиденцију даље 
је утврђено да је по основу рјешења из претходног 
става, AД „Дрина осигурање“  извршио уплату у 
укупном износу од 3.300,00 КМ, те се захтјев за 
поврат средтава уважава. 

 
IV 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе Зворник.  

 
V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-460-4/2019                       
1. август  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16), члана  41. и 47. Статута  Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" број: 
5/17), члана 6. став 6. Закона о Трезору („Слжбени 
гласник Републике Српске“ број 16/05, 28/13), 
Градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 
 

Члан 1. 
Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
50,00 КМ Зорану Јешићу, ЈМБГ:1806974183895, 
настањеном у улици Браће Југовића број 26., 
Зворник. 
 

Члан 2. 
Поврат средстава се врши из разлога што је  горе 
именовани грешком уплатио средства на име ЗЕВ Б-
19 за одржавање зграде у којој је станар на Рачун 
посебних намјена Градске управе Зворник – 
Гимназија и СШЦ „Петар Кочић“ број 555-006-1000-
1655-60. 
 

Члан 3. 
Средства уплатити на жиро-рачун Зоран Јешић број 
161-30000-1182-2415 код Рајфајзен банке. За 
реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе Зворник. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе 
Зворник”. 
   
Број: 02-460-3/2019                       
21. август  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и члана 41. став 1. 
тачка 8. Статута града Зворник - Пречишћени текст 

(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК  

 
Члан 1.  

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
бр. 11/18 и 2/19), мијења се члан 55., тако што се код 
радног мјеста у Одјељењу за просторно уређење 
под редним бројем 9.2.3. Самостални стручни 
сарадник за припрему пројектне документације из 
области просторног уређења, у дијелу „Услови“, 
услов „- ВСС, грађевински или архитектонски 
факултет, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија грађевинског или архитектонског 
смјера са најмање 240 ECST бодова или 
еквивалент“ се мијења у „ВСС, дипломирани 
инжењер грађевинaрства, дипломирани инжењер 
архитектуре или дипломирани просторни планер, VII 
степен стручне спреме, или први циклус студија 
траженог смјера, са најмање 240 ECST бодова или 
еквивалент“. 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
просторно уређење, под редним бројем 9.2.4. 
Самостални стручни сарадник за послове грађења и 
надзор над градњом објеката у дијелу „Услови“, 
услов „број извршилаца“ мијења се, те умјесто „два 
извршиоца“ гласи: „три извршиоца“. 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
финансије, под редним бројем 9.1.4.2. Самостални 
стручни сарадник за обрачун плата, у дијелу  „Опис 
послова“, алинеја 6 мијења се и гласи „- припрема и 
врши обрачун исплата лицима ван радног односа 
(одборници, скупштинске комисије,  Градска изборна 
комисија, предсједници мјесних заједница, 
именована и постављена лица и др.) и води 
евиденцију о извршеним исплатама.“ 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
финансије, под редним бројем 9.1.4.3. Самостални 
стручни сарадник за књиговодство и 
рачуноводствене послове, у дијелу  „Опис послова“, 
алинеја 6 мијења се и гласи „- припрема трезорске 
обрасце за унос по уговорима за купљено 
земљиште, судска рјешења, кредите и др.“ 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
финансије, под редним бројем 9.1.4.4. Самостални 
стручни сарадник за имовину Града, основна 
средства, ситан инвентар и планирање буџета, у 
дијелу  „Опис послова“, након алинеје 7 додаје се 
алинеја 8 која гласи „- припрема трезорске обрасце 
за унос по основу додијељених средстава за 
стипендије, грантове, подстицаје, субвенције, 
закључке, дотације спортским организацијама и 
удружењима и др.“  
Алинеје 8 и 9 постају алинеје 9 и 10. 
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У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
финансије, под редним бројем 9.1.4.5. Стручни 
сарадник за послове благајне, у дијелу  „Опис 
послова“, након алинеје 5 додаје се алинеја 6 која 
гласи „- припрема припрема и врши обрачун исплата 
физичким лицима ван радног односа по основу 
уговора (о дјелу, привременим и повременим 
пословима, ауторском дјелу, закупу и др.) и води 
евиденцију о извршеним исплатама.“ 
Алинеје 6 и 7 постају алинеје 7 и 8. 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
општу управу, под редним бројем 9.5.2.3. Стручни 
сарадник - матичар за матично подручје Зворник, у 
дијелу „Услови“, услов „- ССС, друштвеног смјера, IV 
степен стручне спреме“ мијења у „- ССС у 
четворогодишњем трајању правног или економског 
смјера или гимназија општег, односно друштвеног 
смјера“. 
 
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности, под редним 
бројем 9.6.1. Начелник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, и дијелу Опис послова, 
мијења се алинеја 2 и гласи „- води управни 
поступак и доноси управне акте из надлежности 
Одјељења, на основу овлашћења;“. 
 

Члан 2.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-014-2/2019                       
27. август  2019. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник- 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 
1. Архиву Републике Српске Зворник (у даљем 
тексту:Привремени корисник) уступа се без накнаде 
на привремено коришћење пословна просторија 
укупне површине 93 м која се налази у згради 
Ватрогасног дома у Зворнику (приземље зграде). 
 
2. Привременом кориснику пословна просторија 
уступа се на период од 1 (једне) године почевши од 
24.07.2019. године до 24.07.2020. године. 
 
3. За вријеме привременог коришћења уступљене 
просторије, Привремени корисник сноси трошкове за 
комуналне услуге,утрошену електричну 
енергију,гријање и све друге обавезе које настану у 
времену привременог коришћења горе наведене 
пословне просторије. 
 
4. Привремени корисник је обавезан да се стара о 
уступљеном простору са пажњом доброг 
домаћина,те да исти простор по истеку рока 
привременог коришћења врати у уредном стању. 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-374-8/2019                       
24. јул  2019. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1.НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању грађевински инжењер, као члан Пројектног 
тима, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора на извођењу радова на бетонирању и 
санацији макадамских путева одрона и клизишта, у 
предмету „Реконструкција и асфалтирање градских 
улица, асфалтирање и санација локалних путева и 
путних објеката“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од 
24.04.2018.године. Обавезују се вршилац надзора 
да након извршења уговорених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-12/2018                       
25. јун  2019. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету 
„Асфалтирање дионице пута у насељу Буковик и 
реконструкција канализационе мреже, МЗ Ново 
Насеље, град Зворник“. 
 
2. Радове из члана 1 ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д, Зворник, према условима из понуде понуђача 
број: 1-03-599/19 од 27.05.2019. године, у року од 35 
дана од дана увођења Извођача у посао. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци наручиоцима 
радова. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-07-1/2019                       
8. јул  2019. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Даница Пелемиш Суботић из Зворника, по 
занимању дипломирани политиколог за новинарство 
и комуникологију, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке „Услуге 
ангажовања извођача за манифестацију Зворничко 
љето 2019“.  
 
2  Услуге из члана I ће вршити Радња за 
изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ 
Кисач, према условима из понуде број: 02-360-36-
1/19 од 08.07.2019.године, у периоду од 02.08.2019. 
године до 08.08.2019.године, у терминима 
предвиђеним тендерском документацијом. 
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. 
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-36/2019                       
9. јул  2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка услуга директног ТВ 
преноса емисије „Недељно поподне“ у граду 
Зворнику“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити РТВ „БН“ д.о.о. 
Лазе Костића 146, Бијељина, према условима из 
понуде, број: 02-360-39-1/19, од 08.07.2019. године, 
одмах по потписивању уговора о вршењу услуга. 
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. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-39-1/2019                       
11. јул  2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Бошко Марковић из Зворника, запослен као 
Администратор у Градској управи, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка лиценце за 
програм „ESET Endpoint Protection Standard 
Antivirus““.  
 
2. Робу из става 1. ће испоручити „ИТИНЕРИС“ д.о.о 
Тузла, према условима из понуде број: 03-07-AS-
P/19 од 10.07.2019. године, у року од 3 дана, након 
потписивања уговора, за период од 
13.07.2019.године до 12.07.2020. године. Обавезује 
се вршилац надзора да након испоруке уговорене 
робе, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-42/2019                       
12. јул  2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Даница Пелемиш Суботић из Зворника, по 
занимању дипломирани политиколог за новинарство 
и комуникологију, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке „Услуге 
ангажовања извођача „Хари Мата Хари“ за 
манифестацију Зворничко љето 2019“.  
 
2  Услуге из члана I ће вршити Радња за 
изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ 
Кисач, према условима из понуде број: 02-360-36-1-
1/19 од 18.07.2019.године, у термину 04.09.2019. 
године, од 21 час до 23 часа. 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. 
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3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-36-1/2019                       
19. јул  2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Извођење радова на уређењу платоа 
испред Основне музичке школе у Зворнику“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити „Genex“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 126/19 од 
03.07.2019. године у року од 90 радних дана од дана 
увођења извођача у посао. Обавезује се вршилац 
надзора да након изведених 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: 02-360-34-1/2019                       
23. јул  2019. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету 
„Асфалтирање пута Дугио Дио - Парлог“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити изводити 
„Зворникпутеви“ а.д, Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-31-1/18 од 12.06.2019. године, у 
року од 15 дана од дана увођења Извођача у посао. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-31-1/2019                       
7. август  2019. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету 
„Изградња моста на ријеци Хочи у МЗ Глумина 
након олујног невремена“. 
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Пантић - промет“ 
д.о.о. Петковци - Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-45-1/18 од 06.08.2019. године, у 
року од 10 дана од дана увођења Извођача у посао. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45/2019                       
8. август  2019. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка и постављање пумпе у бунар“. 
 
2. Рoбу из члана 1. ће испоручити и монтирати 
„Hidrocom“ д.о.о Зворник, према условима из понуде 
број: 38/19 од 05.08.2019. године, у року од 7 дана 
од обостраног потписивања уговора. Обавезује се 
вршилац надзора да након испоруке и монтаже 
робе, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-46/2019                       
12. август  2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
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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 „Хари Мата Хари” за 
манифестацију “Зворничко љето 2019”“ - 
преговарачки поступак, број: 02-360-36-1/19, у 
саставу: 

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

2) Рада Милићевић, члан - Ненад Станковић, 
замјеник члана, 

3) Хариз Мехидић, 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 16.07.2019. 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: 02-360-36-1/2019                       
15. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набака и 
уградња опреме за одржавање уличне расвјете у 
граду Зворнику“ - отворени поступак, број: 02-360-
38/19, у саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Горан Писић, 
замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Гордан Јовановић, 
замјеник члана, 

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

4) Раде Савић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана, 

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 17.07.2019. 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: 02-360-38/2019                       
16. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана  82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске 
97/16, 36/19), члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/07 и 50/10) и члана  51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ број: 
05/17), Градоначелник града Зворник,  доноси:                                                
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ                                    

ЗА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 
1. Именује се Комисија  за једнократне новчане 
помоћи у саставу: 
 

1) Дарко Стефановић                   предсједник, 
2) Срђан Деспић                            члан, 
3) Александар Крсмановић          члан. 

 

2. Комисија  за једнократне новчане помоћи 
обрађује пристигле захтјеве грађана, доноси 
одговарајући став и мишљење о основаности сваког 
појединачног захтјева те исти прослеђује 
градоначелнику града Зворник. 
 
3. Градоначелник на основу мишљења Комисије  
доноси одлуку о додјели новчаних средстава. 
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4. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 
 
5. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење 
начелника општине Зворник број:02-111-8/15 од 
19.02.2015. године. 
 
6. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-111-39/2019                       
17. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

                                                                                          
1.  Именује се комисија за технички пријем радова у 
предмету јавне набавке „Асфалтирање локалног 
пута Сјенокос-Баре“, у следећем саставу: 

 
- ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, 

предсједник комисије, 
- АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ  из Зворника,  члан  и  
- БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, члан. 

 
2. Радове из члана 1. је изводило предузеће 
„Зворникпутеви“ а.д Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-63-1/18 од 11.01.2019. године. 
Обавезује се Комисија да након обављеног 
техничког пријема сачини записник о извршеним 
радовима. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 

 
Број: 02-360-63-1-1-1/2018                       
18. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 3. Одлуке о лицитацији возила 
возног парка Градске управе града Зворник 
("Службени гласник града Зворник" број: 8/19) и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћени текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), Градоначелник града Зворник, 
доноси 
       

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за спровођење поступка 
лицитације за продају возила возног парка Градске 
управе града Зворник у следећем саставу: 

1. Веселин Тијанић, предсједник 
2. Мирослав Васић, замјеник предсједника 
3. Иво Живановић, члан 
4. Бојан Стевановић, члан 
5. Невена Калдесић, члан - записничар 

 

Члан 2. 
Комисија из члана 1. овог рјешења има задатак да 
организује јавну усмену лицитацију за продају 
возила по Одлуци о лицитацији возила возног парка 
Градске управе града Зворник број: 01-022-93/19 од 
15.7.2019 године ("Службени гласник града Зворник" 
број: 8/19), те сачињени записник са лицитације 
достави Градоначелнику града Зворник. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 

Број: 02-111-41/2019                       
23. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Изградња моста на ријеци Хочи у МЗ Глумина 
након олујног невремена“ - преговарачки поступак, 
број: 02-360-45/19, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Александар Јевтић, члан  - Хариз Мехидић, 
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 05.08.2019. 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: 02-360-45/2019                       
5. август   2019. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набака и 
монтажа пластеника“ - отворени поступак, број: 02-
360-43/19, у саставу: 

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

2) Ружа Остојић, члан - Горан Писић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Ненад Станковић, 
замјеник члана, 

4) Раде Савић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

5) Хариз Мехидић, 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 15.08.2019. 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: 02-360-43/2019                       
14. август   2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), 
члана 41. И 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
и члана 11. Став 4. Одлуке о такси превозу на 
подручју града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'', број 15/17), Градоначелник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ 

СТАЈАЛИШТА И  
БРОЈА МЈЕСТА НА ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА 

 
I 

На подручју града Зворник одређује се 27 
(двадесетседам) такси стајалишта, са 70 
(седамдесет) такси мјеста, и 80 (осамдесет) такси 
возила, и то: 

 
Ред.број 
стајалишта 

Назив 
стајалишта 

Локација Такси 
мјеста 

Такси 
возила 

А Град Зворник    
1. ПБС Банка Ул.Светог Саве, код ПБС банке 4 4 
2. Аутобуска станица На паркингу АД „Дринатранс“ 5 5 
3. Угловница Испред зграде „Угловница“ 4 4 
4. Испод моста Код улаза у аутобуску станицу 10 12 
5. Златица  Преко пута Западног улаза у пијацу 5 5 
6. З-16 Између зграда З-16 и З-14 2 3 
7. Б-1 Преко пута зграде Б-1 2 2 
  УКУПНО ЗВОРНИК 32 35 
Б Мјесто Каракај    
8. Каракај Код скретања за АД „Житопромет“ 7 11 
9. Каракај  Код Основне школе 1 1 
10. Каракај  Код жељезничке станице 1 1 
  УКУПНО КАРАКАЈ 9 13 
Ц Остала мјеста    
11. Брањево  Код амбуланте 2 2 
12. Брањево  Бифе Арт, на магистралном путу 1 1 
13. Дивич  Код мотела Видиковац 1 1 
14. Дрињача  Код раскрснице 2 2 
15. Кисељак  Код Цркве 1 1 
16. Кисељачки пут Испред продавнице 1 1 
17. Козлук  Испред поште 4 7 
18. Крижевићи  Код школе 2 2 
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19. Ораовац  Код надвожњака 2 2 
20. Пилица  Код Дома 1 1 
21. Роћевић  Код Дома 2 2 
22. Цер  Код ДОО „Цер комерц“ 2 2 
23. Челопек  Испред продавнице 1 1 
24. Улице  Испред игралишта 1 1 
25. Шепак  Код моста 1 1 
26. Јардан Плато испред цркве 3 3 
27. Економија  Код ДОО „Александрија“ 2 2 
  УКУПНО ОСТАЛА МЈЕСТА 29 32 
  СВЕ УКУПНО 70 80 

 
II 

Обиљежавање паркинг стајалишта и постављање 
знакова забране заустављања и паркирања и 
допунске табле „осим за такси возила“ на 
стајалиштима обезбиједиће Одјељење за стамбено-
комуналне послове. 

 

III 
Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и 
броја мјеста на такси стајалиштима, број: 08-347-
16/19 од 13.02.2019.године. 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 02-347-78/2019                       
26. август   2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст ) Градоначелник града Зворника 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Радовић Мињи, грађевинском инжењеру, вјештаку 
грађевинске струке, који је извршио процјену стана 
Вуковић Милке и стана Града Зворник у борачкој 
згради на Фетији, ради замјене истих одређује се 
накнада у износу од 300,00 КМ, 
 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику града Зворника''. 
 

Број: 02-430-908/2019                       
10. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Благојевић Марку, дипломираном  инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
који је извршио процјену пољопривредног 
земљишта  за потребе експропријације ријеке Сапне 
(допунско вјештачење за 26 власника) одређује се 
накнада у износу од 390,00 КМ, 
 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-430-907/2019                       
10. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић 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: 05-373-3/19 од 
19.07.2019. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 102 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање  и заступање 
Заједнице етажних власника зграде ''Фетија'' која се 
налази у Улици Српских јунака број 17 у Зворнику, 
на тај начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Васи Лазићу, престати право  
представљања а предсједнику Управног одбора 
Драгани Марковић престати право заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''Фетија'' 
Зворник. 
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У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Фетија'' Зворник, ће    представљати предсједник 
Скупштине Ерић Гордана а заступати предсједник 
управног одбора Дамјановић Гордана. 
 
 

Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 

Број: 05-373-3/2019                            НАЧЕЛНИК 
19. јул 2019. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р  
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