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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
Скупштина општине Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел: 056/232-200  
www.opstina-zvornik.org  

 

31.12.2015. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIV  
БРОЈ: 16/2015  

 

  

На основу члана 22.став 2.Закона о стварним 
правима ( ''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 124/08, 58/09 и 95/11) , члана 30. став 1. тачка 
11. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 101/04 , 42/05,118/05 
и 98/13 ) и члана 26.и 43.Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број 9/14) Скупштина општине Зворник на 
сједници одржаној 30.децембра 2015.године , доноси                                   
  

OДЛУКУ 
     о уступању на привремено коришћење и 
управљање пословног објекта и земљишта   

Јавној установи ''Рекреативно спортски центар 
Зворник'' Зворник 

  

Члан 1. 
Овом одлуком Скупштина општине Зворник без 
накнаде уступа на привремено коришћење и 
управљање Јавној установи ’’Рекреативно спортски 
центар Зворник ’’ Зворник  пословни објекат са 
припадајућим земљиштем означеним као: 

- кч.бр.1889/3 ''Стадион'', фискултурно игралиште 
у површини од 2614 м2 и  

- кч.бр.1889/7 ''Соколски дом'' , кућа и зграда у 
површини од 863 м2  и економско двориште у 
површини од 1162 м2 уписано у пл.бр.2151 КО 
Зворник-град , посјед Општине Зворник Зворник по 
новом катастарском операту , што одговара 
парцелама старог катастарског операта означеним 
као  кч.бр.2366/5 ''ДТВ Партизан''  Зграда и двориште 
у површини од 1510 м2 и кч.бр.2366/6 ''Стадион'' 
неплодно земљиште у површини  од 2640 м2 
уписаним у зк.ул.бр.169 власништво Општине 
Зворник са 1/1. 

Члан 2. 
Јавна установа ’’Рекреативно спортски центар 
Зворник ’’ Зворник  је обавезна да пословни простор 
користи у предвиђене сврхе , да се о истом стара 
потребном пажњом , врши текуће одржавње  и сноси 
трошкове електричне енергије , воде и телефона . 
  

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-165/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), а након разматрања 
Приједлога Одлуке о уступању на  привремено 
коришћење и управљање пословног објекта и 
земљишта Јавној установи  ''Рекреативно спортски 
центар Зворник''Зворник, Скупштина општине 
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Закупци објеката који се налазе на земљишту 
поближе описаном  у Одлуци о уступању на 
привремено коришћење и управљање пословног 
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објекта и земљишта Јавној установи  ''Рекреативно 
спортски центар Зворник''Зворник, обавезују се да 
ће закупнину за коришћење простора и земљишта 
плаћати ЈУ РСЦ „Зворник“ Зворник, на основу 
уговора који су дужни закључити у року од 60 дана, 
или у супротном су дужни напустити објекте у 
наведеном року. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-166/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 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 ), члана 73.став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/09), и члана 26. и 43. 
Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'',број:9/14), 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној  
30. децембра  2015.године, д о н и је л а  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Радивоје Аћимовић, дипл.ецц из Зворника, 
разрјешава се в.д. директора ЈЗУ''Дом здравља''  
Зворник. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-66/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 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 73.став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 106/09), члана 26. и 43. Статута општине 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'',број:9/14), Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 30.децембра  
2015.године, д о н и ј е л а  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК 

 
 Члан 1. 

Радивоје Аћимовић, дипл.ецц из Зворника,именује 
се за  директора ЈЗУ''Дом здравља'' Зворник, на 
период од 4 године. 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-67/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07 и 109/12), и члана 26. и 43. 
Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'',број:9/14), 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 
30.децембра 2015.године, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  
ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ НАША РАДОСТ“ 

ЗВОРНИК 
 

I 
Ружа Гајић, разрјешава се дужности предсједника  
Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“, на 
лични захтјев. 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-68/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се Информација о стању пописа и уписа 
имовине општине Зворник-земљишта, јавна добра, 
објекти, и средства у припреми, станови и остали 
простори 
  
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-167/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р. 
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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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник за 2016.годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-155/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), а након разматрања 
Годишњег  Програма рада и финансијског плана ЈЗУ 
„Дом здравља“ Зворник за 2016.годину, Скупштина 
општине Зворник, на сједници одржаној  
30.децембра 2015. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. „Скупштина општине задужује Управни одбор и 
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник  да  
припреми и Скупштини општине достави  приједлог 
мјера за санацију за наредних 5 година. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-156/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ Рекреативно спортски центар „Зворник“ 
Зворник за 2016.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-157/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), а након разматрања 
Годишњег Програм рада и финансијског плана ЈУ 
Рекреативно спортски центар „Зворник“ Зворник за 
2016.годину Скупштина општине Зворник, на 
сједници одржаној  30.децембра 2015. године,  
донијела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. „Скупштина општине задужује ЈУ Рекреативно 
спортски центар „Зворник“ Зворник, да накнадно 
изврши допуну Годишњег Програма рада и 
финансијског плана ЈУ Рекреативно спортски центар 
„Зворник“ Зворник за 2016.годину и достави на неку 
од наредних  сједница“. 
  
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-158/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник за 
2016.годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-159/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
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РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка 
Зворник“ за 2016.годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-160/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник  за 
2016.годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-161/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ „Дом омладине“ Зворник  за 2016.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

Број: 01-022-162/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ „Туристичка организација општине Зворник“   
за 2016.годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-163/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               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) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној  30.децембра 2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се  Годишњи Програм рада и финансијски 
план ЈУ „Дом за стара лица“ Кисељак  за 
2016.годину. 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-164/2015                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. децембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 43. а у вези са чланом 72.став 
3.Закона  о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) 
и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'', број:9/14), Начелник општине Зворник, 
дана 31.децембра 2015.године, донио је следеће 

 
УПУТСТВО 

О САДРЖАЈУ, ПОТПИСИВАЊУ, ЕВИДЕНЦИЈАМА 
И ОБЈАВЉИВАЊУ АКАТА ГРАДА ЗВОРНИКА 

 
Члан 1. 

Овим Упутством уређује се садржај и начин 
потписивања управних и других аката (у даљем 
тексту:aкти) Града Зворника, вођење евиденција и 
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њихово објављивање, након почетка примјене 
Закона о граду Зворнику (''Службени гласник 
Републике Српске'', број:  
106 /15 – (у даљем тексту:''Закон''). 
Ово Упутство примјењују све организационе 
јединице Општинске управе општине Зворник, почев 
од 01.јануара 2016.године, када постају 
организационе јединице Градске управе Града 
Зворника, као и Скупштина општине Зворник која 
постаје Скупштина Града Зворника. 
 

Члан 2. 
Акти Скупштине града Зворника имају дијелове и 
садржај прописан законом, другим прописима и 
овим Упутством. 
Заглавље Скупштине града, након почетка примјене 
Закона, има садржај утврђен у следећем обрасцу: 
''РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК 
Број: 
Датум,''. 
 
Акти Града Зворника имају дијелове и садржај 
прописан законом, другим прописима и овим 
Упутством. 
 
''РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ЗВОРНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 
Датум,''. 
 
Заглавље аката организационих јединица 
Општинске управе Града Зворника, након почетка 
примјене Закона,има садржај утврђен у следећем 
обрасцу: 
 
''РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ЗВОРНИК 
Градска Управа Града Зворник 
Одјељење/Служба 
Број: 
Датум,''. 
 

Члан 3. 
У преамбули управних и других аката 
Градоначелника и организационих јединица Градске 
управе Града Зворника, код позивања на прописе 
који се односе на надлежност органа, наводи се 
следећи текст:''члана 14.Закона о Граду Зворнику 
(''Службени гласник Републике Српске'',број:106/15) 
водећи при томе рачуна о хијерархији правних 
прописа. 
 

Члан 4. 
Акте Градоначелника потписује Начелник општине 
уз ознаку: ВРШИ ДУЖНОСТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА. 
Акте одјељења Градске управе Града Зворника 
потписују досадашњи начелници тих одјељења у 
Општинској управи Зворник, изабрани односно 
именовани на мандатни период и којима су дата 
овлашћења за потписивање аката, уз ознаку ''ВРШИ 
ДУЖНОСТ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА''. 
 

Члан 5. 
Евиденција аката, улазне и излазне поште, књиге 
доставе аката у рад и вођење других евиденција и 

књига по правилима канцеларијског пословања, 
наставиће се по затеченим редним бројевима и 
другим ознакама, с тим што ће се на дан почетка 
примјене Закона, црвеном линијом или на други  
одговарајући начин раздвојити, односно означити 
почетак евиденције аката и поште Града Зворника. 
Службено лице ће сачинити забиљешку о томе, 
уписати датум и ставити својеручни потпис. 
До добијања одобрења за израду нових печата, 
штамбиља, жигова,факсимила потписа у Градској 
управи Зворник, користиће се досадашњи печати 
Општинске управе Зворник и други које користе 
Начелник општине и Скупштина општине. 
 

Члан 6. 
Објављивање аката Града Зворника, када је 
прописана обавеза објављивaња, вршиће се у 
''Службеном гласнику Града Зворника'', који ће, 
почетком примјене Закона, носити назив ''Службени 
гласник Града Зворника''. 
 

Члан 7. 
Одредбе члан 3. и 4. овог Упутства примјењиваће се 
до конституисања органа Града Зворника након 
одржаних локалних избора. 
 

Члан 8. 
Ово Упутство ће се објавити у ''Службеном гласнику 
општине Зворник'' а ступа на снагу 01. јануара 
2016.године. 
 
Број: 02-020-4/2015                   
31. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 38. и 44.  
Статута општине Зворник – пречишћен текст  
(«Службени гласник општине Зворник» број: 9/14), 
Начелник општине Зворник доноси 
  

OДЛУКУ 
о најнижој цијени рада запослених радника у 

Општинској управи Зворник 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у 
износу од 100,00 КМ за запослене у Општинској 
управи.  
    

Члан 2. 
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од 
01.11.2015-30.11.2015.године. 
 

Члан 3. 
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Општинске управе Зворник. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука  ступа на снагу 01.11.2015.године,  а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Зворник». 
 
Број: 02-022-140/2015                   
9. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 44. Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'', број 9/14), члана 5. Правилника о 
расподјели средстава за подршку пронаталитетној 
политици општине Зворник-појединци, број: 02-434-
1/15 од 05.11.2015.године, и Јавног конкурса 
општине Зворник а на приједлог Комисије, Начелник 
општине Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о додјели новчаних средстава брачним 

паровима 
 
I 

Додјељују се новчана средства за суфинансирање 
трошкова једне процедуре асистиране репродукције 
вантјелесне оплодње брачним паровима: 
 

1. Драгана и Велибор Павловић из Зворника,   
                                                           4.000,00 КМ 

2. Мирка и Давор Дурић из Зворника, 
                                                           4.000,00 КМ 

3. Татјана Милановић и Радомир Вуковић из 
Зворника,                                          4.000,00 КМ 

4. Ферзета и Синан Хрустић из Зворника,  
                                                           4.000,00 КМ  

5. Маја и Бојан Ерић из Зворника, 
                                                           4.000,00 КМ 

                              УКУПНО:       20.000,00 КМ 
 

II 
 

Средства ће се исплатити на терет буџета са 
позиције "Партиципација за вантјелесну оплодњу", 
економски код: 416100. Средства ће се дозначити на 
текуће рачуне корисника. 
 

III 
У складу са овом одлуком урадиће се рјешења о 
одобравању средстава за суфинансирање трошкова 
једне процедуре асистиране репродукције 
вантјелесне оплодње за сваки брачни пар посебно. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Зворник". 
  
Број: 02-434-2/2015                   
14. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању 
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-022-
12/15 од 19.03.2015. године, Начелник општине 
Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

I 
Комисија се формира за јавну набавку: „Зимско 
одржавање градских улица и приградских насеља 
Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, 
Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање 
локалних путева на подручју општине Зворник – 
Лот2“, број: 02-360-136/15, у саставу: 
 

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

2. Рада Милићевић, члан - Бојана Ристановић, 
замјеник члана,    

3. Александар Јевтић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави Начелнику 
општине. Oтварање понуда ће се обавити дана 
14.12.2015.године у 12.00 часова у малој сали 
Општинске управе Зворник.  
 

III 
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. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-136/2015                   
11. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                   
I 

САЊА ЕРИЋ  из Зворника, по занимању  
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу 
радова “Уређење око зграде Борачке на Фетији“ 
.  
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II 
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. 
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-140-2/15 од 04.12.2015. године, одмах по 
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, развој и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-140-1/2015                   
15. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању 
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-022-
12/15 од 19.03.2015. године, Начелник општине 
Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Санација 
клизишта на путу према кући Мила Вујевића у МЗ 
Локањ – Лот1, Санација клизишта код куће Озрена 
Арсеновића у МЗ Доњи Шепак – Лот2“, број: 02-360-
146/15, у саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Бојана Ристановић, члан     - Ружа Остојић, 
замјеник члана,    

3. Мирослав Аћимовић, члан -Небојша 
Бошковић, замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави Начелнику 
општине. Oтварање понуда ће се обавити дана 
18.12.2015.године у 12.00 часова у малој сали 
Општинске управе Зворник.  
 

III 
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. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-146/2015                   
16. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању  грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу 
радова “Санација клизишта на путу према кући 
Мила Вујевића у МЗ Локањ“.  
 

II 
Радове из члана I ће изводити „ВТ-Компред“ д.о.о. 
Пилица бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-146-1/15 од 18.12.2015. године, одмах по 
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, развој и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-146-3/2015                   
22. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању  грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу 
радова “Санација клизишта код куће Озрена 
Арсеновића у МЗ Доњи Шепак“.  
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II 
Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“ 
д.о.о. Петковци бб, Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-146-2/15 од 18.12.2015. године, 
одмах по потписивању уговора о извођењу радова. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, развој и међународну 
сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-146-4/2015                   
22. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању 
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-022-
12/15 од 19.03.2015. године, Начелник општине 
Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење 
накнадних радова на реконструкцији мокрих чворова 
у ОШ „Јован Цвијић“, Дрињача“, број: 02-360-133-
1/15, у саставу: 
 

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

2. Ружа Остојић, члан  - Сања Ерић, замјеник 
члана,    

3. Небојша Бошковић, члан - Раде Савић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак 
јавне набавке, у складу са Правилником о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за 
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави Начелнику 
општине. Oтварање понуда ће се обавити дана 
30.12.2015.године у 12.00 часова у малој сали 
Општинске управе Зворник.  
 

III 
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. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-133-1/2015                   
29. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник 
– пречишћен текст(''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о именовању и ангажовању члана Комисије за 

процјену штете 
 
I 

Именује се Милошевић Данијел ,радник Општинске 
управе Зворник за члана Комисије за процјену 
штете. 

 
II 

Задатак члана Комисије је да на основу Рјешења 
Министарства пољопривреде,шумарства и 
водопривреде Републике Српске број:12.05-335-
1315/15 од 17.12.2015.године присуствује 
спровођењу наложених обавеза које буде наложио 
Ветеринарски инспектор , а који се налази у прилогу 
овог рјешења и о томе сачини записник, те у свему 
даље поступи у складу са поменутим рјешењем. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-111-62/2015                   
17. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2015. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/14), Начелник 
општине д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
општине Зворник за 2015.годину у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, 
са позиције: 
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- 511700-Издаци по основу  улагања у развој-
стратегија развоја, на позицију: 

- 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења, у износу 3.900,00 КМ. 

 
Реалокација новчаних средстава је потребна за 
помоћ Синдикалној организацији. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Зворник". 
 
Број: 02-400-194/2015                   
25. децембар  2015. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

____________________________________________________________________________________ 

САДРЖАЈ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1. Одлуке о уступању на  привремено 
коришћење и управљање пословног објекта и 
земљишта Јавној установи  ''Рекреативно 
спортски центар Зворник''Зворник  

2. Закључак након разматрања Приједлога  
Одлуке о уступању на  привремено 
коришћење и управљање пословног објекта и 
земљишта Јавној установи  ''Рекреативно 
спортски центар Зворник''Зворник 

3. Рјешење о разрјешење в.д. директора  Јавне 
здравствене установе  „Дом здравља“ 
Зворник 

4. Рјешење о  именовању  директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Зворник 

5. Рјешење о разрјешењу предсједника У/О 
Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, на 
лични захтјев 

6. Закључак о усвајању Информације о стању 
пописа и уписа  имовине општине Зворник-
земљишта,јавна добра ,објекти и средства у 
припреми ,станови и остали простори 

7. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана  ЈЗУ „Дом 
здравља“ Зворник за 2016.годину  

8. Закључак након разматрања  Годишњег  
програма рада  и финансијског  плана  ЈЗУ 
„Дом здравља“ Зворник за 2016.годину  

9. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана  ЈУ РСЦ 
''Зворник'' Зворник за 2016.годину 

10. Закључак након разматрања Годишњег  
програма рада  и финансијског  плана  ЈУ 
РСЦ ''Зворник'' Зворник за 2016.годину 

11. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Зворник  за 2016.годину 

12. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана  ЈУ Народна 
библиотека  и музејска збирка Зворник за 
2016.годину 

13. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана  ЈУ ''Центар за 
социјални рад'' Зворник за 2016.годину 

14. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана   ЈУ „Дом 
омладине“ Зворник за 2016.годину 
 

 

 
 

15. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана    Туристичка 
организација општине Зворник  за 
2016.годину 

16. Закључак о усвајању Годишњег  програма 
рада  и финансијског  плана   ЈУ''Дом за стара 
лица'' Кисељак  за 2016.годину 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1. Упутство о садржају, потписивању, 
евиденцијама и објављивању аката града 
Зворника 

2. Одлука о најнижој цијени рада запослених 
радника у Општинској управи Зворник 

3. Одлука о додјели новчаних средстава 
брачним паровима 

4. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку 

5. Рјешење о именовању Сање Ерић за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Уређење око зграде 
Борачке на Фетији“ 

6. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Санација клизишта на путу према 
кући Мила Вујевића у МЗ Локањ – Лот1, 
Санација клизишта код куће Озрена 
Арсеновића у МЗ Доњи Шепак –Лот2“ 

7. Рјешење о именовању Небојше Бошковића  
за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација клизишта на путу 
према кући Мила Вујевића у МЗ Локањ“ 

8. Рјешење о именовању Небојше Бошковића  
за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација клизишта на путу 
према кући Озрена Арсеновића у МЗ Доњи 
Шепак“ 

9. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Извођење накнадних радова на 
реконструкцији мокрих чворова у ОШ „Јован 
Цвијић“ Дрињача 

10. Закључак о именовању и ангажовању члана 
Комисије за процјену штете 

11. Закључак о одобравању реалокације  
средстава Буџета општине Зворник за 
2015.годину  у оквиру потрошачке јединице 
01190150 – Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 

 


