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31.12.2014. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIII  
БРОЈ: 17/2014  

 

  

На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
38. став 1. алинеја 8. и члана 44. Статута општине 
Зворник, - пречишћен текст („Службени гласник 
општине Зворник“, број:9/14), Начелник општине 
Зворник,  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији  
радних мјеста Административне службе општине 

Зворник–пречишћен текст   
 

Члан 1. 
У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Административне 
службе општине Зворник-пречишћен текст број:02-
014-1/14 од 13.01.2014. године, Правилника о 
измјени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Административне службе општине Зворник број:02-
014-5/14 од 27.08.2014.године (у даљем тексту 
Правилник), на страни 8. Правилника у члану 16 
„Служба за јавне набавке, развој и међународну 
сарадњу“ у дјелокругу рада бришу се алинеје:„од 
алинеје 13. до алинеје 24, затим алинеје 29 и 30, а 
додају се нове алинеје: 

- Израда извјештаја о спроведеним поступцима 
јавних набавки, као и њихова анализа; 

- Анализа усклађености годишњег Плана 
јавних набавки (планирани поступци јавних набавки 
– покренути и реализовани поступци јавних 
набавки); 

- Праћење достављања извјештаја надзорних 
органа о реализацији Уговора;; 

- Кординација и праћење имплементације 
стратегије интегрисаног развоја општине, као и 
других акционих планова проистеклих из Стратегије; 

- Идентификовање и формулосање прилика за 
инвестирање, нове тржишне сегменте,  развој 
иновативних рјешења као одговор на потребе 
тржишта и инвеститора 

- Учествовање у организовању посјета 
инвеститора, као и у преговорима са инвеститорима, 

- Писање пројеката према претприступним 
фондовима Европске Уније и другим потенцијалним 
донаторима; 

- Сарадња са организацијама цивилног 
друштва са становишта развоја општине; 

- Промоција инвестиционих могућности 
Општине, 

- Прикупљање информација о расељеним 
лицима, повратницима, социјално угроженим 
категоријама и маргинализованим групама у циљу 
тражења помоћи донатора за ову категорију 
становништва, 

- Праћење конкурса, припрема и израда 
пројеката, аплицирање, спровођење, мониторинг и 
интерна евалуација пројеката према донаторским 
организацијама, 

- Праћење и координација активности на 
спровођењу директива Европске Уније и пословима 
везаним за европске интеграције; 

- Координација и заједничко дјеловање са 
представницима других одјељења, служби у оквиру 
општинске управе као и представницима јавних 

http://www.opstina-zvornik.org


БРОЈ 17                             Службени гласник општине Зворник                       31. децембар 2014. 
 

 

2 

установа, у циљу креирања заједничких апликација 
пројектних приједлога и њихове имплементације; 

- Праћење реализације и припрема приједлога 
двогодишњег извјештаја о реализацији Акционог 
плана енергетски одрживог развоја “Sustainable 
energy аction plan-SEAP” према Европској Унији у 
складу са обавезом проистеклом из потписаног 
документа Споразум градоначелника Европске 
Уније „Covenant of mayors;“ 

- Анализирање и предлагање пројеката 
смањења емисије CO2, повећања енергетске 
ефикасности и повећања кориштења одрживих 
извора енергије; 
 

Члан 2 
На страни 58. Правилника тачка 1.» Шеф Службе за 
јавне набавке, развој и међународну сарадњу», 
додају се послови: 
  

- Прати реализацију и припрема приједлог 
двогодишњег извјештаја о реализацији Акционог 
плана енергетски одрживог развоја “Sustainable 
energy аction plan-SEAP” према Европској унији у 
складу са обавезом проистеклом из потписаног 
документа Споразум градоначелника Европске – 
„Уније Covenant of mayors;“ 

- Врши анализу и предлаже пројекате 
смањења емисије CO2, повећања енергетске 
ефикасности и повећања кориштења одрживих 
извора енергије; 

- Учествује у изради инвестиционог плана 
општине Зворник, прати његову реализацију, 
предлаже пројектне идеје са аспекта развоја 
општине; 

- Идентификује и формулише прилике за 
инвестирање, нове тржишне сегменте,  развој 
иновативних рјешења као одговор на потребе 
тржишта и инвеститора 

- Учествује у организовању посјета 
инвеститора, као и у преговорима са инвеститорима, 

- Анализира дјелотворност, ефикасност и 
сврсисходност појединих пројеката, те предлаже 
оцјену њихове оправданости; 

- Прати и координира активности на 
спровођењу директива Европске Уније и пословима 
везаним за европске интеграције; 

- Припрема и координира учешће других 
одјељења, служби у оквиру АСО као и представника 
јавних установа, у циљу креирања заједничких 
апликација пројектних приједлога и њихове 
имплементације; 

- Успоставља сарадњу са 
општинама/градовима – партнерима и другим 
општинама/градовима из иностранства и 
међународним асоцијацијама; 

- Учествује у припреми и изради анализа, 
информација, извјештаја и других стручних 
аналитичких материјала; 

- Стално усавршавање знања и вјештина, 
интерни трансфер знања и вјештина, модернизација 
и координација акционог планирања; 

- Мапира друге изворе и услове финансирања; 
- Иницира, координира и припрема за 

уговарање интерсекторске пројекте и мјере. 

Члан 3. 
На страни 59. Правилника тачка 2.» Самостални 
стручни сарадник за послове развојних пројеката, 
међународне и прекограничне сарадње», мјења се и 
гласи: «Самостални стручни сарадник за послове 
локалног развоја, европске интеграције, пројектно 
планирање и међународну сарадњу»,  
Опис послова:  

− планирање економског развоја; 
− учествује у припреми и изради анализа, 

информација, извјештаја и других стручних 
аналитичких материјала; 

− идентификује и формулише прилике за 
инвестирање, нове тржишне сегменте,  развој 
иновативних рјешења као одговор на потребе 
тржишта и инвеститора; 

− учествује у организовању посјета 
инвеститора, као и у преговорима са инвеститорима; 

− припрема поступак, методолошке основе 
планирања у области статистике; 

− прикупља и обрађује статистичке и друге 
податке путем званичних извјештаја; 

− сарађује са међународним донаторским и 
кредитним организацијама; 

− прати међународне фондове као изворе 
финасирања и суфинансирања пројеката; 

− ради на припреми  и реализацији заједничких 
пројектних активности које се реализују у 
партнерству са невладиним сектором или јавним 
установама, а у циљу развоја општине Зворник; 

− Учествује у припреми и изради Стратегије 
интегрисаног развоја као и других акционих планова 
проистеклих из Стратегије; 

− прати реализацију пројеката предвиђених 
стратегијом развоја; 

− Прати конкурсе, припрема и израђује 
пројекате, аплицира, спроводи, врши мониторинг и 
интерну евалуацију пројеката према донаторским 
организацијама; 

− Прати и координира активности на 
спровођењу директива Европске Уније и пословима 
везаним за европске интеграције; 

− Учествује у координацији и заједничком 
дјеловању са представницима других одјељења, 
служби у оквиру Локалне управе као и 
представницима јавних установа, у циљу креирања 
заједничких апликација пројектних приједлога и 
њихове имплементације; 

− Прикупља и обрађује статистичке и друге 
податке путем званичних извјештаја; 

− Сарађује са међународним, донаторским и 
кредитним организацијама; 

− припрема и координира израду промотивних 
материјала за Службу: вебсајт, брошуре, флајере, 
банере, сајамске штандове; 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио; 

− и друге послове које му повјери Начелник 
општине и Шеф службе. 
 
Број извршилаца: 2 /два/ 
Сложеност: Стручно-оперативни, најсложенији. 
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Услови: ВСС,   факултет  друштвеног или техничког 
смјера, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у општинској управи. 

 
Члан 4. 

На страни 59. Правилника тачка 4. « Самостални 
стручни сарадник за рад са хуманитарним и 
донаторским организацијама» брише се, а тачка 4 
гласи:« Самостални стручни сарадник за енергетску 
ефикасност, европске интеграције, пројектно 
планирање и међународну сарадњу» 
Опис послова:  

- Прати објаве, пројектне јавне позиве 
међународних фондова  с посебним акцентом на 
претприступне фондове ЕУ  

- Обавља послове на подршци у припреми и 
реализацији заједничких пројектних активности које 
се реализују у партнерству са невладиним сектором 
или јавним установама, а у циљу развоја општине 
Зворник; 

- Учествује у припреми и изради Стратегије 
интегрисаног развоја као и других акционих планова 
проистеклих из Стратегије; 

- Прати реализацију Акционог плана 
енергетски одрживог развоја “Sustainable energy 
аction plan-SEAP”, врши мониторниг над пројектима, 
анализе смањења емисије CO2, повећање 
енергетске ефикасности и анализе повећања 
кориштења одрживих извора енергије; 

- Прикупља информације о расељеним 
лицима, повратницима, социјално угроженим 
категоријама и маргинализованим групама у циљу 
тражења помоћи донатора за ову категорију 
становништва; 

- Прати конкурсе, припрема и израђује 
пројекате, аплицира, спроводи, врши мониторинг и 
интерну евалуацију пројеката према донаторским 
организацијама; 

- Прати и координира активности на 
спровођењу директива Европске Уније и пословима 
везаним за европске интеграције; 

- Учествује у координацији и заједничком 
дјеловању са представницима других одјељења, 
служби у оквиру Локалне управе као и 
представницима јавних установа, у циљу креирања 
заједничких апликација пројектних приједлога и 
њихове имплементације; 

- Прикупља и обрађује статистичке и друге 
податке путем званичних извјештаја; 

- Сарађује са међународним, донаторским и 
кредитним организацијама; 

- припрема и координира израду промотивних 
материјала за Службу: вебсајт, брошуре, флајере, 
банере, сајамске штандове 

- Подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио; 

- Обавља и друге послове које му повјери 
Начелник општине и Шеф службе. 
Број извршилаца: 3 /три/ 
Сложеност: Стручно-оперативни, најсложенији. 
Услови: ВСС,   факултет  друштвеног или техничког 
смјера, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у општинској управи. 

Члан 5. 
На страни 59. Правилника тачка 3. « Самостални 
стручни сарадник за послове јавних набавки» у 
опису послова додају се нове алинеје: 
 

- припрема одговоре на тужбе у управним 
споровима, који се односе на јавне набавке; 

- Врши административно – техничке послове за 
потребе комисије за јавне набавке Општине; 

- Врши израду и ажурирање позитивне и 
негативне листе понуђача; 

- Прати достављање извјештаја надзорних 
органа о реализацији Уговора; 

- Врши израду извјештаја о спроведеним 
поступцима јавних набавки. 

 
Члан 6. 

На страни 1. Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Административне 
службе општине Зворник-пречишћен текст, мјења се 
и гласи „Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Зворник – пречишћен текст“, као и у 
цијелом тексту Правилника „Административна 
служба“ замјењује се рјечима „Општинска управа“ у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 7.  
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-014-6/2014                   
29. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 44. 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: 09/14) 
Начелник општине, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
 

Члан 1. 
Овлашћује се Начелник општине Зворник да може 
давати потврде за гориво на рачун Општинске 
управе Зворник у сврху санирања последица од 
мајских поплава на подручју општине Зворник. 
 

Члан 2. 
Служба за развој локалне самоуправе, заједничке 
послове и управљање људским ресурсима и 
Одјељење за финансије да направе Извјештај о 
потрошњи издатог по корисницима и намјени горива  
закључно са 31.12.2014. године 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Општинске управе општине 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Зворник“ 
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Број: 13-81-1-55/2014                   
16. maj 2014. 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) и члана 4.Одлуке о допунским 
правима породица погинулих бораца и војних 
инвалида (број:01-022-66 од 23.05.2006.године) , 
Начелник општине Зворник,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата   средстава у износу од 
2.000,00 КМ намјенски за реализацију 
пројекта''подршка набавке лијекова за ратне војне 
инвалиде'' у чијој реализацији учествују Општина 
Зворник,Општинска борачка организација Зворник, 
Општинска организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих лица и Удружења 
ратних војних инвалида Зворник. 
 

Члан 2. 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
удружењу ратних војних инвалида. 

 
Члан 3. 

Удружење има обавезу: 
1. да се средства распоређују на основу јасних и 

договорених правила и 
2. да извјештај о утрошку средстава поднесу 

Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у 
припремљеној форми са свим неопходним 
прилозима 

 
Члан 4. 

Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100—текуће помоћи за инвалиде 
,рањене и ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне удружења. 
 

Члан 5. 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Начелник општине Зворник ће донијети нову Одлуку 
о одобравању средстава. 
 

Члан 6. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 7. 
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-022-150/2014                   
22. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 43.став 1. алинеја 7. и члана 
72.став  Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 38. Став 1. Алинеја 
7.Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 09/14) 
Начелник општине Зворник , д о н о с и 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  
ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Општинске управе Зворник 
број:02-022-65/14 од 22.05.2014.године (у даљем 
тексту Одлука) , на страни 3.у члану 8.став 1. додаје 
се тачка 3.која гласи: 
 
3.Одјељење за привреду,пољопривреду и 
друштвене дјелатности: 

а) Одсјек за пољопривреду , 
 
и тачка 4.која гласи: 
 
4. Одјељење за општу управу: 

а) Одсјек за послове пријемне канцеларије, 
управне послове, послове грађанских стања и 
мјесне канцеларије. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Зворник“ 
 
Број: 02-022-164/2014                   
24. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14), Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању  грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу 
радова “Асфалтирање путева на подручју МЗ 
Брањево“.  
 

II 
Радове из члана I ће изводити „Путеви“ д.о.о. 
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-145-1/14 од 08.12.2014. 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. 
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III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-145/2014                   
18. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 5. Одлуке о расписивању  
лицитације за додјелу у закуп јавних површина за 
постављање монтажних објеката (''Службени 
гласник Општине Зворник '' број 15/14) и члана 38. и  
44.Статута општине Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник '' број 9/14) , 
Начелник општине Зворник д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  комисије за спровођење поступка 

лицитације  
 

Члан 1. 
У комисију за спровођење  лицитације за додјелу у 
закуп јавних површина за постављање привремених 
пословних објеката-киоска у граду Зворнику именују 
се : 
 

1. Станковић Ненад , предсједник, 
        Тијанић Веселин, замјеник предсједника, 
2. Ђокић Млађена  , члан, 
        Стевановић Владан, замјеник члана, 
3. Ивановић Бојан , члан 
 Ристић Миладин, замјеник члана. 

 
За записничара комисије се именује Калдесић 
Невена. 
 

Члан 2. 
Задатак  комисије је да  у складу са Одлуком о 
расписивању  лицитације за додјелу у закуп јавних 
површина за постављање монтажних објеката  
спроведе лицитацију дана 15.01.2015 .године  и 
изврши одабир најповољнијег понуђача ,  о чему је 
дужна да води записник који ће доставити 
надлежном органу на даље поступање. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а , 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-475-51/2014                   
18. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
 На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14), Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању  грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу 
радова “Асфалтирање путева у насељу Економија“.  
 

II 
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. 
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-146-2/14 од 11.12.2014. 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: 02-360-146/2014                   
19. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 38. и  44.Статута општине Зворник 
(''Службени гласник општине Зворник '' број 9/14) 
Начелник општине Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању лица која ће замјењивати 
Правобранилаштво Републике Српске у 

заступању  у поступку излагања на јавни увид 
података о непокретностима 

 
Члан 1. 

Одређују се лица из реда дипломираних правника 
са положеним стручним испитом , запослена у 
Општинској управи Зворник, која ће замјењивати 
Правобранилаштво Републике Српске Сједиште 
замјеника у Бијељини пред Републичком управом за 
геодетске и имовинско-правне послове подручна 
јединица Зворник у предметима излагања података 
о непокретностима и утврђивања права на 
непокретностима: 
 

1. Јовановић Гордан ,  
2. Станковић Ненад,  
3. Симић Зорана, 
4. Ђукановић Зоран, 
5. Перић Сања, 
6. Тијанић Веселин, 
7. Васић Ковиљка. 

     
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник'' . 
 
Број: 02-760-37/2014                   
29. децембар 2014. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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САДРЖАЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1. Правилник о измјени и допуни правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста  Административне службе 
општине Зворник – пречишћен текст 

2. Одлука о овлашћењу Начелника општине  
3. Одлука о одобравању средстава за 

суфинансирање заједничког пројекта подршка 
набавке лијеквоа за прооеице погинулих 
бораца и ратне војне инвалиде 

4. Одлука о измјени и допуни одлуке о оснивању 
Општинске управе Зворник 

5. Рјешење о именовању Бошковић Небојше за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Асфалтирање путева на 
подручју МЗ Брањево“ 

6. Рјешење о именовању комисије за 
спровођење псотупка лицитације 

7. Рјешење о именовању Бошковић Небојше за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Асфалтирање путева на 
подручју МЗ Економија“ 

8. Рјешење о именовању лица која ће 
замјењивати Правобранилаштво Републике 
Српске у заступању у поступку излагања на 
јавни увид података о непокретностима 

 


