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ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу ванред-
не ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 58-1/20 од 12.10. 2020.године, Градски штаб за 
ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
20.10.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК, О НОШЕЊУ 

ЗАШТИТНИХ МАСКИ, О ОБАВЕЗАМА 
РУКОВОДСТАВА ЈАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА  
 

1. Предлаже се Градоначелнику да донесе нову 
Наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељ-
ских, занатских, услужних и других објеката на 
територији Града Зворник, којом ће се до 
04.11.2020. године забранити сва јавна окупљања у 
групама већим од 10 лица, што укључује и 
окупљања као што су свадбе, крштења, сахране и 
друге скупове различите природе, којом ће се  
 

 
 
 

забранити организовање музике уживо и путем ди-
џеј извођача у угоститељским објектима. 
 

2. Радно вријеме угоститељских објеката  остаје 
непромијењено.  
 

3. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
користе заштитне маске. 
 

4. Обавезују се грађани да на отвореном простору 
користе заштитне маске уколико није могуће 
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у 
складу са Упутством ЈЗУ "Институт за јавно 
здравство Републике Српске". 
 

5. Обавезују се грађани да и у аутобусима користе 
заштитне маске. Уколико неко од путника у аутобусу 
не носи заштитну маску одговоран је возач, односно 
кондуктер. 
 

6. Налаже се руководствима васпитно-образовних 
установа на подручју јединице локалне самоуправе 
да појачају мјере надзора ношења заштитних маски 
од стране ученика, наставног особља и помоћног 
особља у установама. 
 

7. Налаже се руководствима ЈЗУ Дом здравља 
Зворник и ЈЗУ Болница Зворник да изнађу 
капацитете у циљу несметаног обављања својих 
дјелатности. 
 
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
20. октобар  2020. године       КОМАНДАНТ ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

http://www.gradzvornik.org
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На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20),  Одлуке о 
проглашењу ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 25/20) и Закључка о обавезном 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број: 59-1/20 од 20.10. 
2020.године, Градски штаб за ванредне ситуације на 
телефонској сједници одржаној дана 21.10.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1.Предлаже се Градоначелнику да донесе нову  
Наредбу о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, којом ће 
Наредбу о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 20.10.2020. године усагласити са 
Закључком о спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 
(COVID-19) у Републици Српској, број: 59-1/20 од 
20.10.2020. године, који је донио Републички штаб 
за ванредне ситуације.  Наредбу донијету дана 
20.10.2020. године потребно је усагласити са 
напријед наведеним актом Републичког штаба за 
ванредне ситуације, у смислу да се забране  сва 
јавна окупљања у групама већим од 50 лица, 
забране сва приватних окупљања у групама већим 
од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани и други 
породични скупови сличне природе), да се обавезују 
грађани да и на отвореном простору носе заштитну 
маску (прекривена уста, нос и брада), да су од 
ношења заштитне маске изузета дјеца млађа од 7 
година живота, лица са посебним потребама која не 
могу скинути маску без помоћи других и лица која 
обављају физичку спортску и рекреативну активност 
у оквиру спортских објеката и да се обавезују правна 
лица, предузетници и физичка лица који у 
директном контакту пружају услуге грађанима да 
услуге пружају заштићени маском, да обавезно 
спроводе мјере дезинфекције, да обезбиједе маску 
грађанима који користе њихове услуге, а немају их и 
да се придржавају упутстава Инститита за јавно 
здравство Републике Српске за организовање рада 
у зависности од дјелатности коју обављају. 
 
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
21. октобар  2020. године       КОМАНДАНТ ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08 
,58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16 и 36/19) и члана 27.Статута града 
Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 3. новембара 2020. године, 
донијела је   

                          
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА  
КП.БР. 2828/465 КО ЧЕЛОПЕК 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 2828/465 Улице-приступни пут 
њива 5. класе, површине 185 м2 уписана у пл.бр. 
1712 КО Челопек на име посједника Стевић 
(Милорад) Зорица са 1/1.  

 
II 

Земљиште из тачке I ове одлуке се купује јер је на 
истој изграђен приступни пут за насеље Улице. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 2.220,00 КМ (словима: 
двијехиљадедвијестотинедвадесетконвертибилних 
марака). 
 

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из тачке I 
ове одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-99/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17), Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 3. новембра 2020. године, 
донијела је                                

 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА  
КП.БР.  2875/1 КО ЧЕЛОПЕК 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр.2875/1 Борак њива 2.класе, 
површине 1753 м2 уписана у пл.бр.65 КО Челопек на 
име посједника Дакић (Дамјан) Драгица са 1/3, 
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Драгутиновић (Миодраг) Ђорђе са 1/6, Драгутиновић 
(Миодраг) Мирјана са 1/6 и Васић (Дамјан) Гордана 
са 1/3. 

 
II 

Земљиште из тачке I ове одлуке се купује јер је на 
истој изграђен приступни пут у насељу Челопек 
поред стоваришта грађевинског материјала ''Зо-Жи''.  
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 5.000,00 КМ (словима: 
петхиљадаконвертибилнихмарака). 
 

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из   тачке 
I ове одлуке.                
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-100/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16 и  36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник –пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној  3. новембар 2020. године, 
донијела је                

 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА КП.БР. 148/4,148/12 И 
148/16 КО ТАБАНЦИ 

ЗА НЕКРЕТНИНЕ КП.БР. 148/9 КО ТАБАНЦИ 
 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр. 148/4 Црпна станица  
ост.неплодно земљиште површине 890 м2, кп.бр. 
148/12 Трфостаница трафостаница површине 20 м2 и 
кп.бр.148/16 Црпна станица приступни пут површине 
79 м2 уписаних у посједовни лист бр.741 КО Табанци 
на име посједника град Зворник са 1/1, коме по 
старом операту одговара кч.бр.198/3 Црпна станица 
неплодно земљиште површине 890 м2 , кч.бр.198/15 
Луг економско двориште површине 150 м2 и кч.бр. 
198/16 Трафостаница, неплодно земљиште  
површине 20 м2  уписано у зк.ул.бр.348 КО Табанци  
на име власника град Зворник са 1/1, за 
непокретности означене као  кп.бр.148/9 Луг  њива 3. 
класе површине 890 м2 уписане у посједовни лист 
833 КО Табанци  на име посједника Доо ''Ауто-Мики'' 
Зворник са 1/1, коме по старом операту одговара 
кч.бр.198/20 Луг, њива  површине 890 м2 уписано у 
зк.ул.бр.182 КО Табанци на име власника Доо ''Ауто-
Мики'' Зворник са 1/1. 
 

II 
Вриједности непокретности које је у власништву 
града Зворник износи 5.934,00 КМ, а вриједност 
непокретности у власништву Доо ''Ауто-Мики'' 
Зворник износи 5.340,00 КМ, тако да је на име 
разлике вриједности непокретности   Доо ''Ауто-
Мики'' Зворник  дужан  Граду Зворник извршити 
уплату разлике у износу  594,00 КМ. 
  

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може 
закључити уговор о замјени  некретнина из тачке I 
ове одлуке.                
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-101/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. 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) и члана 27. Статута града Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник''  број: 5/17) , 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 3. 
новембра 2020. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА НА 

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ОШ ''СВЕТИ САВА'' ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник уступа без накнаде  ОШ ''Свети Сава'' 
Зворник на привремено коришћење и управљање 
стамбени простора, у подручном одјељењу Дивич 
који се налази у Дивичу на земљишту означеном као 
кп.бр.8331/2 уписаном у пл.бр.4828 КО Зворник. 
 

II 
Стамбени простор се уступа ради рјешавања 
стамбеног питања радника школе, као службени 
стан. 
 

III 
ОШ ''Свети Сава'' Зворник је дужан да са 
уступљеним станом поступа са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи његово одржавање, чување и 
намјенско коришћење. 
 

IV 
За вријеме привременог коришћења уступљеног 
стана, привремени корисник је дужан плаћати 
комуналне услуге, утрошену електричну енергију, 
гријање и све друге обавезе које  настају приликом 
коришћења предметног објекта. 
 

V 
О уступању пословног објекта сачиниће се уговор 
који ће у име града Зворник потписати 
Градоначелник града Зворник. 
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VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-102/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ('' Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16, 36/19) и члана 27.Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник 
на сједници одржаној 3. новембра  2020. године, 
донијела је                                

 
OДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
 ОДЛУКЕ О  УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИЗГРАДЊИ 
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ 

ОБЈЕКТА У ЗВОРНИКУ 
 
I 

 У Одлуци о учешћу у заједничкој изградњи 
вишепородичног стамбеног објекта у Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 7/18) у тачци 
I додаје се нова подтачка која гласи: ''Грађевинској 
парцели је накнадно припојено земљиште означено 
као кп.бр.1346, звано ''Шума'' шума 4.класе у 
површини 189 м2 и кп.бр.1357, звано '' Страна'' шума 
4. класе у површини од 298 м2  све уписано у лист 
непокретности број 177  КО Зворник град 
власништво Град Зворник са 1/1. 
 

II 
У тачци II додаје се нова подтачка који гласи: ''У 
заједничку изградњу осим непокретности из подтачке 
1. Град Зворник улаже и припојено земљиште у 
површини од 487 м2. 
  

III 
Тачка IV мијења се и гласи: ''Граду Зворник на име 
учешћа у заједничкој изградњи будућег објекта 
припада пословни простор на првом спрату укупне 
површине 479,60 м2 (292.10 м2 из основног уговора + 
187,50 м2 из припојеног земљишта из тачке I ове 
одлуке )  по принципу ''кључ у руке''.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IV 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да са 
Доо''Кесо-градња''Тршић-Зворник закључи анекс 
уговора о заједничкој изградњи вишепородичног 
стамбено-пословног објекта из ове одлуке.  
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-103/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17) Скупштина града 
Зворник на  37. редовној сједници одржаној 3. 
новембра  2020. године, донијела је   

                                 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА К.П. БРОЈ 7011/9 И 
7012/1 КО ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину  непокретности 
означених као к.п. број 7011/9  звана "Брдо" шума 4. 
класе површине 1934 m2 и к.п. број 7012/1 звана 
"Брдо" воћњак 4. класе површине 1125m2, обје К.О. 
Зворник, уписане у посједовни лист број 3287, на име 
посједника Драгане (Видосав) Благојевић са 1/1. 
  

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује ради 
проширења гробља у Каракају. 

 
III 

Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 45.885,00 КМ. (словима: 
четрдесетпетхиљадаосамстотинаосамдесетпетконве
ртибилних марака) 
  

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из тачке I 
ове одлуке.                

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-104/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. 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 37. редовној сједници одржаној  3. новембра  
2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКОГ 

ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ТРОТОАРА, 
ПАРКОВА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА И ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

1. Усваја се  Програм  рада зимског одржавања 
градских улица, тротоара, паркова приградских 
насеља и локалних путева на подручју града Зворник 
за 2021. годину. 
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2. Саставни дио oвог  закључка је Програм из тачке 
1.  
 
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-105/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ПРОГРАМ 
РАДА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА 
ТРОТОАРА, ПАРКОВА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА И 
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗВОРНИКА ЗА 2021 ГОДИНУ 
 
На основу  Закона о безбједности  саобраћаја на 
путевима Републике Српске (''Сл.гласник Републике  
Српске'', број: 63/11 ) , Закона  о  јавним   путевима   
Републике   Српске  (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:89/13), Правилника о одржавању, 
рехабилитацији и заштити јавних путева и путних 
објеката(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
6/15)  и Одлуке о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у насељима на подручју града 
Зворник (''Службени гласник Града Зворник'', број: 
4/17) надлежни орган Градске управе града Зворника  
који управља путевима, дужан је организовати  
чишћење и одржавање проходности путева и улица у 
зимском периоду како је доле наведено.  
 
Комплетна организација радова на остваривању 
задатака из области зимског одржавања, градских 
улица, тротоара, јавних површина улица у 
приградским насељима, као и локалних путева на 
територији града Зворника обухваћени су овим 
програмом рада. 
 
Све активности око уклањања снијежних наноса, 
ледене коре, са тротоара, испред пословних 
простора (предузећа, трговинских радњи, 
угоститељских објеката и других јавних установа), 
као и бацање соли, вршиће власници или корисници 
тих објеката.   
 
Контролу и надзор на извршењу датих послова врши 
комунална полиција . 
 
Рад зимског одржавања зависи од: врсте, обима, 
количине падавина и исто ће бити прилагођено 
временским условима и то: 
ледена киша 
лаке снијежне падавине до 5 цм 
снијежне падавине преко 5 цм 
 
Програм рада зимског одржавања обухвата 
следеће радње: 
 
А)  Разгртање снијега  на градским улицама, 
локалним и некатегорисаним  путевима 
Б)  Чишћење и одвоз снијега са градских улица и 
тротоара 

В) Посипање соли по: градским улицама, 
тротоарима, степеништима и осталим јавним  
површинама (гдје је неопходно). 
Г) Набавка и транспорт фракције (двојка) на 
узбрдице локалних и некатегорисаних путева. 
 
Зимско одржавање обухвата период од 01.01.2021. 
до 15.04.2021. године и од 15.11.2021. до 31.12.2021. 
године, у зависности од временских услова. Уколико 
дође до падавина  или потребе за интервенцијом 
због појаве поледице и сличних временских 
неприлика интервенише се и прије и после овог 
термина прописаног трајања зимске службе. 
 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ 
 

У складу са Програмом рада зимског одржавања, 
Извођач радова врши одржавање градских улица и 
приградских насеља по налогу и у координацији са 
овлаштеним представником Града Зворник. 
 
Након склапања уговора са одабраним Извођачем 
радова, исти је дужан одмах  овлаштеним 
представницима доставити писано Рјешење о 
именовању одговорне особе Извођача радова – 
руководиоца зимске службе, као и списак потребне 
механизације за зимско одрежавање. 
 

2. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКИХ УЛИЦА 
И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА (КАРАКАЈ, 
УЛИЦЕ, ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, 
ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД И ДИВИЧ) 

 
Обухвата: 
 

- Разгртање снијега са путева (улица), 
посипање индустријске соли и по потреби 
фракције ''двојке'' у приградским насељима. 

- Чишћење снијега са саобраћајница са 
посипањем индустријске соли по истим, 
утовар у камион снијега и леда са градских 
саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију 
до СТД 3 КМ (по потреби). 

Ручно бацање (посипање) соли по тротоарима, 
паркинг просторима, парковима и степеништима, 
врши АД ''Водовод и комуналије'', Индустијску со 
преузима од извођача радова задуженог за зимско  
одржавање  градских улица и приградских насеља,  у 
чијој надлежности је и прочишћавање запушених 
сливника и сливних решетки. 
 
Приликом уклањања снијега са коловоза обратити 
пажњу на ''лежеће полицајце'' и ивичњаке на 
градским улицама, како не би били оштећени.  
 
Чишћење градских улица се врши по следећим  
приоритетима и то улице: 
 
Светог Саве, 
Браће Југовића, 
Патријарха Павла,  
Карађорђева,  
Краља Петра I Карађорђевића, 
Трг побједе,  
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Вука Караџића,  
9. Април,  
Радничка и Омладинска (Ново насеље),  
Браће Стефановића (поред цркве) ,  
Браће Обрадовића,Симе Перића и Мајевичка,  
Болничка и Каменичка (Звоник), 
Улица Српских јунака, 
Ослобођења, 
Горњи пут  
Ђурђевданска улица. 
 
Након чишћења градских улица приступиће се 
чишћењу путева у приградским насељима: Каракај, 
Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и 
Дивич.  
 
Чишћење снијега и посипање индустријске соли 
обављат ће се и у свим улицама у којим је могућ 
приступ механизације.  
 
Зимско одржавање чишћење градских улица се врши 
свакодневно (ако је то неопходно). 
 
НАПОМЕНА: 
За зимско одржавање у граду не користити фракцију, 
само посипати индустриску со (због зачепљења 
канализационих одвода, решетки, сливника и сл.) 
 

3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИКА 

 
Обухвата: 
 

- Чишћење и разгртање снијега са локалних и 
некатегорисаних путева.  

- Посипање индустријске соли и фракције на 
локалним и некатегорисаним путевима по 
потреби (на узбрдицама) 

- Набавка и транспорт фракције (двојка) на 
узбрдице локалних и некатегорисаних путева. 

 
Jaвни пут првог и другог приоритета се сматра 
проходним у зимским условима уколико висина 
утабаног снијега на коловозу не прелази 10 цм , а 
кретање је могуће уз кориштење зимске опреме, а на 
путевима трећег приоритета и осталим путевима, 
висина снијега не прелази 15 цм и могућ је саобраћај 
возилима која имају зимску опрему. 
  
 ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА 
 
Када се остваре претпоставке за чишћење од 
снијега, извођач је дужан да приступи чишћењу 
снијега са локалних путева у МЗ-а по следећим 
приоритетима: 
 
ПРВИ ДАН :                                                          
Зл. воде – Снагово – Липље – Каменолом.      
Рашидов хан, - Црни врх                                    
Кисељачки пут – Кисељак                                               
К.мост - Д.Каменица - Г.Каменица - Шијаковићи   
Кружни пут кроз МЗ Пилица                                                 
Козлук – Јусићи           
Брањево – Локањ                                                 
МЗ Кучић Кула                                                      

Малешић(Шакотићи) – Клиса – Петковци          
Цер – Горњи Грбавци                                         
Доњи Скочић – Горњи Скочић                           
Регионални пут – Бошковићи                              
Тршић – Живковина                                             
Тршић – Соколина                                                
Молитвиште Тршић-Овчаревац                          
Д. Шепак – Горњи Шепак                                    
Кружни пут ’’Брањево’’                                         
Јардан – Д.Грбавци – Китовнице – Д.Дио                
Пут за насеље ''Вишњик''                                    
Ђулићи –Радава (асфалтирани дио)                   
Крижевићи – Г. Крижевићи                                  
Зворник – Шћемлија – Маг.пут                           
МЗ Роћевић                                                           
Ораовац – Крижевићи – Парлог - Баљковица           
 
ДРУГИ ДАН : 
Каменичка.ријека(Крушке) – Лијешањ 
Бакрачи - Глођанско брдо 
Пилица - Симићи – Кула                                 
Козлук - Табанци –Сјенокос 
Магистрални пут – Бријесница                                                             
МЗ Ристићи 
Челопек - Цер 
Липље – Самари 
Липље – Султановићи - Маричићи 
Ђулићи – Дураковићи   
Бијели поток – Калудрани - Клиса 
МЗ Султановићи 
МЗ Јошаница 
МЗ Ново Село 
МЗ Зелиње 
МЗ Ђевање 
МЗ Дрињача 
МЗ Гуштери 
МЗ Доњи Шепак 
МЗ Пађине                                                        
МЗ Трновица   
МЗ Горњи Шетићи 
МЗ Шетићи 
МЗ Петковци 
МЗ Глумина 
 
Други путни правци и мјесне заједнице се чисте по 
захтјеву надзорног органа у договору са 
представником савјета МЗ-це. 
 

НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ ''ДВОЈКЕ'' 
вршиће се на  следећим путним правцима: 

 
Р.Б. РЕЛАЦИЈА ДУЖИНА КОЛИЧИНА

1. Магистрални пут– 
Паљевићи 

3,2 км 20 м³  

2. Дрињача – Луке 1,8 км 10 м³ 
3. Дрињача – Костјерево  

(два правца) 
3,8 км 40 м³ 

4. Магистрални пут– 
Ђевање 

2 км 20 м³ 

5. Камени мост – Горња 
Каменица(Шијаковићи) 

15 км 60 м³ 

6. Каменичка ријека – 
Лијешањ 

4 км 30 м³ 

7. Бакрачи - Глођанско 
брдо 

1,8 км 10 м³ 
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8. М.Пут (Каменолом) – 
Липље 

7 км 40 м³ 

9. Нови мост (Јошаница)– 
Папратница-Јошаница-
Гај 

3,2 км 30 м³ 

10. Липље – Самари  3,4 км 20 м³ 
11. Липље – Султановићи – 

Маричићи 
6 км 20 м³  

12. Асфалтна База – Ново 
Село 

2 км 20 м³ 

13. Магистрални пут – Ново 
Село 

1 км 10 м³ 

14. Шћемлија – Хоча – 
Магистрални пут 

1,5 км 20 м³  

15. Зворник – Шћемлија 1,5 км 20 м³  
16. Златне воде (Зворник) - 

Кула град 
5 км 30 м³ 

17. Куљански пут – 
Г.Снагово- Бијељевина 

13 км 60 м³ 

18. Г.Снагово (Р.Хан) – 
Црни врх 

4,6 км 20 м³ 

19. Ораовац-Глумина – 
Махмутовићи 

5,7 км 20 м³ 

20. Ораовац – Крижевићи – 
Парлог 

5,8 км 60 м³ 

21. Крижевићи – Китовнице 
– Дуги дио 

6,5 км 40 м³ 

22. Парлог – Баљковица – 
Пандурица 

5 км 40 м³ 

23. Јардан (надвожњак) – 
Д.Грбавци 

6 км 30 м³ 

24. Цер (Дардагани) – 
Горњи Грбавци 

4 км 40 м³ 

25. Бијели Поток – 
Калудрани – Клиса 

5,7 км 40 м³ 

26. Ђулићи – Дураковићи 2 км 10 м³ 
27. Поље (Мајдан) – Кучић 

кула и Регионални пут – 
Лупе 

3 км 20 м³ 

28. Петковци – Клиса 2 км 30 м³ 
29. Доњи Шетићи – Горњи 

Шетићи 
2,3 км 20 м³ 

30. Шетићи – Бошковићи 2,5 км 30 м³  
31. Шетићи – Брдо и Томићи 1,6 км 20 м³  
32. Козлук – Јусићи – 

Оџачина 
7 км 50 м³ 

33. Малешић (Шакотићи) – 
Клиса 

3,5 км 40 м³ 

34. Магистрални пут М 19 
(Челопек) – Улице - 
Зеохем 

3,8 км 20 м³ 

35. Челопек – Цер 2 км 10 м³ 
36. Тршић – Живковина 4 км 30 м³ 
37. Тршић – гробље 

Овчаревац 
2,3 км 10 м³ 

38. Тршић – Крстићи 1,5 км 10 м³ 
39. Тршић – Соколина 2 км 10 м³ 
40. Тршић – Марковићи 1 км 10 м³  
41. Маг. пут – Горњи 

Табанци – (насеље 
Радићи) - Сјенокос  

4,4 км 30 м³ 

42. Маг.пут - Скочић – 
Маг.пут 

3,8 км 30 м³ 

43. Кисељ. пут – Школа 
Буложани - Кисељ. пут 

1,5 км 8 м³ 

44. Кисељ. пут – Кисељак 6,2 км 10 м³ 
45. Доња Трновица – Горња 

Трновица 
5 км 20 м³ 

46. Маг. пут – Пађине 2 км 10 м³ 
47. МЗ Роћевић - Пецка, 

Врела, Писићи и Гробље 
3 км 20 м³ 

48. Маг. пут – Д. Шепак – 
Дебела међа 

1,5 км 10 м³ 

49. С. Шепак – Г. Шепак 2,6 км 20 м³  
50. С. Шепак – Вишњик 1 км 10 м³ 
51. Кружни пут кроз 

Брањево 
2,5 км 20 м³ 

52. Брањево – Локањ 
(Лазаревићи) 

11,1 км 50 м³ 

53. Лок. пут за Локањ -  
Пантићи 

3 км 20 м³ 

54. Лок. пут за Локањ -  
Радоњићи 

4 км 20 м³ 

55. Лок. пут за Локањ -  
Савићи 

5 км 30 м³ 

56. Манојловићи – 
Лазаревићи 

1 км 10 м³ 

57. Лок. пут за Локањ – 
Подосоје 

3,5 км 20 м³ 

58. Д.Пилица – Кула –Баре 
– Пећина – Д.Пилица 

20 км 80 м³ 

 
Извоз фракције ''двојке'' вршиће се и на другим 
путним правцима по потреби (ако процијени 
надзорни орган у договору са представником савјета 
МЗ-це.) 
 

4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Руководилац зимске службе је дужан водити дневник 
рада и радне налоге за машине ангажоване на 
пословима зимског одржавања. Дневник рада и 
радни налози морају бити овјерени од стране 
инвеститора најкасније у року од 48 сати од 
извршене интервенције.  
 
У дневник рада се осим уобичајених података уноси 
следеће: 

- температура ваздуха према подацима 
Хидрометеоролошког завода 

- висина снијежног покривача на дионици која 
се чисти 

- врста радова са подацима о количинама и 
утрошеном времену 

- евентуални непредвиђени радови са потврдом 
одобрења надзорног органа 

 
Дневник рада је документ који служи за обрачун 
извршених радова. Предсједници савјета мјесних 
заједница својим потписом и печатом у дневнику 
потврђују тачност уписаних података који се односе 
на дату мјесну заједницу. 
 
НАПОМЕНА: 
Одабрани Извођач радова је дужан доставити списак 
механизације којом располаже и то: 
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1) За градске улице и приградска насеља, 
минимално 3 возила са опремом за чишћење 
и разгртање снијега и камион кипер за утовар 
и одвоз снијега са градских улица у случају 
већих падавина. 

2) За локалне путеве, минимално 4 возила са 
опремом за чишћење и разгртање снијега. 

 
По налогу Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), а 
у сарадњи са мјесним заједницама  зимска служба 
ће обављати послове и мимо овог програма (веће 
снијежне падавине, невријеме и сл.), и за то ће се у 
тендеру предвидјети ставка непредвиђени радови. 
 
У ситуацији повећане опасности од снијежних 
падавина, укључиће се и Служба цивилне заштите 
са којом ће се координирати рад на терену, ради 
отклањања последица невремена. 
Предсједници савјета мјесне заједнице нису 
овлаштени да издају налоге за послове зимског 
одржавања, већ само врше контролу извршених 
послова  у координацији са Инвеститором. 
 
Извођач радова зимског одржавања је дужан да се 
одазове позиву Наручиоца радова, најкасније до 30 
минута по позиву и започне са обављањем 
наложеног посла. 
 
Изабрани извођач радова је дужан благовремено 
обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со и 
фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код 
сваког изласка на терен обавезно јави предсједнику 
МЗ.__________________________________________ 
 
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 37. редовној сједници, одржаној  3. новембра  
2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О УСВОЈЕНОМ  
ПРОГРАМУ РАДА ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ 

ЦЕНТАР ЗВОРНИК ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

1. Усваја се Информација о усвојеном  Програму 
рада ЈУ Технички школски центар Зворник за 
школску 2020/21. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-106/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. 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 37. редовној сједници, одржаној  3. новембра  
2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О УСВОЈЕНОМ  

ПРОГРАМУ РАДА ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
“ПЕТАР КОЧИЋ“  ЗВОРНИК ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ 
 

1. Усваја се Информација о усвојеном  Програму 
рада ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић“   
Зворник за школску 2020/21. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-107/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. 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 37. редовној сједници, одржаној  3. новембра  
2020. године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О УСПЈЕХУ 
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  
У 2019/20. ГОДИНИ И УПИСУ УЧЕНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ У ГРАДУ ЗВОРНИК 
 

1. Усваја се  Извјештај  о успјеху ученика основних и 
средњих школа у 2019/20. години и упису ученика у 
школској 2020/21. години у граду Зворник. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-108/2020               ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. 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), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12 ) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник на 37. 
редовној сједници одржаној 3. новембра 2020. 
године, донијела  је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ   ДИРЕКТОРА  
ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 

ЗВОРНИК“ 
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1. Славица Андрић из Зворника, разрјешава се 
дужности  директора ЈУ „Туристичка организација 
града Зворник“ због смрти. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-32/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. 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), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12 ), чланa 4. Закона о Министарским, 
владиним и другим именовањима у РС (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 41/03) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 37. редовној сједници 
одржаној 3. новембра 2020.  године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ЗВОРНИК“ 

 
1. Ивана Ђокић Милановић, дипломирани географ - 
туризмолог  из Зворника, именује се за в.д.  
директора ЈУ „Туристичка организација града 
Зворник“,  до окончања поступка јавне конкуренције. 
   
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-33/2020                 ПРЕДСЈЕДНИК 
3. новембар 2020. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 58-1/20 од 12.10. 2020.године,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗВОРНИК 

1. У циљу превенције ширења новог вируса корона 
SARS – CoV-2 и COVID-19 болести и заштите и 
спасавања становништва, на подручју Града 
Зворник : 
 

1)  до 04.11.2020. године забрањују се сва јавна 
окупљања у групама већим од 10 лица, што 
укључује и окупљања као што су свадбе, 
сахране, крштења и друге скупове различите 
природе и 

2) до 04. 11. 2020. године дозвољавају се 
такмичарске активности спортских 
организација и спортиста искључиво без 
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 
"Институт за јавно здравство Републике 
Српске " и 

3) забрањује се извођење музике уживо и путем 
ди-џеј извођача у угоститељским и другим 
објектима до даљњег. 

 
2. Трговинским и занатско-предузетничким радњама 
дозвољава се редован режим рада прописан 
Одлуком о одређивању радног времена трговинских 
и занатско-предузетничких радњи на подручју Града 
Зворник ("Службени гласник општине Зворник", број: 
4/09 и "Службени гласник града Зворник", број: 
12/17). 
 
3.  До 04.11. 2020.године, ограничава се радно 
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 
од 06:00 до 24:00 часа. 
 
4. Угоститељи који послују у угоститељском објекту 
за смјештај (хотели, мотели, хостели) могу без 
временског ограничења пружати услуге смјештаја, а 
услуге хране и пића могу пружати гостима и трећим 
лицима  у времену од 06:00 до 24:00 часа. 
 
5. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ЈУ 
РСЦ "Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине 
Зворник" Зворник  настављају са радом започетим 
01.06.2020.године. 
 
6. Сви субјекти из т.2,3,4. и 5. ове наредбе дужни су 
да услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Институт за 
јавно здравство Републике Српске" за спречавање 
појаве и ширења COVID-19 болести на радном 
мјесту. 
 
7. Обавезују се грађани да: 
 

1) у затвореном простору користе заштитне 
маске, 

2)   у аутобусима користе заштитне маске и 
3) на отвореном простору користе заштитне 

маске уколико није могуће одржавати физичку 
дистанцу од два метра, а у складу са 
Упутством ЈЗУ "Иниститут за јавно здравство 
Републике Српске". 

 
8. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе вршиће Одјељење за инспекцијски надзор 
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Градске управе Зворник, путем надлежне инспекције 
и Одјељење комуналне полиције Градске управе 
Зворник, уз асистенцију службених лица Полицијске 
управе Зворник, по потреби. 
 
9. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 8. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
10. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба o 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 
15.09.2020.године. 
 
11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
20. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћени текст ("Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17), Одлуке о 
проглашењу ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 25/20) и Закључка о обавезном 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 
Републици Српској, број: 59-1/20 од 20.10. 
2020.године,  на приједлог Градског штаба за 
ванредне ситуације, Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
1.  У циљу спречавања ширења вируса корона SARS 
– CoV-2 и COVID-19 болести и заштите и спасавања 
становништва, на подручју Града Зворник : 
 

1) до 04.11.2020.године забрањују се сва јавна 
окупљања у групама већим од 50 лица,  

2) до 04.11.2020.године забрањују се сва 
приватна окупљања у групама већим од 10 
лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе 
и други породични скупови сличне природе), 

3) забрањује се извођење музике уживо и путем 
ди-џеј извођача у угоститељским и другим 
објектима до даљњег. 

 
2. Обавезују се грађани да: 
 

1) на отвореном и у затвореном простору носе 
заштитну маску (прекривена уста, нос и 

брада) и придржавају се заштитне мјере 
физичког одстојања од два метра, 

2) у аутобусима носе заштитну маску 
(прекривена уста, нос и брада), 

3) у затвореним просторијама да се, поред 
ношења заштитне маске и одржавања 
физичког растојања од два метра, 
придржавају упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

 
3.  Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења 
заштитне маске су изузета: 
 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са посебним потребама која не могу 

скинути маску без помоћи других, 
3) лица која обављају физичку спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских 
објеката. 

 
4. Обавезују се правна лица, предузетници, и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 

1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе 

њихове услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 

здравство Републике Српске за 
организовање рада у зависности од 
дјелатности коју обављају. 

 
5. До 04. 11. 2020. године дозвољавају се 
такмичарске активности спортских организација и 
спортиста искључиво без присуства публике, уз 
поштовање свих епидемиолошких мјера које је 
прописао ЈЗУ  "Институт за јавно здравство 
Републике Српске ". 
 
6. Трговинским и занатско-предузетничким радњама 
дозвољава се редован режим рада прописан 
Одлуком о одређивању радног времена трговинских 
и занатско-предузетничких радњи на подручју Града 
Зворник ("Службени гласник општине Зворник", број: 
4/09 и "Службени гласник града Зворник", број: 
12/17). 
 
7.  До 04.11. 2020.године, ограничава се радно 
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 
од 06:00 до 24:00 часа. 
 
8. Угоститељи који послују у угоститељском објекту 
за смјештај (хотели, мотели, хостели) могу без 
временског ограничења пружати услуге смјештаја, а 
услуге хране и пића могу пружати гостима и трећим 
лицима  у времену од 06:00 до 24:00 часа. 
 
9. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ЈУ 
РСЦ "Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине 
Зворник" Зворник  настављају са радом започетим 
01.06.2020.године. 
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10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
дужни су да услове за обављање дјелатности 
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ 
"Институт за јавно здравство Републике Српске" за 
спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на 
радном мјесту. 
 
11. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће 
Одјељење за инспекцијски надзор Градске управе 
Зворник, путем надлежне инспекције и Одјељење 
комуналне полиције Градске управе Зворник, уз 
асистенцију службених лица Полицијске управе 
Зворник, по потреби. 
 
12. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 11. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
13. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба o 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 
20.10.2020.године. 
 
14. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
21. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник, 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде ''С-6'' Зворник, ул. 9. Априла у 
износу од 6.000.00 КМ, намјенски за суфинансирање 
санације кровне конструкције и кровног покривача. 
. 

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

III 
Заједница етажних власника зграде ''С-6'' из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова санације кровне 
конструкције и кровног покривача а по фактури 
,з.р''Лемонт'' Пилица, бр.30/20 од 20.10.2020.године. 
 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 

(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника ''С-6'' број:562-009-00001652-45 
отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-196/2018                       
27. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник, 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде ''Змајевац блок Ц-5''Зворник у 
износу од 3.000.00 КМ,намјенски за суфинансирање 
реконструкције лифтова. 

 
II 

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

III 
(1) Заједница етажних власника зграде ''Змајевац 
Блок Ц-5''из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова радова на 
реконструкцији лифтова. 
(2) Заједница етажних власника зграде ''Змајевац 
Блок Ц-5'' је обавезна Градској управи доставити 
извјештај о утрошеним средствима из тачке I ове 
одлуке. 
 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грант за суфинасирање 
заједничких пројеката,потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника''Змајевац Блок Ц-5,број:562-009-
00001429-35 отворен код НЛБ Банке. 
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VI 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-77/2020                       
2. новембар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник, 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде  ''Б-11'', Браће Југовића Б11, 
Зворник ЈИБ 4960010070005 у износу од 1.600.00 
КМ, намјенски за суфинансирање замјене улазних 
врата зграде.. 

 
II 

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

III 
Заједница етажних власника зграде''Б-11''из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова замјене улазних врата 
зграде а по пореској фактури број:32/20 од 
30.09.2020.године , Д.О.О ''Ал-пром'' Зворник. 
 

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника ''Б-11''број:562-009-00001342-05 
отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-96/2020                       
21. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде  ''С-44'', Карађорђева бр. 20 
Зворник у износу од 8.000.00 КМ,намјенски за 
суфинансирање санације крова. 

 
II 

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

III 
(1) Заједница етажних власника зграде''С-44'''из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова радова на реконструкцији 
лифтова. 
(2) Заједница етажних власника зграде ''С-44'' је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грант за суфинасирање 
заједничких пројеката,потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника ''С-44'' 562-000-18621673-60 
отворен код Аддико банке. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-134/2020                       
30. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде  ''Обала'', Светог Саве 67, Зворник , 
ЈИБ 4960062250001 у износу од 2.500.00 КМ, 
намјенски за суфинансирање радова реконструкције 
крова зграде. 
. 
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II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
 

III 
1) Заједница етажних власника зграде''Обала'' из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова радова на реконструкцији 
крова зграде. 
2) Заједница етажних власника зграде ''Обала'' је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове Одлуке. 
  

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника ''Обала''број:562-009-81128476 
отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-219/2020                       
21. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19)члана 90.Закона о раду 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр.1/16 и 
66/18)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 25/20), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
O ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА 

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 
 
I 

Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације на територији 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019) почев од 
01.09.2020. године до 30.09.2020. године. 
 

II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2020.годину у 
периоду од 01.-30.09.2020.године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 

 

III 
Задужују се руководиоци основних организационих 
јединица Градске управе Града Зворник да 
организују распоред коришћења плаћеног одсуства 
запослених како би се обезбједило несметано 
обављање послова из надлежности организационих 
јединица. 
 

IV 
За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове 
одлуке запослени остварују право на плату у пуном 
износу, као да су били на раду. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
  
Број: 02-022-95/2020                       
2. октобар  2020. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19)члана 90.Закона о раду 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр.1/16 и 
66/18)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 25/20), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
O ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА 

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 
 
I 

Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације на територији 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019) почев од 
01.10.2020. године до 31.10.2020. године. 
 

II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2020.годину у 
периоду од 01.-31.10.2020.године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 

 
III 

Задужују се руководиоци основних организационих 
јединица Градске управе Града Зворник да 
организују распоред коришћења плаћеног одсуства 
запослених како би се обезбједило несметано 
обављање послова из надлежности организационих 
јединица. 
 

IV 
За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове 
одлуке запослени остварују право на плату у пуном 
износу, као да су били на раду. 
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V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
  
Број: 02-022-97/2020                       
28. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Изградња канализационе 
мреже у насељу Брањево, у граду Зворнику“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-
45-3-66/20 од 28.08.2020. године, пријавио се 
понуђач:      
       

1. „Кесо - градња“ д.о.о. Тршић - Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 822.306,62 КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 365 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању привремених ситуација. 
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-48/2020                       
8. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

I 
У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Изградња Дома културе у 
Каменици – фаза l“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-3-50-3-74/20, дана 18.09.2020. 
године, пријавили су се следећи понуђачи: 
 

1. „Кристал“ д.о.о. Живинице, 
2. „Астра план“ д.о.о. Брчко и 
3. „Расимградња“ д.о.о. Градачац. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове за 
набавку оглашених радова „Изградња Дома културе 
у Каменици – фаза l“ и проведене „е-аукције“ 
најповољнији понуђач је „Расимградња“ д.о.о. 
Градачац. 

 
III 

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 20.900,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 30 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању окончане ситуације.  
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у року 
од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-52/2020                       
15. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Извођење радова на 
изградњи одводног канализационог колектора за дио 
насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза l“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-
51-3-77/20, дана 05.10.2020. године, пријавио се 
понуђач:      
       

1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник. 
 
 



БРОЈ 15                              Службени гласник града Зворник                               4. новембар 2020. 
 

 

15 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 37.983,62КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 60 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању привремених ситуације. 
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 

 
Број: 02-360-53/2020                       
13. октобар  2020. 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), 
члана 3. став 1. тачка 2) и члана 51. Закона о 
превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 47/17) 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 71 
(седамдесетједан) такси мјестом, и 81 
(осамдесетједан) такси возилом, 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 Доо „Euro Petrol Oil“ 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 
8. Приобални пут На паркингу ЈУ Рекреативно-спортски 

центар ''Зворник''  
2 2 

  УКУПНО ЗВОРНИК 34 37 
Б Мјесто Каракај    
9. Каракај Код скретања за ТШЦ Каракај 7 11 
10. Каракај  Код Основне школе 1 1 
11. Каракај  Код жељезничке станице 1 1 
  УКУПНО КАРАКАЈ 9 13 
Ц Остала мјеста    
12. Брањево  Код амбуланте 2 2 
13. Брањево  Бифе Арт, на магистралном путу 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 
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 28 31 
  СВЕ УКУПНО 71 81 
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II 
Такси стајалиште ''Дивич''-код мотела ''Видиковац'' 
измјешта се на нову локацију ''Приобални пут''-
паркинг ЈУ Рекреативно-спортски центар ''Зворник''. 
На основу овог рјешења, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности ће за таксисте који су имали 
такси стајалиште ''Дивич''-код мотела ''Видиковац'' 
донијети појединачна рјешења о распореду на ново 
такси стајалиште ''Приобални пут''-паркинг ЈУ 
Рекреативно-спортски центар ''Зворник''. 
 

III 
Такси стајалишта ''Аутобуска станица, на паркингу 
АД ''Дринатранс'' и стајалиште ''Каракај, код 
скретања за АД ''Житопромет'' мијењају назив у 
''Аутобуска станица, на паркингу Доо „Euro Petrol Oil'' 
и ''Каракај, код скретања за ТШЦ Каракај''. 
За таксисте који су имали такси стајалишта на 
поменутој адреси неће се издавати појединачна 
рјешења. 
 

IV 
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. 
 

IV 
Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и 
броја мјеста на такси стајалиштима, број: 08-347-
78/19 од 26.08.2019.године. 
 

VI 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-347-141/2020                       
7. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20) 
Градоначелник града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О СУФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА 
 

(1) Одобравају се средства за пројекте који 
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање омладинских програма и пројеката, 
који се финансира са буџетске позиције – Грант за 
финансирање буџета за младе „Дани спорта 
Технолошког факултета Зворник“, делегиран од 

стране Удружења студената Зворник, у износу од 
2.000,00 конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање буџета за младе, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
студената Зворник  
             број:562-009-81106685-37 НЛБ банка а.д.-
филијала Зворник. 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења 
 
Број: 02-400-67-5/2020                       
26. октобар  2020. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82.  Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр.  97/16 и 36/19),  чл.  41. и 51. Статута града 
Зворник - Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), а у вези са Споразумом о 
реадмисији потписаним између Босне и 
Херцеговине и Европске уније, у циљу 
имплементације пројекта „Интегрисани програм 
подршке за реинтеграцију заједнице, у циљу 
имплементације пројекта „Интегрисани програм 
подршке за реинтеграцију повратника по основу 
споразума о реадмисији“, Градоначелник Зворника 
доноси 
                                                               

РЈЕШЕЊЕ                                                                                      
О ФОРМИРАЊУ ЛОКАЛНОГ РЕАДМИСИОНОГ 

ТИМА 
 

1. Именује се локални реадмисиони тим за 
спровођење процеса реадмисије (поновног 
прихвата) лица из Босне и Херцеговине која бораве 
без дозволе на подручју Европске уније, а према 
Спозазуму о реадмисији потписаним између Босне и 
Херцеговине и Европске уније, у ниже наведеном 
саставу: 

1) Миле Јовић – предсједник, представник 
Градске управе Града Зворник; 

2) Аднан Хаџић – члан, представник Градске 
управе Града Зворник; 

3) Никола Дробњак – члан, представник Центра 
за социлални рад Зворник; 

4) Богдана Бодирога – члан, представник Дома 
здравља Зворник; 

5) Александар Крсмановић – представник 
Филијале Завода за запошљавање РС 
Зворник. 
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2. Задатак тима је да, у сарадњи са надлежним 
министарством Републике Српске, пружи адекватну 
помоћ у рјешевању питања реадмисије лица из БиХ 
која бораве на подручју Европске уније. 
 

3. Тим је дужан да Градоначелнику Града Зворник 
подноси годишњи извјештај о предузетим 
активностима до 31.  децембра за текућу годину. 
 

4. За рад тима одговоран је предсједник тима. 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-111-27/2020                       
20. октобар  2020. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17) а у складу са Споразумом о 
реализацији заједничких активности на санирању 
водопривредних објеката на подручју општине 
Зворник, број:01/5-8826/15 од 17.12.2015. године, 
потписаног између ЈУ ''Воде Српске''Бијељина и 
Општине Зворник, Градоначелник Зворника доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

ВЛАСНИШТВА НАД ВОДОПРИВРЕДНИМ 
ОБЈЕКТИМА 

 
1. Именује се Комисија за одређивање власништва 
над водопривредним објектима (одржавање, управа, 
осигурање и одговорност), у ниже наведеном 
саставу: 

1) Бошко Којић, начелник Одјељења просторно 
уређење-предсједник, 

2) Владан Стевановић, самостални стручни 
сарадник за послове грађења и надзор над 
градњом објеката у Одјељењу за просторно 
уређење-члан, 

3) Веселин Тијанић, самостални стручни 
сарадник за заступање Града у управним и 
судским поступцима у Кабинету 
Градоначелника-члан 

 

2. Задатак Комисије је да учествује у поступку 
одређивања власништва над водопривредним 
објектима (одржавање, управа, осигурање и 
одговорност) у коритима ријека на подручју Града 
Зворника које су обухваћене Споразумом о 
реализацији заједничких активности на санирању 
водопривредних објеката на подручју општине 
Зворник, број:01/5-8826/15 од 17.12.2015. године, 
потписан између ЈУ''Воде Српске'' Бијељина и 
Општине Зворник. 
 

3. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-111-30/2020                       
23. октобар  2020. 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 канализационе мреже у насељу 
Брањево, у граду Зворнику“ - отворени поступак, 
број: 02-360-48/20, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Ружа Остојић, члан- Сања (Е) Перић, замјеник 
члана, 

4) Небојша Бошковић, члан - Мирослав 
Аћимовић, замјеник члана, 

5) Александар Јевтић, члан  - Раде Савић, 
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 02.10.2020. 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: 02-360-48/2020                       
1. октобар  2020. 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  
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Изградња Дома културе у Каменици – фаза l“ - 
отворени поступак, број: 02-360-52/20, у саставу: 

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

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

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

4) Зоран Ерић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

5) Мирослав Аћимовић, члан  - Раде Савић, 
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 09.10.2020. 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: 02-360-52/2020                       
8. октобар  2020. 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: 
„Извођење радова на изградњи одводног 
канализационог колектора за дио насеља Јардан, у 
граду Зворнику – фаза l“ – конкурентски захтјев, 
број: 02-360-53/20, у саставу: 

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

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

3) 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 12.10.2020. 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: 02-360-53/2020                       
9. октобар  2020. 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. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф ПВЈ 
Зворник,именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке ''Набавка радних 
униформи за ПВЈ Зворник''.  
 
2. Робу из члана 1.ће испоручити''Astorija company'' 
д.о.о Нови Град, према условима из понуде број:02-
360-36-2/20 од 10.07.2020.године, у року од 59 дана 
након потписивања Уговора о набавци 
робе.Обавезује се вршилац надзора да након 
испоруке робе и извршења уговора, 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: 02-360-36-1/2020                       
9. септембар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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. Именује се Пројектни тим за вршиоцe сталног 
стручног надзора у предмету: „Реконструкција, 
асфалтирање и санација градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева са санацијом и изградњом 
пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“ – 
оквирни споразум, број: 02-360-45/2020, у саставу: 
 

1) Сања Перић из Зворника, дипломирани 
инжењер грађевине; 

2) Небојша Бошковић из Зворника, грађевински 
инжењер; 

3) Владан Стевановић из Зворника, 
дипломирани инжењер грађевине; 

4) Бојан Стевановић из Зворника, дипломирани 
инжењер саобраћаја. 

 
2. Радове из члана 1. ће изводити ДОО „ТРЕНД“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број:02-360-45/20. Обавезују се 
вршиоци надзора да након извршења уговорених 
радова, доставе 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: 02-360-45-1/2020                       
7. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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 и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова на реконструкцији граских улица, 
бетонирању и санацији локалних и некатегорисаних 
путева, санацији  инфраструкуре и  клизишта сходно 
Оквирном споразуму број 02-360-45/20 од 
07.10.2020. године, у предмету „Реконструкција, 
асфалтирање и санација градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева са санацијом и изградњом 
пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“.  

2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе 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: 02-360-45-1-1/2020                       
12. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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 и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова на реконструкцији граских улица, 
бетонирању и санацији локалних и некатегорисаних 
путева, санацији  инфраструкуре и  клизишта сходно 
Оквирном споразуму број 02-360-45/20 од 
07.10.2020. године, у предмету „Реконструкција, 
асфалтирање и санација градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева са санацијом и изградњом 
пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе 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: 02-360-45-1-2/2020                       
20. октобар  2020. 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 



БРОЈ 15                              Службени гласник града Зворник                               4. новембар 2020. 
 

 

20 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника,Шетићи 
бб,по занимању грађевински инжењер именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
:Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у 
насељу Тулићи, у МЗ Глумина''. 
  
2. Радове из члана 1 ће изводити ''Радиша'' д.о.о 
Бијељина,, према условима из понуде број:02-360-
51-1/20 од 30.09.2020.године, у року од 20 радних 
дана од обостраног потписивања уговора.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: 02-360-51-1/2020                       
13. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен  текст („Службени гласник града 
Зворник“,број 5/17), Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „Никола Тесла“ Пилица, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ 
(словима: четиристотине КМ)  намјенски за 
рјешавање снабдијевања питке воде  у школи коју 
похађа 163 ученика. Обзиром да школа нема 
никакву воду и да су дјеца изложена опасности због 
пандемије Ковид19, неопходно је да им се 
обезбиједи питка вода док се не уради градски 
водовод како је предвиђено. 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 415200 – грант за школске 
објекте и ибразовање. Средства ће се дозначити на 
жиро рачун синдиката,број:562-009-00000439-95 
НЛБ Развојна банка Филијала Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе.  

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-400-153/2020                       
3. новембар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен  текст („Службени гласник града 
Зворник“,број 5/17), Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ ''ОБИЛИЋ'' 

1. Одобравају се новчана средства Боксерском 
клубу ''Обилић'' из Зворника у износу од 1.500,00 
КМ, на име финансирања одласка такмичара овог 
клуба на Европско Првенство у Бугарску. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација (спортске 
манифестације),потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,из 
буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба ''Обилић'' број:555-000-00426398-
60. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а  
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-66-49/2020                       
28. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 50.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза за кредите као и 
финансирања осталих пратећих обавеза и трошкова 
клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 02-66-50/2020                       
28. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ШАХОВСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Шаховском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова адаптације и 
реновирања просторија које клуб користи. 
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2. Средства исплатити са позиције 511200 - 
Средства за санацију домова омладине и 
читаоница, потрошачка јединица 01190170 - 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Шаховског  клуба „Дрина“ број: 562-009-80649873-57 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-51/2020                       
2. новембар  2020. 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 
 
1. Благојевић Марку, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
који је извршио процјену: 

1) Израда 1 налаза за експрописано земљишта 
власника Радовић Горана.................100,00 КМ 

2) Процјена тржишне вриједности земљишта за 
замјенску парцела за гробље у Роћевићу 
власника Стојановић Радивоја.........100,00 КМ 

Укупна накнада износи 200,00 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-430-1327/2020                       
9. октобар  2020. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину између потрошачких 
јединица:  
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120-Кабинет Градоначелника у 
износу од 12.000,00 КМ, на позицију  

- 638100 – Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190140-Одјељење 
за финансије 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиције: 

- 412700-Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, потрошачка јединица 
01190120-Кабинет Градоначелника у 
износу од 12.000,00 КМ, на позицију: 

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190140-Одјељење 
за финансије. 
 

2. Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој јер одређени број радника 
у наредном периоду биће на боловању. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-29/2020                       
14. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину између потрошачких 
јединица:  
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412700 - Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника, у 
износу од 50.000,00 КМ  на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 
01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 

2. Средства на наведеној позицији  потребна  су за 
финансирање спортског клуба ФК „Дрина“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-34/2020                       
28. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

 



БРОЈ 15                              Службени гласник града Зворник                               4. новембар 2020. 
 

 

22 

Одјељење за финансије 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2020. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/19) начелника  Одјељења   
за   финансије    д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

1.  Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0815063 – JУ Технички 
школски центар, на позицији: 

 

- 412900 - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 1.000,00 КМ. 
 

2.   Средства на тој позицији потребна  због веће 
потрошње средстава на наведеној позицији. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-21/2020                              НАЧЕЛНИК 
14. септембар  2020. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
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