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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

21. септембар 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 12/2020  

 

 
 

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 
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: 53-1/20 од 31.08. 2020. године, Градски штаб за 
ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
02.09.2020. 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 до 
14.09.2020. године продужити мјере одређене 
Наредбом о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 17.08.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 
Број: 02-022-24/2020                       
2. септембар  2020. године   КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
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 
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: 55-1/20 од 14.09. 2020. године, Градски штаб за 
ванредне ситуације на сједници одржаној дана 
15.09.2020. 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 до 
28.09.2020.године продужити мјере одређене 
Наредбом о регулисању рада трговинских, 
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угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 17.08.2020. године и број: 02-022-24/20 од 
02.09.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
15. септембар  2020. године КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић 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: 53-1/20 од 31.08. 2020. године,  на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 17.08. 2020.године,  у тачки 1. у подт. 1) и 2) 
ријечи "до 31.08.2020.године" замјењују се ријечима 
"до 14.09.2020. године". 
 
2. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 17.08. 2020.године,  у тачки 3. ријечи "до 
31.08.2020.године" замјењују се ријечима "до 
14.09.2020.године". 
 
3. У свему осталом Наредба о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката на територији Града Зворник, број: 
02-022-24/20 од 17. 08. 2020.године, остаје на снази. 
 
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
2. септембар  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), 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: 55-1/20 од 14.09. 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 28.09.2020.године забрањују се сва јавна 
окупљања у групама већим од 50 лица и 

2) до 28. 09. 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 ". 

 
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 28.09. 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. 
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6.  Сви субјекти из т.2,3,4. и 5. ове наредбе дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно 
здравство Републике Српске" за спречавање појаве 
и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 
 
7.  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 "Иниститут за јавно 
здравство Републике Српске". 
 
8. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе вршиће Одјељење за инспекцијски надзор 
Градске управе Зворник, путем надлежне инспекције 
и Одјељење комуналне полиције Градске управе 
Зворник. 
 
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 17.08.2020. 
године и Наредба о измјенама Наредбе о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских,  услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 02.09.2020. 
године. 
 
11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
15. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/15 и 78/20), члана 21. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивању књиговодственог стања са стварник 
стањем („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 45/16),  и члана 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник број: 5/17), 
Градоначелник,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА 

ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
 СА КЊИГОВОДСТВЕНИМ СТАЊЕМ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
На основу извјештаја Централне пописне комисије, 
Градоначелник налаже одјељењима и службама да 
поступе у складу са овом одлуком и да ускладе 
књиговодствено стање са стварним стањем које је 
утврђено пописом, и то: 
 
1. Одјељење за финансије,  опрему  која је од 
стране пописне комисије проглашена да није за 

употребу или јој је истекао вијек трајања, чија је 
набавна вриједност 307.532,68 КМ, исправка 
вриједности 293.270,42 КМ, садашња вриједност 
14.262,26 КМ, искњижи из евиденције и отпише на 
терет расхода  (Прилог: Преглед опреме за 
расходовање). 
 
2. Одјељење за финансије, да ситан инвентар који 
је проглашен од стране пописне комисије да није за 
употребу расходује према приједлогу пописне 
комисије (Прилог: Преглед ситног инвентара за 
расходовање). 
        
3. Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима да отписана средства за која се 
утврди да се могу продати, изврши процјену 
вриједности и иста прода, а остварени приход 
књижити као приход периода у коме је остварен. 
Средства која се не могу продати, уступити на 
коришћење мјесним заједницама и удружењима 
која искажу потребу за истим. 
 
4. Да се објекти на којима су вршена улагања у 
претходним годинама, а који су завршени и 
стављени у употребу, изврши процјена вриједности 
цијелог објекта и та вриједност књижи у пословне 
књиге. (Прилог: Извјештај комисије за попис 
биолошке, непроизводне сталне имовине и не 
финансијске имовине у сталним средствима у 
припреми) 
 
5. Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима да поступи у складу са 
предлозима пописне комисије за попис постројења и 
опреме, а у вези са обиљежавањем, 
распоређивањем и праћењем кретања опреме у 
згради Градске управе. 

 
Члан 2. 

Комисија за попис имовине да настави са процјеном 
тржишне вриједности имовине која се по 
катастарским књигама води као имовина Града, како 
би се иста књижила у пословне књиге  Града 
Зворник.  

 
Члан 3. 

Одлуку заједно са Извјештајем Комисије за попис и 
пописним листама доставити руководиоцу 
Одјељења за финансије. 
 

Члан 4. 
Послове наведене у овој Одлуци одјељења и 
службе су обавезна завршити до 31.08.2020. године, 
о чему ће сачинити извјештај и доставити га у 
кабинет Градоначелника. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“ 
 
Број: 02-022-27/2020                       
20. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19), члана 16.став 2. тачка 4. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 2020. 
годину ("Службени гласник Града Зворника" број: 
15/19),  чл.  41. став 1. алинеја 22. и 51. Статута  
Града Зворника ("Службени гласник Града 
Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. Закона о 
Трезору („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 28/13, 103/15), Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
2.100,00 КМ (словима: двијехиљадеистотину КМ),  
Јовичић (Станоје) Јерку из Зворника, настањен у 
насељу Економија, Улица Осма бр. 7, уплатом на  
жиро-рачун број:  562-003-81541760-47, отворен код 
НЛБ банке а.д. Бања Лука. 
 

II 
Дана 17.08.2020. године, Јерко Јовичић,  обратио се 
овом одјељењу са захтјевом за поврат новчаних 
средстава уплаћених на име легализације 
земљишта обзиром да је рјешењем Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
ПЈ Зворник, број: 21.21./714.1-1-593/18 од 
17.02.2019. године, именовани одбијен са захтјевом 
за укњижбу права власништва. 
 

III 
 (1) Увидом у Рјешење Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Зворник, 
број: 21.21./714.1-1-593/18 од 17.02.2019. године, 
утврђено је да се одбија захтјев Јовичић Јерка за 
укњижбу права својине у земљишне књиге  на кч, бр. 
3081/8 К.О., на основу рјешења Скупштине општине 
Зворник бр. 01-475-11/12 од 28.02.2012. године и 
потврде Града Зворник бр. 01-475-11/12 од 
08.08.2018. годин,  као неоснован. 
(2) Увидом у  потврду Града Зворник бр. 01-475-
11/12 од 08.08.2018. године утврђено је да је Јерко 
Јовичић извршио уплату у укупном износу од 
2.100,00 КМ, (словима: двијехиљадеистотину КМ)  те 
се захтјев за поврат средстава уважава. 
 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у  „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-460-2/2020                       
24. август  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19), чл.  41. став 1. алинеја 22. и 
51. Статута  Града Зворника ("Службени гласник 

Града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13, 103/15), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
81,84 КМ на рачун Нове банке АД Бања Лука, број 
555-000-11000000-97. 
 

II 
(1) Захтјевом за поврат погрешно уплаћених 
средстава Нове банке АД Бања Лука, број и датум 
захтјева: 016-02-8379/20 од 24.08.2020. године, 
тражи се поврат погрешно уплаћених средстава. У 
образложењу захтјева наводи се да је приликом 
расподјеле јавних прихода са рачуна Буџета 
Републике Српске, рачун Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник, број 
55540000222245410, грешком више одобрен за 
износ од 81,84КМ. 
(2) Увидом у књиговодствену евиденцију утврђено 
је, како је у захтјеву за поврат погрешно уплаћених 
средстава и наведено да је рачун Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник, број 
55540000222245410 претплаћен за тражени износ те 
се захтјев за поврат уважава. 

 
III 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник ”. 
 
Број: 02-052-1-1409/2020                       
24. август  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19), чл.  41. став (1) алинеја 22 и 
51. Статута  Града Зворника ("Службени гласник 
Града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13, 103/15), Градоначелник  доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 
 

I 
Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
19,68 КМ подносиоцу захтјева за поврат погрешно 
уплаћениг средстава, Наша банка АД Бијељина. 
 

II 
(1) Захтјевом за поврат погрешно уплаћених 
средстава Наше банке АД Бијељина, број: 03-052-1-
1420/2020, запримљен дана 03.09.2020. године, 
тражи се поврат погрешно уплаћених средстава на 
име пореза на непокретност за Вукашина Ивановића 
из Папраће. 
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(2) У образложењу захтјева наводи се да је 
приликом уплате пореза на непокретност иста 
грешком извршена на рачун број 554-012-00000005-
12, шифра општине 119, умјесто  на рачун општине 
Шековићи. 
(3)Увидом у књиговодствену евиденцију утврђено је, 
како је у захтјеву из става (2) ове тачке да је на 
рачун 554-012-00000005-12 извршена поменута 
уплата, те се захтјев за поврат уважава. 
 

III 
(1)Средства уплатити на жиро-рачун број 554-012-
00000000-27, Наша банка АД Бијељина. 
(2)За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Зворник ”. 
   
Број: 02-052-1-1420/2020                       
4. септембар  2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и  47. Статута града Зворника-
пречишћен текст ( „Службени гласник града 
Зворник“ број 5/17 и Пројекта запошљавања и 
самозапошљавања приправника: високе, више и 
средње стручне спреме и других незапослених лица 
број: 02-123-10/2020 од 10.08.2020. године  
Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОДУЖЕЊУ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА 

ПО ПРОЈЕКТУ ЗАПОШЉАВАЊА И 
САМОЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА ВИСОКЕ, 
ВИШЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ДРУГИХ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
I 

Продужава се рок (који је трајао до 31.08.2020. 
године) за подношење пријава по Јавном позиву 
послодавцима за коришћење средстава по Пројекту 
запошљавања и самозапошљавања приправника 
високе, више и средње стручне спреме и других 
незапослених лица, из буџета града Зворник, 
закључно са даном 07.09.2020. године. 
 

II 
Сви услови Јавног позива који је објављен на 
огласној табли Градске управе, у Заводу за 
запошљавање – филијала Зворник и на интернет 
страници града Зворник www.gradzvornik.org остају 
на снази. 
 

III 
Ова Одлука биће објављена на огласној табли 
Градске управе града Зворник, у Заводу за 
запошљавање – филијала Зворник, на интернет 
страници града Зворник www.gradzvornik.org и 
локалном радију. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-123-11-1/2020                       
27. август  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и  47. Статута града Зворника-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број 5/17 и Пројекта запошљавања и 
самозапошљавања приправника: високе, више и 
средње стручне спреме и других незапослених лица 
број: 02-123-10/2020 од 10.08.2020. године  
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОДУЖЕЊУ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА 
ПО ПРОЈЕКТУ ЗАПОШЉАВАЊА И 

САМОЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА ВИСОКЕ, 
ВИШЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ДРУГИХ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
I 

Продужава се рок (који је трајао до 07.09.2020. 
године) за подношење пријава по Јавном позиву 
послодавцима за коришћење средстава по Пројекту 
запошљавања и самозапошљавања приправника 
високе, више и средње стручне спреме и других 
незапослених лица, из буџета града Зворник, 
закључно са даном 09.09.2020. године. 
 

II 
Сви услови Јавног позива који је објављен на 
огласној табли Градске управе, у Заводу за 
запошљавање – филијала Зворник и на интернет 
страници града Зворник www.gradzvornik.org остају 
на снази. 
 

III 
Ова Одлука биће објављена на огласној табли 
Градске управе града Зворник, у Заводу за 
запошљавање – филијала Зворник, на интернет 
страници града Зворник www.gradzvornik.org и 
локалном радију. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-123-11-3/2020                       
7. септембар  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“, број: 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 

http://www.gradzvornik.org
http://www.gradzvornik.org
http://www.gradzvornik.org
http://www.gradzvornik.org
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ОДЛУКУ 
О 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 корона вируса (COVID-19), почев од 
03.08.2020. године до 31.08.2020. 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 03-31.08.2020. године, у складу са 
рјешењима 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: 02-022-72/2020                       
28. август  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. 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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ 

ВРЕМЕНА 
 
I 

Одлука о распореду радног времена ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 12/13 и "Службени 
гласник града Зворник", број: 3/20) мијења се у 
члану 3. и гласи: 
 
"Радно вријеме Пријемне канцеларије Градске 
управе Града Зворник је од 07,00 часова до 16,00 
часова сваким радним даном.". 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

Број: 02-022-73/2020                       
14. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 18. и 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14), члана 59. став 18 и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16 и 36/19), члана 6. став 3. Правилника о 
поступку директног споразума града Зворник, 
(„Службени гласник града Зворник“, број 8/17), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности да покрене поступак 
директног споразума у предмету јавне набавке: 
„Набавка и испорука огревног дрвета у палетама“.  
 

II 
Вриједност робе из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 7.020,00  КМ са ПДВ-ом. 
За предложену набавку обезбијеђена су средства у 
износу од 7.020,00 КМ, буџетска позиција 416129, а 
набавка је предвиђена Планом јавних набавки, број 
02-022-4/20, робе, број 25. Рок за испоруку робе је 
90 дана, рачунајући од дана обостраног 
потписивања уговора. 

 
III 

Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која се постигне у поступку директног 
споразума који ће спровести покретач поступка. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-47/2020                       
26. август  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 18. и 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14), члана 59. став 18 и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16 и 36/19), члана 6. став 3. Правилника о 
поступку директног споразума града Зворник, 
(„Службени гласник града Зворник“, број 8/17), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности да покрене поступак 
директног споразума у предмету јавне набавке: 
„Набавка и монтажа кошева са конструкцијом“.  
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II 
Вриједност робе из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 6.961,50  КМ са ПДВ-ом. 
За предложену набавку обезбијеђена су средства у 
износу од 7.020,00 КМ, буџетска позиција 511 200, а 
набавка је предвиђена Планом јавних набавки, број 
02-022-4/20, робе, број 26. Рок за испоруку робе је 
20 дана, рачунајући од дана обостраног 
потписивања уговора. 

 
III 

Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која се постигне у поступку директног 
споразума који ће спровести покретач поступка. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-50/2020                       
4. септембар  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 

Након постизања, за Уговорни орган, економски 
прихватљиве понуде у поступку јавне набавке 
„Извођење накнадних радова на санацији моста 
краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини 
у граду Зворнику“ кандидат који је испунио 
квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:  
 

1. „Еникон - градња” д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
повољан јер је за наведене радове путем 
преговарачког поступка доставио за Уговорни орган 
прихватљиву цијену технички задовољавајуће 
понуде у износу од 240.684,62КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођења радова је 15 дана од увођења у посао, а 
плаћање се врши по испостављању окончане 
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: 02-360-29-1/2020                       
4. септембар  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 
доградњи амбуланте на Брањеву“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-3-37-3-57/20, дана 
27.07.2020. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. Конзорцијум: „Genex“ д.о.о. Зворник и „Еникон 
– градња“ д.о.о. Зворник и 

2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Извођење радова на 
доградњи амбуланте на Брањеву“ и проведене „е-
аукције“ најповољнији понуђач је Конзорцијум: 
„Genex“ д.о.о. Зворник и „Еникон – градња“ д.о.о. 
Зворник. 
 

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 254.257,03КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 90 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању привремених ситуација.  
 

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: 02-360-41/2020                       
4. септембар  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 
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ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 
У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Реконструкција мокрих 
чворова у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику“ објављеном 
на порталу јавних набавки број: 70-1-3-41-3-62/20, 
дана 14.08.2020. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник и 
2. „Кипарис“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Реконструкција 
мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је 
„Кипарис“ д.о.о. Зворник. 
 

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 25.523,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 45 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: 02-360-44/2020                       
10. септембар  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) 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 поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Набавка и испорука огревног дрвета у палетама“, 
понуду је доставио понуђач: 
 

1. ПЗ „ПЕМИ“ п.о. Зворник, Светог Саве З-15, 
Зворник. 

 

II 
Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном 
износу од 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку 
робе је 90 дана рачунајући од дана обостраног 
потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 
30 дана по испостављању овјерене фактуре. 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-47/2020                       
26. август  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) 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 поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Набавка и монтажа кошева са конструкцијом“, 
понуду је доставио понуђач: 
 

1. „Металмонт“ д.о.о Зворник, Браће Југовића Б-
14, Зворник. 

II 
Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за испоруку и монтажу наведене робе 
у укупном износу од 6.961,50 КМ са ПДВ-ом. Рок за 
испоруку робе је 20 дана рачунајући од дана 
обостраног потписивања уговора, а плаћање се 
врши у року од 30 дана по испостављању овјерене 
фактуре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-50/2020                       
4. септембар  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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке „Избор 
најповољније банке за кредитно задужење“, 
објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-2-38-
3-58/20, дана 28.07.2020. године у складу са чланом 
69. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама 

http://www.gradzvornik.org
http://www.gradzvornik.org
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Босне и Херцеговине, јер није достављена ниједна 
понуда у одређеном крајњем року.  
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на веб страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-42/2020                       
4. септембар  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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке 
„Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у 
насељу Тулићи, у МЗ Глумина“, објављен на 
порталу јавних набавки број: 70-1-3-40-3-60/20, дана 
10.08.2020. године у складу са чланом 69. став (2), 
тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине, јер није достављена ниједна понуда у 
одређеном крајњем року.  
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на веб страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-43/2020                       
4. септембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59 став I тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи (’’Службени  гласник Републике Српске’’ 
број: 97/16 и 36/19) и члана 51. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (’’Службени гласник 
града Зворник’’ број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник д о н о с и 
                                                         

УПУТСТВО 
О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА 

САДРЖАНИХ У МАТИЧНИМ КЊИГАМА РОЂЕНИХ 
И МАТИЧНИМ КЊИГАМА ДРЖАВЉАНА КОЈЕ 
ВОДЕ МЈЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА  ЗВОРНИК И МАТИЧНА СЛУЖБА ЗВОРНИК 
 
I 

Овим упутством се регулише начин провјере 
података садржаних у матичним књигама рођених и 
матичним књигама држављана, тражених по 
захтјеву надлежног органа за издавање путне 
исправе – биометријског пасоша  и личних карти. 

II 

Надлежни орган за издавање путне исправе – 
биометријског пасоша и личних карти , доставиће 
захтјев за провјеру података из матичне књиге 
рођених и матичне књиге држављана  Матичној 
Служби Града Зворник . Овлашћени матичар може 
вршити провјеру података из  матичне књиге 
рођених и књиге држављана , чији је основни упис 
верификован . Провјера података се врши на основу 
података из другог примјерка матичне књиге која се 
води у електронском облику . 

 
III 

Овлашћени матичар који је вршио провјеру података 
из матичних књига рођених и матичних књига 
држављана одговоран је за тачност провјерених 
података. Након провјере, подаци се достављају 
Органу надлежном за издавање путних исправа и 
личних карти . 

 
IV 

Матичар који је овлашћен за провјеру података 
одговоран је за благовременост достављања 
података и тачност провјерених података, органу 
надлежном за издавање путних  исправа и личних 
карти . 
 

V 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ’’Службеном Гласнику града 
Зворник’’. 

 
VI 

Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи 
Упутство број: 02-20-22/10  од 10.03.2010 године. 
објављено у (’’Службеном гласнику општине 
Зворник ’’ број: 3/10) .    
 
Број: 02-20-7/2020                       
16. септембар  2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 51. Статута Града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА „ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА 
ПРУЖАЊЕ НОВИХ УСЛУГА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕ ЗАШТИТЕ У АМБУЛАНТИ У 

БРАЊЕВУ“ 
 

1. Именује се Тим за реализацију пројекта 
„Обезбјеђивање услова за пружање нових услуга 
примарне здравстве заштите у амбуланти у 
Брањеву“ (у даљем тексту: Пројектни тим) у ниже 
наведеном саставу: 

1) Дарко Стефановић, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности – 
координатор,  

http://www.gradzvornik.org
http://www.gradzvornik.org
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2) Милош Томић, начелник Службе за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу – члан. 

3) Богдана Бодирога, замјеник директор ЈЗУ 
Дом здравља Зворник – члан. 

2. Задатак Пројектног тима је да предузме све што 
је предвиђено Планом пројектних активности и 
Споразумом између Развојног програма Уједињених 
нација у БиХ (УНДП БиХ) и Града Зворника од 
20.07.2020. године.  
3. Пројектни тим ће се састајати најмање једном 
седмично како би разматрао остварени напредак, 
идентификовао евентуалне проблеме, предлагао 
корективне мјере и усаглашавао наредне кораке. 
4. За рад Пројектног тима одговоран је координатор 
Пројектног тима. 
5. Координатор пројекта ће саставити и доставити 
два тромјесечна и завршни извјештај који ће 
садржати информације о проведеним активностима 
и о степену остварености очекиваних резултата, 
цилјева, исхода и утицаја пројекта, као и закључак 
са оцјеном успјешности у реализацији пројекта. 
6. Пројекат се реализује уз помоћ средстава из 
Фонда за подстицај локалног развоја који је 
формиран у оквиру „Пројекта интегрисаног локалног 
развоја“ (ИЛДП) као заједничког пројекта Владе 
Швајцарске и УНДП БиХ. 
7. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-87/2020                       
22. јул  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) Пројекта и Јавног позива  
запошљавања и самозапошљавања приправника: 
високе, више и средње стручне спреме и других 
незапослених лица из буџета Града Зворника број: 
02-123-10/20  од 11.08.2020. године, Градоначелник  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 
 
I 

Именује се Комисија за запошљавање по Пројекту и 
Јавном позиву за запошљавање приправника 
високе, више и средње стручне спреме и других 
незапослених лица из буџета града Зворник број: 
02-123-10/20 од 10.08.2020. године у следећем 
саставу 
 

1. Љиљана Тохољ                 предсједник 
2. Бекир Омеровић                 члан 
3. Сандра Еркић                      члан 

 
II 

Комисија ће у складу са Пројектом и јавним позивом 
за суфинансирање запошљавања и 
самозапошљавања обрадити све приспјеле захтјеве 
и утврдити приједлог градоначелнику за 
одобравање средстава. 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“ 
 
Број: 02-123-11-2/2020                       
1. септембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
бр. 97/16 и 36/19), члана 14. ст. 1 и 2. Закона о 
печатима органа и институција Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 54/19) и 
члана 41. Статута града Зворник – Пречишћени 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник Зворника доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
ПЕЧАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

Именује се Комисија за примопредају печата 
Градске управе Града Зворник, коју чине: 

1. Борко Томић - предсједник, 
2. Бекир Омеровић – члан и 
3. Раде Вуковић – члан. 

 
II 

Задатак комисије је да Полицијској управи Зворник 
преда ради уништења 42 печата Градске управе 
Града Зворник, и то: организационих јединица 
Градске управе, Градске изборне комисије и Одбора 
за жалбе, а који више нису у употреби, о чему ће 
саставити записник. 

 
III 

Послове из тачке II овог рјешења Комисија ће 
извршити до 15.09.2020. године, те ће о извршеним 
радњама Градоначелнику доставити извјештај 
заједно са записником. 

 
IV 

За рад Комисије одговоран је предсједник комисије 
 

V 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-111-23/2020                       
7. септембар  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 
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1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење накнадних радова на санацији моста 
краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини 
у граду Зворнику“ – преговарачки  поступак, број: 02-
360-29-1/19, у саставу: 
 

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

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

3) Зоран Ерић, члан - Рада Милићевић, 
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 31.08.2020. 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: 02-360-29-1/2020                       
31. август  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 доградњи амбуланте на 
Брањеву“ - отворени поступак, број: 02-360-41/20, у 
саставу: 

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

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

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

4) Александар Јевтић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана, 

5) Мирослав Аћимовић, члан  - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 01.09.2020. 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: 02-360-41/2020                       
31. август  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: „Избор 
најповољније банке за кредитно задужење“ - 
отворени поступак, број: 02-360-42/20, у саставу: 

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

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

3) Сања Перић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана, 

4) Зоран Ерић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Раде Савић, члан  - Александар Јевтић, 
замјеник члана. 
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2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 15.09.2020. 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: 02-360-42/2020                       
14. септембар  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: 
„Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у 
насељу Тулићи, у МЗ Глумина“ - отворени поступак, 
број: 02-360-43/20, у саставу: 

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

2) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

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

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

5) Александар Јевтић, члан  - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 

Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 03.09.2020. 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: 02-360-43/2020                       
2. септембар  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: 
„Реконструкција мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ 
у Зворнику“ - отворени поступак, број: 02-360-44/20, 
у саставу: 

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

2) Ружа Остојић, члан - Рада Милићевић, 
замјеник члана, 

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

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

5) Александар Јевтић, члан  - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 04.09.2020. 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 
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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: 02-360-44/2020                       
2. септембар  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“ - отворени поступак, број: 
02-360-46/20, у саставу: 
 

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

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

3) Сања Перић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Небојша 
Бошковић, 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 16.09.2020. 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: 02-360-46/2020                       
14. септембар  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. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке: „Реконструкција дијела 
градске улице „Браће Југовић“ у Зворнику“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Тренд“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 05-363/20 
од 17.07.2020. године у року од 60 радних дана од 
увођења извођача радова у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-40-1/2020                       
27. август  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. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке: „Извођење радова на 
доградњи амбуланте на Брањеву“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Genex“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 175/20/20 
од 26.08.2020. године у року од 90 радних дана од 
дана увођења извођача у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 

Број: 02-360-41-1/2020                       
7. 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. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка и испорука огревног дрвета у 
палетама“. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити П.З „ПЕМИ“ п.о 
Зворник, према условима из понуде од 17.08.2020. 
године, у року од 90 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоручене робе и реализације 
цјелокупног 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: 02-360-47/2020                       
26. август  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. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка и монтажа кошева са 
конструкцијом“. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и монтирати 
„Металмонт“ д.о.о Зворник, према условима из 
понуде број 80/20 од 31.08.2020. године, у року од 20 
дана од дана обостраног потписивања уговора. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоручене 
и монтиране робе, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-50/2020                       
4. септембар  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 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 
I 

Симанић Властимир, дипломирани  грађевински 
инжењер, вјештак грађевинске  струке, који је 
извршио процјену грађевинског земљишта 
разрјешава се дужности вјештачења даном ступања 
на снагу овог рјешење. 

 
II 

Овај рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-111-22/2020                       
3. септембар  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  
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 

                                                         
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансирања одласка такмичара овог клуба 
на припреме. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација (спортска 
резерва - одржавање турнира), 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: 02-66-32/2020                       
26. август  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  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији Зворник у износу од 548,00 
КМ на име плаћања трошкова обиљежавања Дана 
организације 07.07.2019. год. 
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2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене, ППБ и демобилисане 
борце, потрошачка јединица 01190180 - Одјељење 
за борачко инвалидску заштиту, из буџета за 2020. 
год. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Ресторана „Славија“ број: 552-020-15330171-53 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-113/2020                       
8. септембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћен 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 Наредбе о обавезној контроли лица којима је 
одређена кућна изолација због новог вируса корона 
(COVID-19) у Републици Српској ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 24/20), Градоначелник 
доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Службеницима Градске управе Зворник који су 
укључени у ВПН мрежу Градске управе, а који су 
ангажовани на пословима спречавања ширења 
епидемије проузроковане дјеловањем вируса 
корона (COVID-19) одобрава се коришћење 
мобилног телефона у неограниченом износу од 
мјесеца маја 2020. године до завршетка епидемије. 
 
2. Бројеви из тачке 1. овог закључка су: 065/672-
292; 065/885-274; 065/202-288.. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске  управе  Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-052-180/2020                       
11. септембар  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. Радовић Мињи, грађевинском инжењеру, 
вјештаку грађевинске струке, који је извршио 
процјену земљишта означеног кп.бр. 451 КО 
Зворник-град, власника Буковица Бисере, одређује 
се накнада у износу од 100,00 КМ, 

2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-475-16/2020                       
15. септембар  2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 
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:15/18) 
Начелник одјељења за  финансије   д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности.   
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 414100 - Субвенције за апотеку Звијезда, 
на позицију: 

- 412500 - Расходи за санацију школских 
објеката у износу од 1.000,00 КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 414100 - Субвенције за локалну депонију, 

на позицију: 
- 412500 - Расходи за санацију школских 

објеката у износу од 1.000,00 КМ. 
 
2. Средства на тим позицијама потребна су ради 
извршења неопходних радњи  за редован почетак 
школске године. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-20/2020                                НАЧЕЛНИК 
26. август  2020. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

Одјељење за просторно уређење 
 

На основу члана 47. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 40/13, 106/15 и 3/16 и 84/19), 
Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник као носилац припреме израде 
измјене спроведбеног просторно - планског 
документа доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ 
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА И ДИЈЕЛА 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ БИРАЧ-КАРАКАЈ 
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Члан 1. 
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог 
плана ужег урбаног подручја града Зворника и 
дијела индустријске зоне Бирач-Каракај, израђен од 
стране привредног друштва  ГП „Обнова“ д.о.о. 
Шамац, јули 2020.године. 
 

Нацрт измјене дијела Регулационог плана односи се 
на простор у плану означен као грађевинске 
парцеле број 110, број 111 и број 112, које 
обухватају земљиште означено као к.п. број 716/1, 
к.п. број 716/2, к.п. број 716/3, к.п. број 716/4, к.п. број 
716/5, к.п. број 716/6 к.п. број 716/7, к.п. број 716/8, 
к.п. број 716/9, к.п. број 716/19, к.п. број 717/1, к.п. 
број 717/2, све К.О. Зворник-град и на земљиште 
означено као к.п. број 2049/1 и к.п. број 2042/9 све 
К.О. Зворник-град, а који у нарави представља дио 
улице Патријарха Павла, и то десну страну улице од 
постављеног привременог киоска до 
вишепородичног стамбено-пословног објекта 
„Декор“ у коме се налaзи Фонд здравственог 
осигурања Републике Српске. 

 

Члан 2. 
Нацрт измјене дијела Регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворника и дијела 
индустријске зоне Бирач-Каракај садржи текстуални 
и графички дио. 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 
ПЛАНА САСТОЈИ СЕ ОД СЉЕДЕЋИХ ПОГЛАВЉА: 

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ, 
2. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
3. ПРОБЛЕМИ СТАЊА , 
4. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА , 
5. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА, 
6. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ (СТАНДАРДИ) ЗА 

ГРАЂЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. 
ГРАФИЧКИ ДИО НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 
ПЛАНА САСТОЈИ СЕ ОД СЉЕДЕЋИХ ГРАФИЧКИХ 
ПРИЛОГА: 

1. АЖУРАН ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р=1:1000, 
2. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ 

Р=1:1000, 
3. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА Р=1:1000, 
4. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ЗВОРНИК 2020 – ПЛАН НАМЈЕНЕ 
ПОВРШИНА Р=1:5000, 

5. ГРАНИЦЕ ПЛАНА Р=1:1000, 
6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

Р=1:1000,, 
7. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА 

Р=1:1000, 
8. ПЛАН САОБРАЋАЈА Р=1:1000, 
9. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Р=1:1000, 
10. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Р=1:1000, 

11. ПЛАН ГРАЂЕВИНКСИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ 
ЛИНИЈА Р=1:1000, 

12. КАРТА СА НАЗНАЧЕНИМ ОБУХВАТОМ 
ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДИЈЕЛА 
УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА 
ЗВОРНИКА И ДИЈЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ 
ЗОНЕ БИРАЧ-КАРАКАЈ“ Р=1:1000. 

Члан 3. 
Утврђени нацрт измјене дијела Регулационог плана 
ужег урбаног подручја града Зворника и дијела 
индустријске зоне Бирач-Каракај, биће изложен на 
јавни увид у просторијама Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Зворник у трајању 
од 30 дана. 

 
Члан 4. 

Носилац припреме измјене дијела Регулационог 
плана, Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Зворник, обавијестиће јавност о 
мјесту, времену и начину излагања утврђеног 
Нацрта, путем огласа који ће бити објављен у два 
средства јавног информисања најмање два пута, с 
тим да ће се прва обавијест објавити 8 дана прије 
почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка 
излагања нацрта документа просторног уређења на 
јавни увид.  

 
Члан 5. 

Оглас из члана IV oве Одлуке треба да садржи 
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, 
мјесто и датум једног или више јавних излагања, 
мјесто и вријеме пружања појашњења предложених 
планских рјешења заинтересованим лицима од 
представника носиоца израде, ГП „Обнова“ д.о.о. 
Шамац и представника носиоца припреме 
Одјељења за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник, те рок до кад се могу послати 
приједлози, примједбе и мишљења на нацрт 
документа.  

 
Члан 6. 

ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац, као носилац израде 
документа просторног уређења, је обавезан да на 
сваком мјесту на којем је изложен нацрт измјене 
дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-
Каракај, обавијести јавност да се детаљније 
информације, објашњења и помоћ у формулисању 
примједаба могу добити код носиоца припреме и 
носиоца израде документа.  

 
Члан 7. 

Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени 
Нацрт документа уписују се у свеску са 
нумерисаним страницама, која ће се налазити у 
просторији у којој ће утврђени Нацрт бити изложен 
или се у писаној или електронској форми могу 
достављати носиоцу припреме, који је обавезан да 
их прослиједи носиоцу израде документа  
просторног уређења. 

 
Члан 8. 

ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац, као носилац израде 
дужан је да размотри све примједбе, приједлоге и 
мишљења који су достављени током јавног увида и 
прије утврђивања приједлога документа просторног 
уређења према њима заузме став, а образложење 
истог у писаној форми достави носиоцу припреме и 
лицима која су доставила своје приједлоге, 
примједбе и мишљења. 
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Члан 9. 
Приједлог измјене дијела Регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворника и дијела 
индустријске зоне Бирач-Каракај, утврдиће се на 
основу нацрта који је био објављен и става према 
примједбама, приједлозима и мишљењима на тај 
нацрт. У приједлогу измјене дијела Регулационог 
плана не могу се мијењати рјешења из нацрта 
документа, сем оних на која је била стављена 
основана примједба, приједлог или мишљење. Став, 
ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац, према примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматраће се на 
јавној расправи, која ће се организовати у року од 30 
дана од затварања јавног увида, на коју ће се 
позвати представници Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Зворник, ГП 
„Обнова“ д.о.о. Шамац и органа и правних лица из 
члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и 
грађењу, те чланови савјета плана.  

 

Члан 10. 
Одјељења за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник, објавиће јавни позив за јавну  
расправу у најмање једном дневном листу 
доступном на територији цијеле Републике, три дана 
прије и на дан одржавања расправе, на којој могу да 
присуствују сва заинтересована лица. Ако јавној 
расправи не присуствују позвани овлашћени стручни 
представници органа и правних лица из члана 42. 
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, 
сматраће се да су прихватили приједлог измјене 
дијела Регулационог плана. 

 

Члан 11. 
Ако се приједлог измјене дијела Регулационог плана 
ужег урбаног подручја града Зворника и дијела 
индустријске зоне Бирач-Каракај, на основу 
прихваћених приједлога, примједби и мишљења 
достављених у току јавног увида, значајно разликује 
од нацрта измјене дијела Регулационог плана, 
Одјељење за просторно уређење, као носилац 
припреме плана, дужно је да организује поновни 
јавни увид. Трајање поновног јавног увида не може 
бити краће од осам дана.  
Поновни јавни увид се може спроводити највише 
два пута, након чега се доноси нова одлука о 
изради, или допуни измјене дијела Регулационог 
плана ужег урбаног подручја града Зворника и 
дијела индустријске зоне Бирач-Каракај. 

 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објављиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 04-363-1/2020                                НАЧЕЛНИК 
21. август  2020. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                               Бошко Којић с.р 
 
На основу члана 47. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 40/13, 106/15 и 3/16 и 84/19), 
Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник као носилац припреме израде 
измјене спроведбеног просторно - планског 
документа доноси: 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ 

ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА 
 

Члан 1. 
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог 
плана ужег урбаног подручја града Зворника, 
израђен од стране привредног друштва  ГП „Обнова“ 
д.о.о. Шамац, август 2020.године. 
 
Нацрт измјене дијела Регулационог плана односи се 
на простор који обухвата земљиште у плану 
означено као к.п. број 2065/6, к.п. број 82/1, к.п. број 
82/2, к.п. број 81/2, кп.број 79/1, кп.број 79/2, кп.број  
2065/5, кп.број 80/3, кп.број 80/4, кп.број 78 и дијела 
кп.број 2065/1 К.О. Зворник град и дијела кп.број 
8698/1 К.О. Сврха измјене дијела плана је за 
потребе легализације дограђеног дијела објекта 
мотел „Лагуна“, инвеститора Златка Ђерића из 
Зворника и Мијата Рељића из Зворника, у погледу 
хоризонталних габарита објекта који је планом био 
предвиђен, тако да се измјеном плана предвиди 
могућност повећања хоризонталних габарита 
постојећег објекта.  

Члан 2. 
Нацрт измјене дијела Регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворника и дијела 
индустријске зоне Бирач-Каракај садржи текстуални 
и графички дио. 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 
ПЛАНА САСТОЈИ СЕ ОД СЉЕДЕЋИХ ПОГЛАВЉА: 

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ, 
2. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
3. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА , 
4. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА, 
5. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ (СТАНДАРДИ) ЗА 

ГРАЂЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. 
 

ГРАФИЧКИ ДИО НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 
ПЛАНА САСТОЈИ СЕ ОД СЉЕДЕЋИХ ГРАФИЧКИХ 
ПРИЛОГА: 
 

1. АЖУРНА  ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА Р=1:1000, 
2. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ЗВОРНИК 2020 – ПЛАН НАМЈЕНЕ 
ПОВРШИНА Р=1:5000, 

3. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ 
Р=1:1000, 

4. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА Р=1:1000, 

5. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА Р=1:1000, 
6. ГРАНИЦЕ ПЛАНА Р=1:1000, 
7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

Р=1:1000,, 
8. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА 

Р=1:1000, 
9. ПЛАН САОБРАЋАЈА СА НИВЕЛАЦИЈОМ 

Р=1:1000, 
10. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Р=1:1000, 

11. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Р=1:1000, 
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12. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ И 
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА Р=1:1000, 

13. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ 
ЛИНИЈА Р=1:1000, 

 
Члан 3. 

Утврђени нацрт измјене дијела Регулационог плана 
ужег урбаног подручја града Зворника, биће изложен 
на јавни увид у просторијама Одјељења за 
просторно уређење Градске управе Града Зворник у 
трајању од 30 дана. 

 
Члан 4. 

Носилац припреме измјене дијела Регулационог 
плана, Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Зворник, обавијестиће јавност о 
мјесту, времену и начину излагања утврђеног 
Нацрта, путем огласа који ће бити објављен у два 
средства јавног информисања најмање два пута, с 
тим да ће се прва обавијест објавити 8 дана прије 
почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка 
излагања нацрта документа просторног уређења на 
јавни увид.  

 
Члан 5. 

Оглас из члана IV oве Одлуке треба да садржи 
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, 
мјесто и датум једног или више јавних излагања, 
мјесто и вријеме пружања појашњења предложених 
планских рјешења заинтересованим лицима од 
представника носиоца израде, ГП „Обнова“ д.о.о. 
Шамац и представника носиоца припреме 
Одјељења за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник, те рок до кад се могу послати 
приједлози, примједбе и мишљења на нацрт 
документа.  

 
Члан 6. 

ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац, као носилац израде 
документа просторног уређења, је обавезан да на 
сваком мјесту на којем је изложен нацрт измјене 
дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворника, обавијести јавност да се детаљније 
информације, објашњења и помоћ у формулисању 
примједаба могу добити код носиоца припреме и 
носиоца израде документа.  

 
Члан 7. 

Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени 
Нацрт документа уписују се у свеску са 
нумерисаним страницама, која ће се налазити у 
просторији у којој ће утврђени Нацрт бити изложен 
или се у писаној или електронској форми могу 
достављати носиоцу припреме, који је обавезан да 
их прослиједи носиоцу израде документа  
просторног уређења.  

 
Члан 8. 

ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац, као носилац израде 
дужан је да размотри све примједбе, приједлоге и 
мишљења који су достављени током јавног увида и 
прије утврђивања приједлога документа просторног 
уређења према њима заузме став, а образложење 
истог у писаној форми достави носиоцу припреме и 
лицима која су доставила своје приједлоге, 
примједбе и мишљења. 

Члан 9. 
Приједлог измјене дијела Регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворника, утврдиће се на 
основу нацрта који је био објављен и става према 
примједбама, приједлозима и мишљењима на тај 
нацрт. У приједлогу измјене дијела Регулационог 
плана не могу се мијењати рјешења из нацрта 
документа, сем оних на која је била стављена 
основана примједба, приједлог или мишљење. Став, 
ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац, према примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматраће се на 
јавној расправи, која ће се организовати у року од 30 
дана од затварања јавног увида, на коју ће се 
позвати представници Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Зворник, ГП 
„Обнова“ д.о.о. Шамац и органа и правних лица из 
члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и 
грађењу, те чланови савјета плана.  

 
Члан 10. 

Одјељења за просторно уређење Градске управе 
Града Зворник, објавиће јавни позив за јавну  
расправу у најмање једном дневном листу 
доступном на територији цијеле Републике, три дана 
прије и на дан одржавања расправе, на којој могу да 
присуствују сва заинтересована лица. Ако јавној 
расправи не присуствују позвани овлашћени стручни 
представници органа и правних лица из члана 42. 
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, 
сматраће се да су прихватили приједлог измјене 
дијела Регулационог плана. 

 
Члан 11. 

Ако се приједлог измјене дијела Регулационог плана 
ужег урбаног подручја града Зворника, на основу 
прихваћених приједлога, примједби и мишљења 
достављених у току јавног увида, значајно разликује 
од нацрта измјене дијела Регулационог плана, 
Одјељење за просторно уређење, као носилац 
припреме плана, дужно је да организује поновни 
јавни увид. Трајање поновног јавног увида не може 
бити краће од осам дана.  
Поновни јавни увид се може спроводити највише 
два пута, након чега се доноси нова одлука о 
изради, или допуни измјене дијела Регулационог 
плана ужег урбаног подручја града. 

 
Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објављиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 04-363-5/2020                                НАЧЕЛНИК 
21. август  2020. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                               Бошко Којић с.р 
 
Одјељење за стамбено комунлне послове и 

послове саобраћаја 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е 

 
ОГЛАС 
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Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-11/20 од 25.08.2020. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених  зграда у регистарском листу 
број 194 упис оснивања Заједнице етажних власника 
стамбене зграде ''Вила Дринка''  са  подацима: 
Заједницу је основало 10 оснивача етажних 
власника. Дјелатност заједнице је под шифром 
81.10, која подразумјева вођење послова, њена 
права и обавезе: 

- заједница управља зградом за рачун етажних 
власника, 

- обезбјеђује средства за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде и  

- друге трошкове управљања зградом, 
- одржава заједничке дијелове и уређује 

зграде, 
- помаже члановима заједнице у остваривању 

њихових стамбених и других  
- потреба, 
- бави се кориштењем заједничких дијелова 

згрде и земљишта које служе за  
- редовно кориштење зграде, 
- обавља и све друге послове који се односе на 

управљање зградом. 
Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује  
уговоре и обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 
заједница одговара свим новчаним средствима са 
којима расолаже, а оснивачи и чланови заједнице 
одговарају супсидијароно у складу са критеријумима 
плаћања трошкова одржавања. 
Заједницу представља и заступа пред органима 
управе и правосудним органима, у правним 
пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења предсједник Скупштине Ашћерић 
Жељко. У односу на заједницу коју заступа, 

заступник је дужан да се придржава одлука 
надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник.   
 
Број: 05-373-11/2020                              НАЧЕЛНИК 
25. август  2020. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја,  о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-12/20 од 
03.09.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 44 упис промјене лица  
овлашћених  за  представљање и заступање  
Заједнице етажних власника зграде ''Дринска'' која 
се налази у Улици Вука Караџића број 86 у 
Зворнику, на тај начин што је за предсједника 
Скупштине умјесто Веселиновић Миодрага изабран  
Лукић Милош, а умјесто досадашњег предсједника 
Управног одбора Војина Чутурића изабран  Јешић 
Горан, који ће у будућем раду заступати заједницу. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-12/2020                              НАЧЕЛНИК 
25. август  2020. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
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