
 1 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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Скупштина града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
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30. септембар 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 13/2020  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19), чл. 27. и 49. Статута 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 36. редовној 
сједници одржаној дана 29. септембра 2020. године, 
донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ШИРЕГ 
УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИК  

„ЗВОРНИК 2020-2035“ 
 
I 

Именује се Савјет плана за праћење израде 
Урбанистичког плана ширег урбаног подручја града 
Зворник (у даљем тексту: Савјет плана). 

 
II 

У Савјет плана именују се: 
1. Зоран Стевановић, предсједник - 

Градоначелник града Зворник,   
2. Бошко Којић, замјеник предсједника - 

начелник Одјељења за просторно уређење,  
3. Славиша Савић, члан - ЈУ „Воде Српске“ 

Бијељина, 
4. Љиљана Ерделић, члан - ЈУ „Воде Српске“ 

Бијељина, 
5. Јована Радић, члан - ЈП „Путеви Српске“ 

Бања Лука, 

 
 
 

6. Миле Јовић, члан - Савјет за безбиједност 
саобраћаја, 

7. Бранислав Шаровић, члан - Одјељење за 
просторно уређење, 

8. Млађана Ђокић, члан - Одјељење за 
просторно уређење, 

9. Владан Стевановић, члан - Одјељење за 
просторно уређење, 

10. Данило Зекић, члан - Одјељење за просторно 
уређење, 

11. Саво Михајловић, члан - Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

12. Сања Бјековић, члан - Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

13. Бојан Стевановић, члан - Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

14. Сања Перић, члан - Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, 

15. Синиша Марковић, члан - Одјељење за 
инспекцијски надзор, 

16. Слађана Видаковић, члан - грађевински 
инспектор, 

17. Данијел Милошевић, члан - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

18. Душан Трифуновић, члан - Полицијска управа 
Зворник,  

19. Ненад Тохољ, члан - Републички завод за 
геолошка истраживања, 

20. Саша Кикић, члан - РЈ „Електродистрибуција“ 
Зворник,  
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21. Горан Савић, члан - А.Д. „Зворник стан“, 
Зворник, 

22. Васиљевић Мирослав, члан - „Поште Српске“ 
РЈ Зворник, 

23. Стојан Перић, члан -  АД "Водовод и 
комуналије" Зворник,     

24. Вујадин Лукић, члан - АД "Телекомуникације 
Републике Српске" Бања Лука, ИЈ Зворник, 

25. Негосава Стјепановић, члан - ЈУ „Народна 
библиотека и музејска збирка“ Зворник. 
  

III 
Савјет плана прати израду Урбанистичког плана, те 
прати вођење јавне расправе и усаглашавање 
ставова и интереса током израде овог документа 
просторног уређења, заузима стручне ставове 
према питањима општег, привредног и просторног 
развоја града Зворник, заузима стручне ставове у 
погледу рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, те врши и друге послове у складу 
са чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и 
грађењу ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-75/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
      
На основу чл. 6. и 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 68/07, 109/12 и 
44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, 
број 5/17) Скупштина града Зворник на  36. редовној 
сједници  одржаној  29. септембра 2020. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ 

ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“, ЗВОРНИК 
 

I 
1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса и расписује 
Јавни конкурс за избор и именовање  директора 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник 
2) Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови за избор директора, процедура спровођења 
јавног конкурса, као и други услови утврђени овом 
одлуком. 
 

II 
1) Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, 
морају испуњавати опште и посебне услове 

утврђене Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске,  Законом о 
систему јавних служби и овом одлуком. 
2) Општи услови: 

- да су држављани РС или БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- да нису отпуштени из органа управе, као 

резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у РС или БиХ, у периоду  од три 
године прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине 
неподобним за обављање послова у градској 
управи, односно да се против њих не води 
кривични поступак, 

- да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да 
нису под оптужницом тога Суда, а да се нису 
повиновали налогу да се појаве пред Судом и 

- да нису у сукобу интереса 
3) Посебни услови  

- завршен први циклус одговарајућег студијског 
програма или еквивалент потребан за рад у 
предшколским установама на пословима 
васпитача или стручног сарадника, завршен 
први циклус одговарајућег студијског 
програма или еквивалент потребан за рад у 
васпитно-образовним установама на 
пословима наставника или стручног 
сарадника, дипломирани правник или 
дипломирани економиста. 

- подношење плана и програма рада Јавне 
установе за мандатни период на који се 
именује, 

- најмање пет година искуства у својој струци, 
након стицања високе стручне спреме 

- организаторске способности 
 

III 
Директора ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, 
Зворник, на основу спроведеног јавног конкурса, а 
на приједлог Комисије за избор и именовање, 
именује Скупштина града. 

 
IV 

Поступак избора, укључујући преглед пристиглих 
пријава на конкурс, улазни интервју и рангирање 
кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 
извршиће  Комисија  за спровођење поступка за 
избор директора и чланова Управних одбора у 
Јавним установама чији је оснивач Скупштина Града 
( именована 26. јануара  2017. године), у  саставу:   

1. Госпава Јеремић, предсједник 
2. Aлександар Дошић, члан 
3. Мирослав Аћимовић, члан 
4. Бранко Јашић, члан 
5. Анел Карић, члан 

 
V 

Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати 
потребне документе који ће бити одређени у јавном 
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конкурсу у складу са овом одлуком. Сви услови који 
нису утврђени овом одлуком, утврдиће се јавним 
конкурсом. 
 

VI 
Јавни конкурс у складу са чланом 8. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске биће обjављен у ''Службеном 
гласнику Републике Српске'' и најмање у једном 
дневном листу, са роком од 15 дана за 
пријављивање кандидата. 
 

VII 
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна 
служба Скупштине града и Градоначелник. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-76/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. 
редовној сједници, одржаној 29. септембра 2020. 
године,  донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ (2020-

2022) СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2018-2027. ГОДИНА 
 

I 
Усваја се План имплементације (2020-2022) 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 
период 2018-2027. година. 
 

II 
Саставни дио ове одлуке је табеларни приказ Плана 
имплементације (2020-2022) Стратегије 
интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-
2027. година. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-77/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници одржаној  29. 
септембра 2020. године, донијела је  

                                 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ И ПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА РАДИ 
КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 ДОО ''ТРГО-ШПЕД'' ЗВОРНИК 
 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр. 2057/2 Улица Карађорђева 
двориште површине 16 м2 уписано у лист 
непокретности бр. 177 Ко Зворник-град на име 
власника град Зворник са 1/1 за непокретности 
означене као  кп.бр. 1036/2 Двориште улица 
површине 60 м2 уписане у  лист непокретности бр. 
165 КО Зворник-град  на име власника Доо ''Трго-
шпед'' Зворник са 1/1.  
 

II 
Град Зворник ће Доо ''Трго-шпед'' Зворник продати 
непосредном погодбом, ради комплетирања 
грађевинске парцела непокретности означене као 
кп.бр. 917/4 Стара болница двориште површине 21 
м2 уписане у лист непокретности бр. 177 КО 
Зворник-град на име власника град Зворник са 1/1. 
 

III 
1) Вриједности непокретности из тачке I означених 
као кп.бр. 2057/2, које је у власништву града Зворник 
износи 2.400,00 КМ, вриједност непокретности из 
тачке I означених као кп.бр. 1036/2, које је у 
власништву Доо ''Трго-шпед'' Зворник износи 
9.000,00 КМ. Вриједност непокретности из тачке II 
означених као кп.бр. 917/4, у власништву града 
Зворник износи 1.365,00 КМ. 
2) Укупна вриједност непокретности у власништву 
града Зворник (кп.бр. 2057/2 и кп.бр. 917/4) износи 
3.765,00 КМ, а укупна вриједност непокретности у 
власништву Доо ''Трго-шпед'' Зворник (кп.бр.1036/2) 
износи 9.000,00 КМ. 
3) На име разлике у вриједностима непокретности 
град Зворник је дужан Доо ''Трго-шпед'' Зворник 
уплатити 5.235,00 КМ. 
  

IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може 
закључити уговор о замјени  некретнина из тачке I 
ове одлуке и продаји некретнина из тачке II ове 
одлуке.               
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-78/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 
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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 36. редовној сједници одржаној   29. 
септембра 2020. године, донијела је   

                                 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВОДОВОДА 
У МЗ ЛОКАЊ 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину  непокретности 
означених као: 

1. кп.бр. 4885 Окућница, пашњак 3. класе, 
површине 44 м2 уписане на име супосједника 
Ђорђић (Николе) Војо  са 3/4, 

2. кп.бр. 3579/2 Башча воћњак 4. класе 
површине 21 м2 уписана у пл.бр. 92 КО Локањ 
на име посједника Ђурић (Мирка) Крста са 
1/1, 

3. кп.бр. 4841/5 Осоје воћњак 3. класе површине 
22 м2 уписана у пл.бр. 66 КО Локањ на име 
посједника Ђорђић (Цвијана) Вељка са 1/1, 

4. кп.бр. 2213/3 Окућница њива њива 5. класе 
површине 53 м2 уписана у пл.бр. 885 КО 
Локањ на име посједника Ђокић (Саво) 
Радивоје са 1/1,  

5. кп.бр. 4351/3 Градиница воћњак 5. класе 
површине 911 м2 уписана у пл.бр. 809 КО 
Локањ  на име посједника Манојловић (Раде) 
Рацо. 

 
II 

Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе водовода у Мјесној заједници Локањ. 

 
III 

Земљиште из тачке I одлуке се купује за 
купопродајну цијену: 

− подтачка 1. за ...................................500,00 КМ, 
− подтачка 2. за................................... 500,00 КМ, 
− подтачка 3. за................................... 800,00 КМ, 
− подтачка 4. за................................... 800,00 КМ, 
− подтачка 5. за................................ 5.986,00 КМ, 

  
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: 01-022-79/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници одржаној  29. 
септембра 2020. године, донијела је  

                                 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ НЕКРЕТНИНА ОЗНАЧЕНИХ КАО  
КП.БР. 7516 И КП.БР. 7517/1 КО СКОЧИЋ 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 7516  Загробље, њива 3. класе, 
површине 511 м2  и кп.бр. 7517/1 Загробље њива 5. 
класе површине 2142 м2 уписана у пл.бр. 852 КО 
Скочић  на име посједника Симић (Борисав) Крсман 
са 1/1.  
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе проширења гробља у Мјесној заједници 
Скочић. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 13.265,00 КМ (словима: 
тринаестхиљададвијестотинешездесетпетконвертиб
илнихмарака). 
 

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: 01-022-80/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 30. 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 36. редовној сједници одржаној  29. 
септембра 2020. године, донијела је      
 

OДЛУКУ 
 О  ПРОДАЈИ  ЗЕМЉИШТА КП.БР 2046/2 КО 
ЗВОРНИК - ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ПАРЦЕЛЕ 
  

I 
Град Зворник ће Стојановић (Спасоје) Гордани и 
Стјепановић (Спасоје) Милану из Зворника  продати 
непосредном погодбом  градско грађевинско 
земљиште означено као кп.бр. 2046/2 Улица 
површине 10 м2 КО Зворник - град уписано у лист 
непокретности бр. 177 на име власника град 
Зворник са 1/1. 
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II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле по цијени од 
450,00 КМ (словима: четиристотинепедесет 
конвертибилнихмарака).  
  

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-81/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници одржаној  29. 
септембра 2020. године, донијела је   

                                 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА КП.БР. 451 КО 
ЗВОРНИК-ГРАД 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину  непокретности 
означених као кп.бр. 451 Башча њива 4. класе 
површине 77 м2 уписана у лист непокретности бр. 94 
Зворник - град власништво Буковица (Хасан) Бисера 
са 1/1. 
  

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује ради 
привођења намјени предиђеној регулационим 
планом. 

 
III 

Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену 23.100,00 КМ. (словима: 
двадесетитрихиљадестотинуконвертибилних 
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: 01-022-82/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници одржаној   29. 
септембра 2020. године, донијела је       
                         

OДЛУКУ 
О  КУПОВИНИ НЕКРЕТНИНА ОЗНАЧЕНИХ КАО  

КП.БР. 2682 КО РОЋЕВИЋ 
 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 2682 Бара, њива 4. класе, 
површине 2351 м2 уписана у пл.бр. 700 КО Роћевић  
на име посједника Стојановић Гојка Радивоје са 1/1.  

 
II 

Земљиште из тачке I ове одлуке се купује ради 
обезбјеђивања замјенске парцеле за гробље у МЗ 
Роћевић. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 11.755,00 КМ (словима: 
једанаестхиљадаседамстотинапедесетпетконвертиб
илнихмарака). 
 

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: 01-022-83/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник – пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) Скупштина града 
Зворник, на 36. редовној сједници одржаној дана 29. 
септембра 2020. године доноси: 
                                                                      

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду на подручју Града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник", број: 
3/18) у члану 15. у ставу 1. тачка 3. се брише. 
Досадашња тачка 4. постаје тачка 3. 
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Члан 2. 
Члан 21. се мијења и гласи: 

"Члан 21. 
(1) Корисник комуналне услуге је физичко лице, 
предузетник, удружење грађана, привредно друштво 
и друга правна лица, органи, организације и 
институције јавних служби који на законит начин 
користе комунале услуге. 
(2) Корисник комуналне услуге  користи комуналне 
услуге које је јединица локалне самоуправе 
организовала на свом подручју у складу са 
одредбама Закона о комуналним дјелатностима. 
(3) Пружање и коришћење комуналних услуга 
одвожења отпада врши се на основу уговора 
закљученог између даваоца комуналне услуге и 
корисника комуналне услуге. 
(4) Општи услови за закључење уговора су: 

1) обавезе даваоца комуналне услуге као што су: 
уредно и квалитетно одвожење отпада, 
утврђивање цијене у складу са овом одлуком,  

2) обавезе корисника комуналних услуга као што 
су: уредно плаћање комуналне услуге у 
складу са испостављеном фактуром, 
коришћење комуналне услуге у складу са 
овом одлуком, 

3)  вријеме на које се закључује уговор, 
4)  услови за раскидање уговора. 

(5) Кориснику комуналне услуге може се на његов 
захтјев одобрити да не користи услугу одвожења 
отпада: 

1) ако техничке карактеристике система не 
омогућавају њено коришћење,  

2) ако је корисник комуналне услуге удаљен 
преко 1000 метара од мјеста одређеног за 
постављање контејнера и  

3) ако за корисника постоје боља техничка и 
економска рјешења под условом да то не 
шкоди другим корисницима. 

(6) Захтјев из претходног става се подноси даваоцу 
комуналне услуге. Уколико давалац комуналне 
услуге одбије захтјев корисника комуналне услуге, 
корисник комуналне услуге може затражити 
мишљење о испуњености услова од органа управе 
за комуналне послове. Мишљење надлежног органа 
управе за комуналне послове је обавезујуће. 
(7) Под условима из претходног става одобриће се 
кориснику комуналне услуге и раскидање  уговора 
по подношењу захтјева. 
 (8) Ако се промијени корисник услуге, нови корисник 
услуге је дужан да у року од 15 дана од настале 
промјене о томе обавијести даваоца комуналне 
услуге уз достављање исправе којом се доказује 
промјена корисника. 
 (9) Ако се не пријави промјена корисника, обавеза 
плаћања накнаде за комуналне услуге пада на терет 
власника, односно корисника непокретности. 
(10) Примјена обавезе плаћања према пријављеној 
промјени корисника услуге наступиће првог дана у 
наредном мјесецу. 

 
Члан 3.        

Послије члана 21. додаје се нови члан 21а и гласи: 
 
 

"Члан 21а. 
(1) Корисник комуналне услуге који повремено 
борави на територији града Зворник обавезан је да 
пријави повремено коришћење комуналне услуге уз 
доставу одговарајућих исправа (потврда 
предсједник МЗ, потврда предсједника ЗЕВ и 
слично) и да са даваоцем комуналне услуге закључи 
уговор о коришћењу услуге под условима из члана 
21. ове одлуке. 
(2) Корисници из става 1. овог члана плаћају 40% од 
накнаде за одвожење комуналног отпада на 
годишњем нивоу. 
(3) Корисник комуналне услуге може привремено 
одјавити коришћење услуге, уз претходно измирење 
до тада насталих обавеза и уз доставу 
одговарајућих исправа (потврда ЗЕВ-а, 
предсједника МЗ и слично), ако стамбени или 
пословни простор неће користити у периоду 
једнаком или дужем од два мјесеца. 
(4) Код корисника комуналне услуге који одјаве 
коришћење комуналне услуге или пријаве 
повремено коришћење, уколико давалац комуналне 
услуге, редовном контролом утврди да корисник који 
је услугу одјавио исту користи, или да корисник који 
је пријавио повремено коришћење, услугу 
константно користи, услуга ће се обрачунати у пуној 
цијени од дана када је простор одјављен или 
пријављен на повремено коришћење.. 
(5) Одјава корисника комуналне услуге може се 
извршити и од стране даваоца комуналне услуге, у 
оправданим случајевима, на основу записника 
комисије коју формира давалац или на основу 
записника радника даваоца услуге задуженог за 
контролу.". 

 
Члан 4. 

У члану 23. став 2. тачка 1. подтачка 2. мијења се и 
гласи: 
 "2. у осталим насељеним мјестима на подручју 
града Зворник цијена се одређује по домаћинству: 

− домаћинства која су удаљена до 500 метара 
од мјеста одређеног за постављање 
контејнера плаћају пуну накнаду за одвоз 
кућног отпада, 

− домаћинства која су удаљена од 500 до 1000 
метара од мјеста одређеног за постављање 
контејнера плаћају 60% накнаде за одвоз 
смећа". 

 
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4. и гласе: 
 "(3) Заједница етажних власника зграде је дужна да 
на захтјев даваоца комуналне услуге у року од 15 
дана од дана поднесеног захтјева достави 
евиденције о власницима и податке о етажној 
својини у згради којом управља. 
(4) Предсједник Мјесне заједнице је дужан да на 
захтјев даваоца комуналне услуге у року од 15 дана 
од дана поднесеног захтјева достави евиденцију о  
корисницима комуналне услуге одвожења 
комуналног отпада.". 
 

Члан 5. 
Послије члана 24. додаје се нови члан 24а и гласи: 
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"Члан 24а. 
(1) Рециклажно двориште је ограђени простор под 
надзором намијењен одвојеном сакупљању и 
привременом складиштењу различитих врста 
отпада.  
(2) Зелена острва су мјеста на којима грађани 
одлажу разврстани отпад у одговарајуће контејнере. 
(3) Град Зворник успоставља и развија систем 
одвојеног сакупљања отпада на територији града 
Зворник и утврђује локације за рециклажна 
дворишта и зелена острва, укључујући и локације за 
сакупљање кабастог отпада.  
(4) Град Зворник је дужан да обезбиједи и опреми 
центре за сакупљање кабастог (крупног) комуналног 
отпада и изгради рециклажна дворишта и зелена 
острва. 
(5) Град Зворник организује едукативне кампање за 
подизање свијести јавности о организованом 
управљању отпадом.". 

 
Члан 6. 

У члану 26. став 1. мијења се и гласи: 
"(1) Посуде за отпад могу бити: 

1) пластични и лимени контејнери запремине 0,6 
m3, 0,8 m3 и 1,1 m3, у складу са стандардом 
DIN EN 840 и DIN 30700, 

2) метални контејнери 5 m3 и 7 m3 у складу са 
стандардом DIN 30720, 

3) пластичне канте за отпад 60, 80, 120 и 240 
литара, у складу са стандардом DIN EN 840 и 

4) најлонске вреће.". 
 

Члан 7. 
У члану 33. додаје се нови став 1. који гласи: 
"(1) Простор за смјештај посуда код објеката 
колективног становања, предузећа и установа мора 
бити ограђен, заштићен од разношења отпадних 
материја и приступачан комуналном возилу.". 
Досадашњи став 1. постаје став 2. 
 
Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
"(3) Уколико је давалац комуналне услуге одговоран 
за оштећење или уништење посуде за отпад дужан 
је посуду о свом трошку поправити или замјенити 
исправном посудом.". 
Досадашњи став 2. постаје став 4. 
 

Члан 8. 
У члану 34. после става 2. додаје се став 3. и гласи: 
"(3) Корисник услуга може да ангажује даваоца 
комуналне услуге да одвезе и депонује крупни 
комунални отпад из става 1. овог члана и изван 
термина прописаних ставом 2. овог члана, за шта ће 
даваоцу комуналне услуге платити цијену услуга 
према важећем цјеновнику.“. 
 

Члан 9. 
У члану 38. додаје се нови став 1. који гласи: 
"(1) Инвеститор изградње објекта, прије започињања 
грађевинских радова организује одвожење отпада у 
складу са  чланом 21. ове одлуке.". 
Досадашњи став 1. постаје став 2. 
 
 

Члан 10. 
Члан 41. се мијења и гласи: 
"Власници и корисници спортских и рекреационих 
објеката, забавних паркова и игралишта, 
организатори јавних скупова, јавних приредби и 
привремени корисници јавних површина организују 
одвожење отпада у складу са чланом 21. ове 
одлуке, те су дужни обезбиједити довољан број 
посуда за отпад и осигурати чишћење коришћених 
површина тако да те површине буду очишћене у 
року од осам часова по завршетку приредбе, 
односно времена кориштења објекта.". 
 

Члан 11. 
У члану 42. у ставу 1. послије тачке 14. додају се 
тачке 15, 16, 17, 18. и 19 и гласе: 

"15) у посуде одлагати предмете и материјале 
који могу експлодирати, запалити посуду 
или представљати опасност за раднике који 
сакупљају или третирају отпад, 

16)  бацање и остављање отпада у посуде за 
улични отпад или у посуде за комунални 
отпад које су у власништву других 
корисника, 

17)   држање отворених сметлишта изузев 
регионалне санитарне депоније, 

18) у контејнера за одвојено сакупљање 
одлагати други отпад, осим отпада за који 
су намијењени, 

19)  свако пребирање и прекопавање по отпаду 
који је одложен у посуду за отпад.". 

 
Члан 12. 

Послије члана 46. додаје се нови члан 46а и гласи: 
"Члан 46а. 

(1) Дивље депоније представљају отпадне материје 
одложене на јавној или другој површини, супротно 
Закону о комуналној дјелатности, овој одлуци и 
другим прописима. 
(2) Забрањено је стварање дивљих депонија на 
цијелој територији града Зворник. 
(3) Лице које је депоновало отпад на дивљој 
депонији дужно је да по рјешењу комуналне 
полиције очисти дивљу депонију у цјелости. 
(4) Уклањање отпада са дивљих депонија врши се 
на терет лица која су депоновала отпад, уколико су 
позната. 
(5)Уколико се не може утврдити ко је извршио 
депоновање отпада, уклањање ће извршити правно 
лице или предузетник с којим након спроведеног 
поступка јавне набавке  Град Зворник закључи 
уговор. 
(6) Након уклањања дивље депоније обавезно је 
обезбиједити предметну локацију од даљег 
неконтролисаног одлагања отпада на одговарајући 
начин. ". 
 

Члан 13. 
У члану 181. у ставу 1. мијења се тачка 16. и гласи: 
"16) ако учини било какву радњу забрањену чланом 
42. т. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,18. и 19,". 
 

Члан 14. 
У члану 182. у ставу 1. мијења се тачка 2. и гласи: 
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"2) ако учини било коју радњу забрањену чланом 42. 
т. 11, 14, 15. и 17. и чланом 46а и не изврши радње 
предвиђене чл. 47, 48, 49, 50, 51. и 52,". 
 

Члан 15. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-84/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  O ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.-30.06.2020. године 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-85/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈРМ-А И БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Информација о стању криминалитета, 
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01. до 30.06.2020. године 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-86/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ И 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Усваја се Информација о стању и заштити 
животне средине на подручју града Зворник. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-87/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О  

ВОДОСНАДБЈЕВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ЗВОРНИК КАО И ПРУЖАЊУ ДРУГИХ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
 

1. Усваја се Информација о  водоснадбјевању на 
подручју града Зворник као и пружању других 
комуналних услуга. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-88/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
ЗВОРНИК У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
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1. Усваја се Информација о стипендирању 
студената из буџета града Зворник у школској 
2019/2020. години. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-89/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ O ОСНИВАЊУ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ЗВОРНИК У 2020. ГОДИНИ 

 (са стањем на дан 31.08.2020.године) 
 

1. Усваја се Информација о оснивању 
предузетничких радњи на подручју града Зворник у 
2020. години (са стањем на дан 31.08.2020.године). 

 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-90/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2019-2021. 

ГОДИНА 
 

1. Усваја се Извјештај  о реализацији Плана 
капиталних инвестиција 2019-2021. година. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-91/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ 
ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 
2019. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Извјештај о остварењу Плана 
имплементације Стратегије интегрисаног  развоја 
града Зворник за 2019. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-92/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 36. редовној сједници, 
одржаној  29. септембра  2020. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  АКЦИОНОГ ПЛАНА ОДРЖИВОГ 

УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА ГРАДА ЗВОРНИК 

(SECAP) ЗА ПЕРИОД ДО 2030. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Акциони план одрживог управљања 
енергијом и прилагођавања климатским променама 
града Зворник (SECAP) за период до 2030. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-93/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 
36. редовној сједници одржаној 29. септембра 2020. 
године, донијела  је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ДИРЕКТОРА ЈПВОУ  

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК 
 

1. Вукомир Станковић из Зворника, разрјешава се 
дужности  директора ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник, због истека мандата. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-25/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 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 
36. редовној сједници одржаној 29. септембра 2020.  
године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ  „НАША РАДОСТ“ 
ЗВОРНИК 

  
1. Вукомир Станковић  из Зворника, именује се за 
в.д.  директора ЈПВОУ Дјечији вртић  „Наша радост“  
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције. 
  
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-26/2020                  ПРЕДСЈЕДНИК 
29. септембар 2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19) и чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), а у вези са Колективним 
уговором о измјенама  Колективног уговора за 
запослене у Градској управи Града Зворник, број: 
02-131-17/20 од 30.09.2020.године, Градоначелник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О НАЈНИЖОЈ ЦИЈЕНИ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
I 

Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у 
износу од 110,00 КМ за запослене у Градској управи 
Града Зворник. 

 
II 

Одлука о најнижој цијени рада примјењиваће се од 
01. октобра 2020. године. 

 
III 

За реализацију одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе Града Зворник. 
 

IV 
Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука о 
најнижној цијени рада запослених у Градској управи 
Зворник, број: 02-022-7/20 од 10.фебруара 
2020.године ("Службени гласник града Зворник", 
број: 2/20). 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-94/2020                  
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 „Младост“ Вука Караџића 15, 
Зворник, ЈИБ 4960058090008, у износу од 2.200.00 
КМ, намјенски за суфинансирање санације улаза у 
зграду и ходника зграде. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Младост“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова санације улаза у зграду и 
ходника зграде. 
2) Заједница етажних власника зграде „Младост“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
Средства из тачке I 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 „Младост“ број: 555-006-
00519751-37 отворен код Нове банке. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-27/2020                  
24. септембар 2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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 „Жељезничка зграда“, Светог Саве 
120 из Зворника, ЈИБ 4960010700009 у износу од 
2000.00 КМ, намјенски за суфинансирање замјене 
улазних врата зграде. 
 

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

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „Жељезничка 
зграда“ из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова радова на 
замјени улазних врата зграде. 
2) Заједница етажних власника зграде „Жељезничка 
зграда“ је обавезна Градској управи доставити 
извјештај о утрошеним средствима из тачке I ове 
одлуке. 
 

IV 
Средства из тачке I 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 „Жељезничка зграда“ Зворник, 
број: 551-028-00007251-39 отворен код UniCredit 
Bank а.д. Бања Лука, филијала Зворник. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-94/2020                  
24. 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 члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде ''Метеризе 3'',из Зворника у износу 
од 4.000.00 КМ, намјенски за суфинансирање 
санације крова зграде. 
. 

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

III 
Заједница етажних власника зграде ''Метеризе 3'' ће 
из сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова санације крова зграде а по пореској 
фактури број:9/20 Лимарска дјелатност ''Адел'' 
с.п.Адел Берхамовић,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 ''Метеризе 3'' број-562-009-
80985883-51. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-116/2020                  
11. 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 „Змајевац“ Блок Б, Светог Саве 
бр.5/Б, Зворник у износу од 4.300.00 КМ, намјенски 
за суфинансирање завршних радова на кровној 
конструкцији зграде. 
 

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

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „Змајевац“ 
Блок Б из Зворника ће из сопствених средстава 



БРОЈ 13                             Службени гласник града Зворник                          30. септембар 2020. 
 

 

12 

финансирати преостали дио трошкова радова на 
кровној конструкцији зграде. 
2) Заједница етажних власника зграде „Змајевац“ 
Блок Б је обавезна Градској управи доставити 
извјештај о утрошеним средствима из тачке I ове 
одлуке. 
 

IV 
Средства из тачке I 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 „ 
Змајевац“ Блок Б, број: 562-009-81171772-37 
отворен код НЛБ Банке. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-119/2020                  
24. септембар 2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу чл. 26. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 
број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о спорту 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и чл. 19. 
41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ 

 
I 

Овом одлуком утврђује се право додјеле спортске 
опреме за спортске клубове са подручја града 
Зворник, које ће се финансирати из буџета града 
Зворник. 
 

II 
Право на додјелу имају активни клубови из 
евиденције Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности према списку како слиједи: 
 

1. ФК „Брањево“, Брањево, 
2. ФК „Будућност“, Пилица, 
3. ФК „Дрина“, Зворник, 
4. ФК „Јардан“, Јардан, 
5. ФК „Јасеница“; Јасеница, 
6. ФК „Јединство“, Роћевић, 
7. ФК „Локањ“, Локањ, 
8. ФК „Подриње“, Тршић, 
9. ФК „Раднички“, Каракај, 
10. ФК „Челопек“, Челопек, 
11. ФК „Табанци“, Табанци, 
12. ФК „Трновица“, Трновица, 
13. ЖФК „Дрина“, Зворник, 

14. ФК „Пецка“, Роћевић, 
15. ОКК „Дрина-Принцип“, Зворник, 
16. КК „Зворник-Баскет“, Зворник, 
17. ОК „Дрина“, Зворник, 
18. РК „Дрина“, Зворник, 
19. Атлетски клуб „Српски Соко“, 
20. Теквондо клуб „Српски Соко“, 
21. Теквондо клуб „Зворник“, 
22. Џудо клуб „Српски Соко“, 
23. Џудо клуб „Соколови“, 
24. Карате клуб „Сенсеи“, 
25. Карате клуб „Змај“, 
26. Карате клуб „Српски Соко“, 
27. Карате клуб „Дрина“, 
28. Карате клуб „Шкорпион“, 
29. КБС „Обилић“, 
30. КБС „056“, 
31. КБВ „Просвјетитељ“, 
32. Џиу Џицу клуб „Јуниор“, 
33. Аикидо клуб „Шихан“, 
34. Боксерски клуб „Дрина“, 
35. Кик бокс клуб „Српски Соко“ и 
36. Гиманстички клуб „Полет“. 

 
III 

Средства из тачке I ове одлуке, обезбједиће се са 
буџетске позиције 415200 – Грант за финансирање 
спортских организација. 
 

IV 
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-74/2020                  
18. септембар 2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 29. Правилника о начину и поступку 
реализације пројеката водоводне и канализационе 
инфраструктуре у Републици Српској (''Службени 
гласник РС' 'број: 116/12), градоначелник града 
Зворник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ И ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА 
 

I 
На тендер за избор најповољнијег понуђача за 
извођење радова ''Изградња водоводног система 
''Локањ-Пилица''-I фаза'', пријавио се понуђач: 
 

1. ''Кесо-промет'' д.о.о.Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 1.869.805,59 КМ без ПДВ-а.Рок 
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за извођења радова је 12 мјесеци (365 дана), а 
плаћање се врши 20% авансно, а остатак по 
испостављању привремених ситуација. 
Против ове одлуке кандидат-понуђач има право да 
поднесе писмени приговор у року од десет дана од 
дана пријема. 
Приговор се подноси уговорном органу, у писаној 
форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-32/2020                  
17. 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: „Израда пројектне 
документације“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-2-46-3-67/20, дана 03.09.2020. 
године, пријавили су се следећи понуђачи: 

 
1. Група понуђача: „Индустропројект“ а.д.  

Приједор, „HKP Consulting“ д.о.о. Бања Лука 
и „План“ д.о.о. Бања Лука, 

2. Центар за пројектовање и консалтинг „CPK“ 
д.о.о. Бања Лука, 

3. Група понуђача: „Унис“ институт  д.о.о. Пале, 
„К-Инел“ д.о.о. И.Н.Сарајево  и „Гралекс“ 
д.о.о. Пале, 

4. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања 
Лука и 

5. „Genex“ д.о.о. Зворник. 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених услуга „Израда пројектне 
документације“ најповољнији понуђач је „Genex“ 
д.о.о. Зворник. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 39.000,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извршење услуга је 30 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре.  
 

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: 02-360-49/2020                  
28. 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 „Извођење 
радова на изградњи одводног канализационог 
колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику 
– фаза l“, објављен на порталу јавних набавки број: 
70-1-3-43-3-64/20, дана 25.08.2020. 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: 02-360-46/2020                  
18. 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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету: 
„Реконструкција мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ 
у Зворнику“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити изводити „Кипарис“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 02-
360-44-2/20 од 04.09.2020. године, у року од 45 дана 
од увођења извођача радова у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 

http://www.gradzvornik.org
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-44-1/2020                  
23. септембар 2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске бр. 97/16 и 
36/19), члана 41. Статута града Зворник – 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник  
доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
I 

Именују се службеници Градске управе Града 
Зворник задужени за рад на Регистру подстицаја и 
то: 

1. Бошко Марковић, виши стручни сарадник – 
система администратор у Служби за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, именује се за администратора 
Регистра подстицаја, 
bosko.markovic@gradzvornik.org, 065/471-981. 

2. Бекир Омеровић, самостални стручни 
сарадник за предузетништво у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности, именује 
се за унос података у Регистар подстицаја, 
bekir.omerovic@gradzvornik.org, 061/727-209. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-111-24/2020                  
24. 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, асфалтирање и санација градских 
улица, локалних и некатегорисаних путева са 
санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и 
санацијом клизишта“ - отворени поступак, број: 02-
360-45/20, у саставу: 

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

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

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

4) Зоран Ерић, 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 29.09.2020. 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: 02-360-45/2020                  
28. 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: „Израда 
пројектне документације“ - отворени поступак, број: 
02-360-49/20, 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) Раде Савић, члан  - Зоран Ерић, замјеник 
члана. 

 

mailto:bosko.markovic@gradzvornik.org
mailto:bekir.omerovic@gradzvornik.org
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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 24.09.2020. 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: 02-360-49/2020                  
23. 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: 02-360-51/20, у саставу: 

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

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

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5) Раде Савић, 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 30.09.2020. 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: 02-360-51/2020                  
28. 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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 2.500,00 
КМ, на име финансирања трошкова за адаптацију 
трибина и набавку столица на трибинама. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412500 - 
Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама, 
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 
Фудбалског клуба „Табанци“ број: 562-009-00000313-
85. 
  
4.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-38/2020                  
24. септембар 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  Савезу Радио-
аматера Републике Српске,Радио клуб „Зворник“ из 
Зворника у износу од 870,00 КМ на име новчане 
помоћи која је потребна да би се уплатила годишња 
чланарина овог Радио клуба. 
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2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица Кабинет 
градоначелника - 01190120. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Радио 
клуба „Зворник“ 562-099-00002340-70 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-78/2020                  
23. јун 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 

 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
грађана „Дијаспора за одрживи повратак и 
регионални развој“ Дивич у износу од 5.000,00 КМ, 
на име суфинансирања пројекта  „Реконструкција 
водоводне мреже“ у МЗ Дивич. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи 
за инфраструктуру у Мјесним заједницама, 
потрошачка јединица 01190170 - Одјељење за 
стамбено комуналне послове, из буџета за 2020. 
годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун извођача 
радова АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник  
број:  562-009-00002480-83. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-123/2020                  
18. септембар 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  Реџић Мустафи 
ЈМБ 1502968183922   из Доње Каменице  у износу 
од 8.000,00 КМ на име суфинансирања пројекта 
санирања клизишта. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412500 - 
Расходи за хитне интервенције - клизишта, 
потрошачка јединица 01190260 - Служба цивилне 
заштите, из буџета за 2020. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Реџић Мустафе 
број: 562-003-81562585-40. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-339-5/2020                  
14. 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 2019. 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 01190300 – Центар за социјални рад.   

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 416100  -  Финансирање социјалних 
потреба и социјалне заштите, на позицију: 

- 416300 - Дознаке примаоцима услуга 
социјалне заштите које исплаћује центар 
за социјлни рад из средстава Буџета РС 
100% у износу од 30.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због  
недостатка новчаних средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-22/2020                                НАЧЕЛНИК 
18. септембар  2020. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић 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: 15/18) 
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. Реалокација ће се извршити 
са позиције: 

 

- 416100 - Текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика, на позицију: 

- 414100 - Субвенције за Дом омладине у 
износу од 10.000,00 КМ. 

2. Средства на тој позицији потребна су ради 
измирења обавеза и нормалног функционисања ЈУ 
Дом омладине . 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-23/2020                                НАЧЕЛНИК 
21. септембар  2020. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
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Синдикална организација Градске управе 
Зворник 

 
На основу члана 37. Колективног уговора за 
запослене у градској управи Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 11/18 и 
11/19), Градоначелник Града Зворник и Синдикална 
организација Градске управе Града Зворник, 
закључили су 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
О ИЗМЈЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗВОРНИК  
 

Члан 1. 
У члану 5. мијењају се ст. 5. и 6. и гласе:  
(5) Цијена рада је основ за обрачун плата, а иста се 
утврђује у складу са Законом о раду. Потписници 
овог уговора могу да утврде већу цијену рада с тим 
да висина цијене рада не може бити мања од 110,00 
КМ, ни већа од 145,00 КМ. 
(6) Уговорне стране су се споразумјеле да цијена 
рада, од дана ступања на снагу овог колективног 
уговора износи 110,00 КМ, с тим да се у децембру 
мјесецу сваке године споразумно одређује цијена 
рада за наредну годину. 

 
Члан 2. 

У члану 6. мијења се став 2. и гласи:  
(2) Послови се разврставају у платне групе са 
следећим коефицијентима за обрачун плате: 

1) прва платна група, послови на којима се 
захтијева стручност неквалификованог 
радника........................................................4,85,  

2) друга платна група, послови на којима          
се захтијева стручност која се стиче                                    
средњим образовањем у трајању од            
три године........................................... 4,95-5,80, 

3) трећа платна група, послови на којима          
се захтијева стручност која се стиче                                   
средњим образовањем у трајању од      
четири године и за запослене којима             
се плата увећава по основу рада                   
на радном мјесту са повећаним             
ризиком ...............................................5,90-7,20, 

4) четврта платна група, послови на           
којима се захтијева стручност која се        
стиче  специјализацијом на основу   
стручности средњег образовања..... 7,30-8,30,  

5) пета платна група, послови на                  
којима се захтијева стручност која                  
се стиче вишим образовањем или        
високим образовањем са остварених          
180 ЕЦТС бодова, или еквивалент, 
Руководилац архиве градске управе,  
Руководилац возног парка и            
заједничких послова и Руководилац 
портирнице ........................................8,40- 9,40,  

6) шеста платна група,  послови на 
извршилачким радним мјестима на          
којима се захтијева стручност која се        
стиче високим образовањем у трајању           
од четири године или високим      
образовањем са остварених                          
240 ЕЦТС бодова, или                  
еквивалент....................................10,30 – 14,40,  

7) седма платна група, послови на    
руководећим радним мјестима на            
којима се захтијева стручност која се       
стиче високим образовањем у трајању          
од четири године или високим      
образовањем са остварених 240 ЕЦТС 
бодова, или еквивалент,                                       
Шеф одсјека за буџет, Шеф одсјека за 
интерну ревизију и Самостални стручни                            
сарадник за заступање градске управе        
код основних судова-одјељења за 
прекршаје...................................... 14,50 -20,95.  

 
Члан 3. 

Све остале одредбе Колективног уговора за 
запослене у Градској управи Града Зворник остају 
непромјењене и даље на снази. 
 

Члан 4. 
Овај колективни уговор ступа на снагу даном 
обостраног потписивања, а примјењиваће се од 1. 
октобра 2020. године. 
 
Број: 29/2020                              Број: 02-131-17/2020                
30. сеп.  2020. године                30. сеп.  2020. године 
Зворник                                                 Зворник 
 
Синдикална организација              Градска управа 
Градске управе Зворник                 Града Зворник 
          Предсједник                            Градоначелник 
   Весна Бошковић с.р.            Зоран Стевановић с.р. 
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