
                                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу члана 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 79. став (2) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17) Скупштина града Зворник 
на 2. редовној сједници одржаној _______________2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за попуну 
упражњених радних мјеста у Градској управи Града Зворник 

 
I 

Утврђује се листа стручњака за именовање конкурсних комисија за за попуну упражњених 
радних мјеста у Градској управи Града Зворник (у даљем тексту: Листа стручњака) , коју 
чине: 

1) Славиша Влачић, дипломирани економиста, 
2) Драган Пејић, дипломирани инжењер саобраћаја, 
3) Невенка Мариловић,  дипломирани економиста, 
4) Радивоје Аћимовић, дипломирани економиста, 
5) Немања Мићић, дипломирани економиста, 
6) Далибор Ивановић, дипломирани правник, 
7) Миодраг Радић, дипломирани инжењер грађевине, 
8) Валентина Лазић, дипломирани економиста, 
9) Слађана Милић, дипломирани економиста, 

10) Илијаз Миралемовић, дипломирани журналиста, 
11) Нихад Кавазбашић, доктор ветерине, 
12) Милан Кикић, дипломирани економиста. 

 
II 

Конкурсну комисију за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине града именује Скупштина града и иста има пет чланова, од којих су два члана 
одборници у Скупштини града, два члана службеници Градске управе који имају 
одговарајућу стручну спрему и звање и радно искуство, а један члан са Листе стручњака. 
 
 

III 
Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у Градску управу 
именује Градоначелник и иста има пет чланова, од којих су два члана службеници Градске 
управе који имају одговарајуће професионално искуство, jедан члан је службеник за 
управљање људским ресурсима, а два члана са Листе стручњака. 
 

IV 
Листа стручњака из тачке I ове одлуке утврђује се на вријеме трајања мандата Скупштине 
града 
 

V 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за 
именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 13/17). 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 39 и 82 Закона о локалној 
самоуправи, као и чл. 27 и 50 Статута града Зворник којим су дефинисане надлежности 
скупштине града, те у члану 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, којим је одређено да листу стручњака за чланове 
конкурсних комисија, утврђује скупштина. 
 
Разлог за доношење ове одлуке је чињеница да је истекао мандат лицима именованим 
Одлуком  о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за попуну 
упражњених радних мјеста у Градској управи Града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 13/17). 
 
За реализацију ове одлуке обезбјеђена су финансијска средства у буџету Града Зворник. 
 
 
 
    ОБРАЂИВАЧ          ПРЕДЛАГАЧ 
 СТРУЧНА СЛУЖБА                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК   
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                    


