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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

25. јануар 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 1/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу чл. 39. 51. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), чл. 27. 37. и 50.  Статута града 
Зворник – пречишћен текст (“Службени гласник 
града Зворник” број: 5/17) и чл. 18, 31, 35, 41. и 46. 
Пословника Скупштине града Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на конститутивној 
сједници одржаној 22. јануара 2021. године, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ 
 
1. У Комисију за избор и именовање именују су 
следећи чланови: 
 

1) Драган Риђошић, одборник, предсједник 
2) Драгослав Милановић, одборник, замјеник 

предсједника 
3) Бојан Лукић, одборник, члан 
4) Менсур Селимовић, одборник члан 
5) Александар Писић, одборник члан  

  
2. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења а 
објавиће се  у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
 

Број: 01-111-1/2021                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
22. јануар 2021. године                     РАДНОГ  
Зворник                                      ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
                                                 Велизар Аћимовић с.р. 
 

 
 
На основу члана 39. став 1. тачка 21. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), чл. 
27. 32. и 50. Статута града Зворник- пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
и члана 17. и 101. Пословника Скупштине града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
конститутивној сједници одржаној   22.  јануара 2021. 
године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИЗБОРУ  ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ   

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Менсур Селимовић из Зворника, изабран је за 
предсједника Скупштине града Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-2/2021                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
22. јануар 2021. године                     РАДНОГ  
Зворник                                      ПРЕДСЈЕДНИШТВА 
                                                 Велизар Аћимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 1. тачка 21. члана 43. став 
3. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 
36/19), чл. 27. 32. и 50.  Статута грaда Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), чл. 
17. и 101. Пословника Скупштине града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник града 
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Зворник'',број: 5/17),  Скупштина града Зворник на 
конститутивној сједници одржаној   22. јануара 2021. 
године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИЗБОРУ  ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ   

ГРАДА  ЗВОРНИК 
 

1. Синиша Мијатовић из Зворника, изабран је за 
потпредсједника Скупштине града  Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-3/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. 51. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), чл. 27. 37. и 50.  Статута града 
Зворник – пречишћен текст (“Службени гласник 
града Зворник” број: 5/17), чл. 31, 41, 42. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 22. јануара 2021. године, 
донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА  

 СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ 
 

1. У Комисију за статутарна питања и прописе 
именују се следећи чланови: 
  

1) Иван Поповић, одборник, предсједник 
2) Срђан Богићевић, одборник, члан 
3) Бојан Јоковић, одборник, члан 
4) Аднан Хаџић, из реда стручњака правне 

струке, члан 
5) Сања Перић, из реда стручњака правне 

струке, члан 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења а 
објавиће се  у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-4/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. 51. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), чл. 27. 37. и 50.  Статута града 
Зворник – пречишћен текст (“Службени гласник 
града Зворник” број: 5/17) и чл. 31, 41, 43. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 22. јануара 2021. године,  
донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Именује се  Комисијa за буџет и финансије, у 
следећем саставу: 
  

1) Милан Ђокић, одборник, предсједник  
2) Зоран Обреновић, одборник, члан 
3) Велизар Аћимовић, одборник, члан 
4) Вукашин Николић, из реда стручњака, члан  
5) Саша Марковић, из реда стручњака, члан. 

    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-5/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 1. тачка 21. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 36/19), 
члана 4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 50. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 36/19), чл. 
27. 39. и 50. Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17) 
члана 101. Пословника Скупштине града Зворник- 
пречишћен текст (''Службени гласник Скупштина 
града Зворник '', број: 5/17) Скупштина града  
Зворник на конститутивној сједници одржаној 22. 
јануара  2021. године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ   В.Д. СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. Зоран Ђукановић, дипломирани правник из 
Локања, именован  је за  в.д. Секретара Скупштине 
града  Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-6/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. члана. 56. став 
1. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 
36/19) чл. 27. 42. и 50. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17) и члана 17. и 101. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник Скупштина града Зворник'', број: 
5/17), Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 22. јануара 2021. године,  
донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

ГРАДА ЗВОРНИК 
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1. Бојан Ивановић из Зворника, изабран је за 
Замјеника Градоначелника града Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-7/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. 48. и 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), чл. 27. 35. и 50.  Статута града 
Зворник – пречишћен текст (“Службени гласник 
града Зворник” број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на конститутивној сједници одржаној 22. 
јануара 2021. године, д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
 

1. У Комисију за  примопредају дужности 
предсједника Скупштине града Зворник именују се 
следећи чланови: 
  

1) Елвиса Гушић, предсједник 
2) Александар Крсмановић, члан 
3) Далибор Павловић, члан 

  
2. Задатак Комисије је да најкасније у року од осам 
дана од дана ступања на снагу рјешења о избору 
или именовању, изврши примопредају дужности 
предсједника Скупштине града Зворник, што 
подразумјева подношење: 

- извјештаја о обављању послова из дјелокруга 
органа, 

- финансијског извјештаја и извјештаја о 
преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 
обавезама, 

- извјештаја о предметима и пројектима у току 
и 

- предају затечених службених аката, печата и 
других списа и извјештаја од значаја за рад 
органа.   

 
3. Приморедаји дужности предсједника Скупштине 
града Зворник, присуствују лица која предају, 
односно примају дужност, предсједник и чланови 
ове комисије и секретар Скупштине града Зворник, 
који за потребе Комисије сачињава записник. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-8/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), члана 22. Породичног закона 
Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број: 54/02, 41/08, и 63/14) чл. 27. и 50.  

Статута града Зворник – пречишћен текст  
(“Службени гласник града Зворник” број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на конститутивној 
сједници одржаној 22. јануара  2021.  године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЛИЦА КОЈА ИСПРЕД 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК ПРИСУСТВУЈУ 
ВЈЕНЧАЊИМА ПРИ МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ У 
ЗВОРНИКУ И МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА 

 
I 

Скупштина града Зворник одређује јединствену 
листу лица која испред Скуштине града Зворник 
присуствују вјенчањима при матичној служби у 
Зворнику и мјесним канцеларијама: Дрињача, 
Каменица, Грбавци, Петковци, Козлук и Пилица. 
 

II 
Листу из претходне тачке сачињавају градоначелник 
Зворника Зоран Стевановић и одборници Скупштине 
града Зворник: 
 

1. Иван Поповић, 
2. Милан Ђокић, 
3. Драган Риђошић, 
4. Љубица Васиљевић, 
5. Александар Писић, 
6. Драган Тејић, 
7. Стево Лазаревић, 
8. Гордан Вуковић, 
9. Биљана Писић, 

10. Александар Крсмановић, 
11. Раде Лујић, 
12. Вјекослав Херцеговац, 
13. Милорад Шакотић, 
14. Синиша Мијатовић, 
15. Раденко Ђурић, 
16. Драгослав Милановић, 
17. Далибор Павловић, 
18. Срђан Богићевић, 
19. Радивоје Новаковић, 
20. Бранка Еркић, 
21. Ненад Продановић, 
22. Бојан Јоковић, 
23. Менсур Селимовић, 
24. Елвиса Гушић, 
25. Џемаил Исић, 
26. Бојан Лукић, 
27. Станко Цветаноски, 
28. Дејан Савић, 
29. Велизар Аћимовић, 
30. Бранко Пејић и 
31. Зоран Обреновић. 

 
III 

Висина накнаде лицима која присуствују закључењу 
брака утврђује се посебном одлуком о накнадама 
које припадају одборницима Скупштине града 
Зворник. 
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IV 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о одређивању јединствене листе одборника 
скупштине града Зворник за учешће у вјенчањима 
при Матичној служби у Зворнику и мјесним 
канцеларијама („Службени гласник града Зворник“, 
број 14/16, 2/19 и 11/19). 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник”.   
 
Број: 01-022-6/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић 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. и 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи (''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 конститутивној сједници 
одржаној 22. јануара 2021. године, д о н и ј е л а   ј е   

                                 
OДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О  УЧЕШЋУ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИЗГРАДЊИ 

ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ЗВОРНИКУ 

 
I 

У Одлуци о учешћу у заједничкој изградњи 
вишепородичног стамбено-пословног објекта у 
Зворнику (''Службени гласник града Зворник'' број 
7/18 и 15/20) у тачки I мијења се  друга подтачка и 
гласи: ''Грађевинској парцели је накнадно припојено 
земљиште означено као кп.бр.1346, звано ''Шума'' 
градилиште  у површини 189 м2 и кп.бр.1357, звано 
''Страна'' градилиште у површини од 298 м2  све 
уписано у лист непокретности број 177  КО Зворник 
град власништво Град Зворник са 1/1. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града  Зворник''.   
 
Број: 01-111-7/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
22. јануар 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службани гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 17. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 39/14) и  члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), а у складу са 
средствима планираним у Буџету града Зворник за 
2020. годину, Градоначелник града Зворник, доноси:  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I 
На основу указаних потреба Градске управе Зворник 
врши се допуна Плана јавних набавки Града 
Зворник за 2020. годину, број: 02-022-4/20 од 
27.01.2020. године (План набавки).  
 

II 
Допуна Плана набавки је сачињена у складу са 
средствима у Буџету Градске управе Зворник и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник које нису обухваћене 
Планом набавки.  
 

III 
Сви подаци који су обухваћени допунама Плана 
набавки садржани су у табели која је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

IV 
Ова Одлука је саставни дио Плана набавки. Сви 
остали подаци Плана набавки за 2020. годину остају 
непромјењени. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 02-022-4-2/2020                       
29. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службани гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 134. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС'', број: 37/12, 90/16 и 
94/19) и  члана 41. и 51. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17),  Градоначелник града Зворник, 
доноси:  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОВОДОМ 

НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се право на новчану помоћ 
поводом новогодишњих празника за социјално 
угрожено становништво на подручју града Зворник, 
која се финансира из буџета града Зворник. 
 

II 
Право на додјелу новчане помоћи поводом 
новогодишњих празника имају породице и појединци 
који се налазе у тешкој материјалној ситуацији 
према списку који утврђује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности у сарадњи са Градским 
организацијама бораца, ветерана, ратних војних 
инвалида, породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила, савеза инвалида рада и 
Центра за социјални рад Зворник. 

http://www.gradzvornik.org
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III 
Средства из тачке 1. ове Одлуке, обезбједиће се са 
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахрану незбринутих, економски код 
416100. 
 

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, и биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-1/2021                       
4. јануар  2021. 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) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник –  
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
I 

Овом Одлуком одобрава се исплата новчане 
помоћи запосленима Градске управе Зворник у 
износу од 100,00КМ по запосленом, намјенски за 
обиљежавање вјерских и новогодишњих празника у 
2020 години.  

 
II 

1) Под запосленицима Градске управе Зворник 
подразумјевају се сви запослени у Градској управи 
Зворник, на одређено и неодређено вријеме, као и 
ангажовани по основу уговора о дјелу. 
2) Новчана помоћ одобрава се запосленицима 
буџетских корисника, ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник и ЈУ Центар за социјални рад 
Зворник, по истим правним основима као у подтачци 
1) ове тачке. 

 
III 

Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 411400, потрошачка јединица 01190140 - 
Oдјељење за финансије и на иста ће бити 
обрачунати припадајући порези у складу са 
одредбама Закона о порезу на доходак („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 60/15, 5/16, 66/18, 
105/19 и 123/20). 
 

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

V 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-5/2021                       
18. јануар  2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута 
града Зворник („Службени гласник града Зворника“ 
број  5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 91/16), Градоначелник града Зворника,  
доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ОДСЈЕКА ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ 

 
I 

Усваја се Стратешки план Одсјека за интерну 
ревизију Града Зворник за период 2021-2023. 
године. 
 

II 
Стратешки план Одсјека за интерну ревизију из 
члана 1. саставни је дио ове Одлуке. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-3/2021                       
12. јануар  2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
                                                                                                         
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворника“ број  
5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 91/16), Градоначелник града Зворника,  
доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ 
ОДСЈЕКА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У ГРАДУ 

ЗВОРНИК ЗА  2021. ГОДИНУ 
 

I 
Усваја се Годишњи план ревизије Одсјека за 
интерну ревизију у Граду Зворник за 2021. годину. 
 

II 
Годишњи план ревизије из члана 1. саставни је дио 
ове Одлуке. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-4/2021                       
12. јануар  2021. 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 
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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: „Набавка чамаца и 
ронилачког одијела са опремом за потребе Службе 
цивилне заштите“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-1-52-3-83/20, дана 16.12.2020. 
године, пријавили су се следећи понуђачи: 
 

1. „Beka Commerce“ д.о.о. Сарајево и 
2. „KM Trade“  д.о.о. Високо. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка чамаца и 
ронилачког одијела са опремом за потребе Службе 
цивилне заштите“ најповољнији понуђач је „Beka 
Commerce“ д.о.о. Сарајево“. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 31.420,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 30 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, a 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: 02-360-55/2020                       
15. јануар  2021. 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: 
„Израда просторно планске документације – измјена 
дијела регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворник“, понуду је доставио понуђач: 

1. „ПЛАН“ д.о.о Бања Лука, Слободана 
Кустурића 4, Бања Лука. 

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за извршење услуга у укупном износу 
од 6.435,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга 
и достављања елабората је 180 дана рачунајући од 
дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се 
врши 30% авансно, 60% по усвајању регулационог 
плана и 10% по испоруци регулационог плана, који 
се доставља у (5) пет штампаних примјерака и (5) 
пет примјерака у електронском запису. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-57/2020                       
31. децембар  2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
чл. 41. и 51. Статута града Зворник - Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник доноси: 

 
УПУТСТВО   

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ УПУТСТВА О 
ОБРАЧУНУ, НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ НАПЛАТЕ 
НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЗВОРНИК 
 

ЦИЉ И СВРХА 
Члан 1. 

Овим Упутством ставља се ван снаге Упутство о 
обрачуну, наплати и контроли наплате непореских 
прихода општине Зворник број: 02-020-9/11 од 
01.04.2011. године, („Службени гласник општине 
Зворник“ број: 4/11). 

 
ПРИМЈЕНА УПУТСТВА 

Члан 2. 
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-020-1/2021                       
18. јануар  2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 41. и 51. Статута Града Зворник-
Пречишћени текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник доноси:  
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

I 
Архиву Републике Српске - Пословница Зворник ( у 
даљем тексту привременом кориснику), уступа се 
без накнаде на привремено коришћење пословна 
просторија укупне повшине 93 м2 која се налази у 
згради Ватрогасног дома у Зворнику (у приземљу 
зграде). 

http://www.gradzvornik.org
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II 
Привременом кориснику пословна просторија уступа 
се на период од 1 (једне) године, почевши од 
01.01.2021.године до 31.12.2021.године. 
 

III 
За вријеме привременог кориштења уступљене 
пословне просторије, Привремени корисник је дужан 
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну 
енергију, гријање и све друге обавезе које настану у 
времену привременог кориштења горе наведене 
пословне просторије. 
 

IV 
Привремени корисник је обавезан да се стара о 
уступљеном простору са пажњом доброг домаћина, 
те да исти простор по истеку рока привременог 
кориштења врати у уредном стању. 
 

V 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-374-1/2021                       
20. јануар  2021. 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: „Набавка 
чамаца и ронилачког одијела са опремом за потребе 
Службе цивилне заштите“ - отворени поступак, број: 
02-360-55/20, у саставу: 

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

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

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

4) Александар Јевтић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Раде Савић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 12.01.2021. 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: 02-360-55/2020                       
11. јануар  2021. 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: „Набавка 
ватрогасне опреме“ - отворени поступак, број: 02-
360-56/20, у саставу: 

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

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

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

4) Небојша Бошковић, члан - Раде Савић, 
замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Мирослав Аћимовић, 
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 22.01.2021. 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. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-56/2020                       
20. јануар  2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/1), 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. Бошко Којић из Локања, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету: 
„Израда просторно планске документације – измјена 
дијела регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворник“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити „ПЛАН“ д.о.о 
Бања Лука, према условима из понуде, број: 714-П-
XII-20 од 24.12.2020.године, у року од 180 дана од 
дана обостраног потписивања уговора. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења Уговора, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-57/2020                       
31. децембар  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), и Одлуке број:02-022-1/21 од 
04.01.2021.године, Градоначелник  д о н о с и 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
I 

Одобрава се исплата новчане помоћи поводом 
Новогодишњих празника, за вишечлане породице и 
појединце слабог материјалног стања и породице 
које су се нашле у стању социјалне потребе, према 
списку који утврђује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности у сарадњи са Градским 
организацијама бораца, ветерана, ратних војних 
инвалида, породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила, савеза инвалида рада и 
Центра за социјални рад Зворник. 
Укупна средства за ове намјене утврђују се у износу 
14.100,00 КМ (четрнаестхиљадастотину КМ). 
Појединачни износ помоћи за једночлане породице 
је 50 КМ, а за вишечлане породице 50-100 КМ. 

 

II 
Средства из претходне тачке овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције једнократне 
помоћи појединцима и трошкови сахране 
незбринутих лица'', економски код 416100. 
За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-022-2/2021                       
4. јануар  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено – комуналне 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 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: 05-373-1/21 од 
15.01.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 196 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''Ада-1'' која се налази у Улици 
Браће Обрадовића број 5 Зворнику, на тај начин што 
ће досадашњем предсједнику Скупштине Емилији 
Данојловић престати право представљања 
Заједнице етажних власника зграде ''Ада-1''   
Зворник. 
У будућем раду Заједницу етажних власника зграде 
''Ада-1'' Зворник, ће  представљати предсједник 
Скупштине Лозановић Миодраг. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-1/2021                              НАЧЕЛНИК 
15. јануар  2021. 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 
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ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-2/21 од 
22.01.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 197 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''B-13'' која се налази у Улици Браће 
Југовића број 13 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Управног одбора Крсту 
Јакшићу, престати право  заступања  а предсједнику 
Скупштине Константину Кљајићу предстати право 
представљања Заједнице етажних власника зграде 
''Б-13''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Б-13'' Зворник, ће    заступати предсједник Управног 
одбора Горан Тинтеровић, а представљати 
предсједник Скупштине  Ненад Стевановић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-2/2021                            НАЧЕЛНИК 
15. јануар  2021. године                    ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 

Одјељење за општу управу 
  
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 13/02, 
87/07,50/10 и 66/18), члана 61 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), тачке 157. Упутства о 
спровођењу канцеларијског пословања у 
републичким органима управе („Службени гласник 
РС“ , број 129/20) и члана 45 и 48. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ број 
2/16,14/16 и 4/17) Начелник одјељења за општу 
управу д о н о с и:   

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
У одјељењу за општу управу Градске управе града 
Зворник у 2021. години, водиће се попис аката за 
следеће предмете: 

1. Захтјеви за додјелу студентских стипендија,    
2. Конкурси за пријем у радни однос,   
3. Конкурси за пријем у радни однос 

приправника,   
4. Конкурси по основу Закона о јавним 

набавкама- ТЕНДЕРИ,   
5. Конкурс за избор директора и управних 

одбора,   
6. Налози за службена путовања,   
7. Издавање преписа из архиве,     
8. Евиденција о издатим преписима, овјереним 

копијама и предметима за потребе градске 
управе  Зворник      

9. Цивилна заштита,     

10. Изборна комисија-дописи, обавјештења, 
рјешења, закључци      

11. Пошта матичара,  
12. Издавање извода из МКР,    
13. Издавање извода из МКВ,   
14. Издавање извода из МКУ, 
15. Издавање увјерења из КД,    
16. Издавање увјерења, извјештаја, обавјештења 

и увјерења која се воде по службеној 
дужности  

17. Пријава за упис у МКР,   
18. Пријава за упис у МКВ,   
19. Пријава за упис у МКУ,   
20. Записници о упису националности и 

вјероисповјести    
21. Промјена ентитетског држављанства на 

основу члана 39. Закона о држављанству РС 
22. Увјерење о приходима чланова домаћинства    
23. Потврда о издржавању и животу за 

пензионере,       
24. Накнадни уписи у радну књижицу,     
25. Интерна ревизија,            
26. Евиденција казни, испис из војне евиденције 

лица која су се одрекла држављанства БиХ и 
РС и други захтјеви,   

27. Повјерљива и строго повјерљива пошта из 
војне евиденције,        

28. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
Градске управе града Зворник,     

29. Пријаве у војну евиденцију,       
30. Одјаве из војне евиденције,    
31. Увјерења из војне евиденције-разна,     
32. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ,    
33. Захтјеви за увјерење о околностима 

рањавања, повређивања и смрти,     
34. Захтјеви за издавање медицинске 

документације и налаза оцјене и мишљења 
НВЉК, 

35. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 
признавање рањавања,      

36. Одређивање кућних бројева, 
37. Служба професионалне ватрогасне јединице, 
38. Позиви медијима и пријем делегација   и 
39. Електронска пошта.                                                                                                  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Тачком 157. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања у републичким органима управе 
(„Службени гласник РС“, број: 129/20), прописано је 
да старјешина органа управе или старјешина у чијем 
је саставу писарница на почетку календарске године 
рјешењем одређује предмете за које ће се водити 
попис аката. 
Имајући у виду напријед наведено одлучено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
Број: 07-052-1/2021                       НАЧЕЛНИК 
4. јануар  2021. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                              Мурадиф Селимовић с.р. 
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