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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

18. фебруар 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 2/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу чл. 5. 31. и 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), чл. 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 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I 
Скупштина града Зворник усваја Нацрт буџета града 
Зворник за 2021. годину у износу од 29.612.000,00 
КМ. 

 

II 
Задужује се Градоначелник  и Одјељење за 
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту 
буџета и да Приједлог буџета упути Скупштини 
града на усвајање. 
 

III 
Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџета града 
Зворник за 2021. годину. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
 
Број: 01-022-12/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 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 1. редовној сједници одржано 17. фебруара 2021. 
године,  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ У 

СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
 

I 
Овом одлуком уређују се принципи примопредаје 
дужности, службених аката и службених печата у 
случају престанка мандата (у даљем тексту: 
примопредаја дужности), поступак примопредаје, 
субјекти који учествују у примопредаји дужности, 
рокови, мјесто и начин примопредаје, форма и 
садржај записника о примопредаји и друга питања 
од значаја за примопредају дужности. 
 

II 
Примопредаја дужности врши се у складу са 
етичким принципима, јавности, одговорности, 
међусобног поштовања и уважавања и са 
кооперативним приступом свих учесника у процесу 
примопредаје. 
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III 
Циљ примопредаје дужности је обезбјеђивање 
континуитета рада из дјелокруга Града Зворник, 
стабилност и несметани развој локалне заједнице. 
 

IV 
1) Примопредаје дужности, службених аката и 
печата врши се између функционера града Зворник 
који предају дужност и новоизабраних функционера 
који примају дужност. 
2) Одредбе ове одлуке примјењују се и у случају 
примопредаје дужности секретара као и између 
именованих, односно постављених лица у јавним 
предузећима, јавним установама и другим 
организацијама чији је оснивач Град Зворник, као и 
између организација које престају да раде и 
новооснованих организација и служби Града 
Зворник. 
3) Одредбе о примопредаји дужности сходно се 
примјењују и у случајевима примопредаје дужности 
између именованих, односно постављених 
службеника на руководећим радним мјестима у 
Градској управи Града Зворник. 

 
V 

Примопредаја дужности из тачке IV ове одлуке 
подразумијева подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга 
органа, 

2) финансијског извјештаја и извјештаја о 
преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 
обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у току, 
4) предају затечених службених аката, 

службених печата и других списа и извјештај 
од значаја за рад органа. 

 
VI 

1) Примопредаја дужности након спроведених 
избора за органе градске власти, спроводи се 
између градоначелника који предаје дужност и 
градоначелника који прима дужност најкасније у 
року од осам дана од дана потврде мандата од 
органа надлежног за спровођење избора за 
градоначелника, а за остале функционере у року од 
15 дана од дана конституисања скупштине. 
2) Примопредаја дужности између именованих, 
односно постављених лица из тачке IV подт.  2) и 3) 
ове одлуке спроводи се у року од 8 дана од дана 
доношења рјешења о избору, именовању, односно 
постављењу. 
 

VII 
Примопредаја дужности врши се у службеним 
просторијама функционера, односно именованих и 
постављених лица из тачке IV, подт. 2) и 3) ове 
одлуке. 
 

VIII 
1) Примопредаја дужности врши се у присуству 
Комисије за примопредају дужности (у даљем 
тексту:  Комисија), којa се именује на период од 4 
године, са могућношћу поновног именовања. 

2) Комисија има три члана од којих је један 
предсједник комисије. 
3) Чланови комисије имају замјенике. 
4) За примопредају дужности између 
градоначелника  или између службеника на 
руководећим радним мјестима, градоначелник 
именује Комисију из реда запослених у Градској 
управи. 
5) За примопредају дужности између предсједника 
скупштине и између секретара скупштина именује 
Комисију из реда одборника у скупштини. 
6) За примопредају дужности између именованих, 
односно постављених лица у јавним предузећима, 
јавним установама и другим организацијама чији је 
оснивач Град Зворник, као и између организација 
које престају да раде и новооснованих организација 
и служби, градоначелник именује Комисију у 
саставу: два члана из реда запослених у Градској 
управи и један члан из реда запослених у јавном 
предузећу, јавној установи или другој организацији 
чији је оснивач Град Зворник у којој се врши 
примопредаја. 
 

IX 
(1)  Приликом примопредаје дужности обавезно се 
сачињава записник. 
(2) Записник о примопредаји дужности сачињава 
секретар скупштине, односно јавног предузећа, 
јавне установе или друге организације чији је 
оснивач Град Зворник у којој се врши примопредаја. 
(3) Уколико скупштина, односно јавно предузеће, 
јавна установа или друга организација чији је 
оснивач Град Зворник нема секретара записник 
сачињава предсједник Комисије.  
(4) Записник о примопредаји дужности сачињава се 
у четири примјерка, од којих се један примјерак 
уручује лицу које у смислу одредаба ове одлуке 
предаје дужност, један лицу које преузима дужност, 
један примјерак лицу које саставља записник и један 
примјерак се предаје надлежним службама ради 
архивирања. 
 

X 
Записник о примопредаји дужности треба да 
садржи: 

1) мјесто, датум и правни основ примопредаје 
дужности, 

2) лично име и функцију лица које предаје 
дужност и лица које прима  дужност, 

3) лична имена лица која присуствују 
примопредаји дужности, 

4) податке о правном акту којим је формирана 
Комисија, 

5) попис и опште податке о службеним актима 
који су предмет примопредаје дужности, по 
годинама, врсти, количини и стању тих аката, 

6) број службених печата који су предмет 
примопредаје, 

7) лична имена чланова Комисије који потписују 
записник, 

8) напомене у вези са предметом примопредаје 
и  

9) потписе чланова Комисије и потписе свих 
овлашћених присутних лица. 
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XI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-13/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), члана 85. став 2) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 94/19) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 1. редовној сједници одржаној дана 17.  
фебруара 2021. године донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ 
МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2021 ГОДИНУ 

 
I 

Средства прикупљена по основу уплата привредних 
друштава и других правних лица који имају сједиште 
и обављају дјелатност на територији Града Зворник 
која су обрачуната и уплаћена у корист буџета Града 
Зворник, у складу са чланом 85. Закона о заштити 
од пожара  („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 94/19) користе се за намјену утврђену овом 
одлуком. 
 

II 
Планирају се прикупити следећа средства: 

1. обрачунате и уплаћене накнаде за 
реализацију посебних мјера заштите од 
пожара у складу са чланом 85. Закона о 
заштити од пожара. 

2. укупно планирана средства буџетом Града 
Зворник                               390.000,00 КМ 

 
III 

Средстава прикупљена на основу обрачунате и 
уплаћене накнаде у корист буџета Града Зворник 
усмјерит ће се на следећи начин :    
 

1. набавка опреме: одјела за прилазак 
отвореном племену, одјела за заштиту од 
отровних гасова и агресивних материја, хитан 
комплет за опасну робу, ватрогасна црева, 
млазнице вишенамјенске, полице за црева, 
преклопни мост за црева, преградна 
ватрогасна трака, ватрогасна поткапа за 
ватрогасце, интервенцијски опасачи са 
карабином, ватрогасна интервенцијска 
сикера, ватрогасна чакља, комплет алата за 
ватрогасце, ватрогасни лед рефлектор за 
потраге, ватрогасно суво одјело за улазак у 
воду, чизме за спашавање из поплава, 
ватрогасна потопна пумпа, ватрогасни 

апарати, кључеви за отварање лифта и 
хидраната, сет алата за спашавање, резна 
машина за бетон, челик и остало, ормани за 
личну опрему, кревети за спаваону и набавка 
хидрауличног алата за спашавања из 
саобраћајних удеса и осталог. 

2. Сервис и поправка ватрогасних пумпи и 
уређаја на возилима и осталој опреми која 
подлеже редовном сервису.     

3. Набавка техничког ватрогасног возила са 
припадајућом потребном опремом за 
спашавање из саобраћајних незгода и 
осталих интервенција. 

4. Набавка половног аутомобила за потребе 
службе.  

5. Радови на ватрогасном дому у граду: замјена 
и уградња столарије, врата и гаражних врата, 
изградња две нове гараже за ватрогасна 
возила, уређивање постојећих гаража, 
ватрогасног дома и сервиса. 

6. Радови на ватрогасном дому у МЗ Козлук: 
изградња канцеларија, дежурне собе, 
магацина, спаваоне и остало, изградња 
гаража за ватрогасна возила, асвалтирање 
испред дома са паркингом, кречење 
просторија, стављање фасаде на дому и 
остали радови. 

 
IV 

Наведена средства су планирана од прихода 
противпожарне заштите. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-14/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу  чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи ( ''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 
58/19), и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града  Зворник, на 
1. редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. 
године, усвојила је 
 

ОДЛУКУ  
О КОРИШТЕЊУ  СРЕДСТАВА НАПЛАЋЕНИХ ОД 
НОВЧАНИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНО У 2021. 

ГОДИНИ 
 
I 

Средства која ће град Зворник наплатити на име 
накнаде за претварање пољопривредног земљишта 
у непољопривредно у висини од 70.000 КМ 
(седамдесетхиљадаконвертибилних марака), 
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планирају се утрошити у складу са намјенама 
дефинисаним Законом о пољопривредном 
земљишту. 
 

II 
Средства из тачке I ове одлуке  која су планирана у 
буџету града Зворника за 2021. годину, на позицији 
''Накнаде за промјену намјене пољопривредног 
земљишта'' (економски код 722425), утрошиће се за: 
 

- Заштиту обрадивог пољопривредног 
земљишта од ерозивног  дјеловања локалних 
водотокова (Дрина, Сапна, Хоча и остали 
бујични водотокови на најкритичнијим 
локацијама на територији града Зворника) у  
висини од 70.000 КМ (седамдесетхиљада 
конвертибилнихмарака). 

 
III 

Локације, предмјер и обим радова из тачке II 
утврдиће стручна лица Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја и 
Одјељења за просторно уређење Града Зворник. 
 

IV 
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове, односно Одјељења за 
инспекцијски надзор Града Зворник.  
 

V 
Ова одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-15/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу члана 80. став (4) Закона о уређењу 
простора и грађењу (Службени гласник Републике 
Српске'', број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 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 1. 
редовној  сједници одржаној  17. фебруара 2021. 
године, донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ, КОНАЧНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2020. 

ГОДИНИ 
 

I 
Утврђује се да је просјечна, коначна грађевинска 
цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора на подручју града 
Зворник у 2020. години износила 930,00 КМ. 
 

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

Број: 01-022-16/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 97/16 и 36/19), чл. 6. и 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 41/03), чл.50.  51. и 
53. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17) 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

I 
1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине града. 
2) Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови за избор секретара Скупштине града, 
процедура спровођења јавног конкурса, као и други 
услови утврђени овом одлуком. 
 

II 
1) Кандидати за радно мјесто секретара Скупштине 
града Зворник, морају испуњавати опште и посебне 
услове утврђене Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске, Законом 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе и Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у Градској управи Зворник. 
2) Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске 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 Републике Српске 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, односно да не 
обављају дужност која је неспојива са 
дужношћу секретара Скупштине града. 
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3) Посебни услови: 
- да имају завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први 
циклус студија са звањем дипломирани 
правник и остварених најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент, 

- да имају најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања и 

- да имају положен стручни испит за рад у 
градској управи или правосудни испит 

 
III 

Секретара Скупштине града, на основу спроведеног 
јавног конкурса, а на приједлог Комисије за избор и 
именовање, именује Скупштина града на вријеме 
трајања мандата Скупштине града. 

 
IV 

Поступак избора, укључујући преглед пристиглих 
пријава на конкурс, улазни интервју и рангирање 
кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 
извршиће комисија именована од стране Скупштине 
града. 
 

V 
1) Комисију за избор секретара Скупштине града  
именује Скупштина града.    
2) Комисија има пет чланова, од којих су два члана 
одборници у Скупштини града, два члана 
службеници Градске управе Зворник који имају 
одговарајућу стручну спрему и звање и радно 
искуство, а један члан са листе стручњака коју 
утврђује Скупштина града. 

 
VI 

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

VII 
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. 
 

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

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-17/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 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 1. редовној сједници одржаној дана 17. 
фебруара 2021. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ ГРАНТА ЗАЈЕДНИЧКОГ 
ЕВРОПСКОГ ФОНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН ЗA 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА 
ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ЛОКАЊ – ПИЛИЦА 
ФАЗА 1 И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉЕ ТАБАНЦИ 

 
I 

Прихватају се средства грантa по Споразуму о 
гранту између Босне и Херцеговине, Републике 
Српске, Града Зворника и Европске инвестиционе 
банке, Заједнички европски фонд за западни 
Балкан/WБ-ИГ04-БИХ-ЕНВ-02, „Босна и 
Херцеговина, „WАТСАН“ програм (Програм 
водоснабдијевања и санитарних услуга) у 
Републици Српској: Локањ - Пилица: 
Водоснабдијевање фаза 1 и постројење за 
пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци у 
граду Зворник“ у износу 595.000,00 евра - 
1.163.718,85 КМ. 

 
II 

Средства гранта намијењена су за: 
- изградњу водоводног система Локањ – 

Пилица фаза 1 у мјесној заједници Локањ, 
- изградњу система за пречишћавање и 

третман отпадних вода у насељу Табанци. 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да 
потпише: 

- Споразум о гранту између Босне и 
Херцеговине, Републике Српске, Града 
Зворника и Европске инвестиционе банке, 
Заједнички европски фонд за западни 
Балкан/WБ-ИГ04-БИХ-ЕНВ-02, „Босна и 
Херцеговина, „WАТСАН“ програм (Програм 
водоснабдијевања и санитарних услуга) у 
Републици Српској: Локањ - Пилица: 
Водоснабдијевање фаза 1 и постројење за 
пречишћавање отпадних вода за насеље 
Табанци у граду Зворник“. 

- Уговор о регулисању међусобних права и 
обавеза са Републиком Српском, коју 
представља Министарство финансија. 

 
IV 

За реализацију ове одлуке задужују се 
Градоначелник Зворника и Пројектни 
имплементациони тим формиран од стране 
Градоначелника. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 01-022-18/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), чл. 9. и 17. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 
98/13) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 1. 
редовној сједници, одржаној  17. фебруара 2021. 
године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ И 
ДРУГИХ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 
ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

У Одлуци о утврђивању висине основне плате и 
других права из радног односа функционера града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 
16/16), у члану 3, послије става 1. додају се ст. 2. и 
3. који гласе: 
 
„Функционер своју дужност обавља са статусом 
запосленог лица по основу рјешења о раду на 
мандатни период утврђен изборним прописима. 
Изузетно од става 2. овог члана, предсједник 
Скупштине може своју функцију обављати 
волонтерски, без заснивања радног односа, на 
основу поднијетог захтјева и рјешења Комисије за 
избор и именовање.“ 

                           
II 

У члану 4. ст. 4. и 5.  мијењају се и гласе: 
„Плата функционера из става 1. овог члана, за сваку 
навршену годину стажа осигурања, увећава се, до 
навршених 25 година 0,3%, а након навршених 25 
година, свака наредна година 0,5%.  
Рјешење о утврђивању плате предсједнику 
Скупштине града и Градоначелнику доноси Комисија 
за избор и именовање, потпредсједнику Скупштине 
рјешење о утврђивању плате доноси предсједник 
Скупштине, а рјешење о одређивање плате 
замјенику Градоначелника доноси Градоначелник.“ 

 
III 

Члан 5. мијења се и гласи: 
„Предсједник Скупштине који дужност обавља 
волонтерски, има право на накнаду у висини нето 
плате предсједника Скупштине који своју функцију 
обавља са статусом запосленог лица, сразмјерно 
времену проведеном у обављању функције, а 
одређује се у проценту од 70% од нето плате 
предсједника Скупштине града. 
Уколико се накнада исплаћује на основу претходног 
става, предсједник Скупштине нема право на 
одборничку накнаду.“ 
        

IV 
У члану 6. послије ријечи „града“, ставља се запета 
и додају се ријечи „који своју дужност обављају са 
статусом запосленог лица по основу рјешења о 
раду,“. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 01-022-19/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник –пречишћен текст  (''Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17) и чл. 56. 57. 58. и 59. 
Пословника Скупштине града Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17) 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној  дана 17. фебруара 2021. године, донијела 
је  
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I – УВОД 
 

(1) Програмом су утврђени послови и задаци 
Скупштине и њихов основни садржај и начин 
извршавања. Такође су утврђени носиоци послова, 
задатака и рокови за разматрање појединих питања, 
из рада локалне заједнице. 
(2) Скупштина ће доносити акта у складу са 
Уставом, Законом, Статутом града Зворник и другим 
прописима из свих области за које је надлежна и 
вршити активности које произлазе из Стратегије 
интегрисаног развоја, као и друге послове и задатке 
у рјешавању питања од интереса за грађане. 
(3) Овај програм треба схватити као оквирни, а 
Скупштина града ће адекватним методама рада и 
дјеловања путем својих сједница размотрити сва 
питања за свакодневно стање у областима 
привредног и друштвеног живота од интереса за 
град и грађане. У складу са законским и статутарним 
овлашћењима Скупштина ће на својим сједницама 
вршити изборе и именовања и рјешавати и друга 
питања везана за остварење кадровске политике. 
(4) Програм рада остаје отворен током цијеле 
године за нове приједлоге и иницијативе предлагача 
тако да ће свако актуелно питање бити разматрано 
на сједницама Скупштине. 
(5) Предлагачи и обрађивачи појединих материјала 
утврђених у Програму рада Скупштине морају се 
придржавати рокова утврђених у овом програму. 
Обимнији материјали који иду на Скупштину 
доставиће се одборницима у изводу, а на њихов 
захтјев у изворном тексту материјали ће им бити 
стављени на увид у Стручној служби Скупштине 
града Зворник.  
(6) Према члану 64. став 1. Пословника Скупштине 
града материјали за редовне сједнице Скупштине 
доставиће се одборницима најмање 7 дана прије 
дана одржавања сједнице Скупштине града, на 
начин и и на адресу коју су навели у евиденционим 
листовима. 
(7) Према Програму рада за 2021. годину сједнице 
ће се одржавати најмање једном у два мјесеца у 
назначеним роковима, а по потреби и више пута. 
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II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

 
ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈАНУАР – МАРТ) 

 
 

1. Програм рада Скупштине града Зворник за 
2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 

           ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине Града 
 

2. Одлука о измјени о допуни Одлуке о 
утврђивању висине основне плате и других 
права из радног односа функционера града 
Зворник 

           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине  
града 

           ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

3. Одлука о утврђивању критеријума и 
расписивању Јавног огласа за избор  
секретара Скупштине града Зворник 

           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине  
града 

           ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

4. Одлука о утврђивању критеријума и 
расписивању Јавног огласа за избор  чланова 
управних одбора јавних установа чији је 
оснивач Скупштине града Зворник 

           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
5. Одлука о утврђивању критеријума и 

расписивању Јавног огласа за избор  
директора ЈУ „Туристичка организација града 
Зворник“ 

           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

6. Одлука о утврђивању листе стручњака за 
именовање конкурсних комисија за попуну 
упражњених радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

7. Одлука о поступку и начину примопредаје 
дужности у случају престанка мандата 
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

8. Извјештај Градоначелника о раду Градске 
управе града Зворник и Стручне  службе  
Скупштине града у 2020. години  

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и 
Стручна служба Скупштине града 

      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

9. План и програм рада Градоначелника и 
Градске управе Зворник за 2021. годину 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и 
Стручна служба Скупштине града 

      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
10. Одлука о усвајању Плана утрошка средстава 

од концесионих накнада за 2021. годину  
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 
11. Одлука о прихватању Гранта за изградњу 

водоводног система Локањ – Пилица и 
пречистача отпадних вода за канализацију у 
МЗ Табанци 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
12. Одлука о кредитном задужењу 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
13. Одлука о именовању Савјета плана за 

праћење израде Зонинг плана подручја у 
обухвату граничног прелаза Шепак (Средњи 
Шепак)-Брањево-Доња Пилица са израдом 
Плана парцелације насеља Брањево 

      ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно 
уређење 

      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

14. Одлука о усвајању измјене дијела 
Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворник 

            ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  
уређење 

            ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

15. Одлука о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијене корисне површине 
стамбеног и пословног простора у 2020. 
години 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 

        ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
16. Програм заједничке комуналне потрошње за 

2021. годину 
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-

комуналне послове и послове саобраћаја 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
17. Одлука о утврђивању накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта за 2021. 
годину 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
18. Одлука о измјени Одлуке о гробљима и 

погребној дјелатности на подручју града 
Зворник 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 

       ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
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19. Одлука о измјени Одлуке о предаји на 
управљање православног гробља у Челопеку 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 

       ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
20. Извјештај о стању у пољопривреди на 

подручју града Зворник у 2020. години 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
21. Програм кориштења буџетских  средстава за 

подстицај пољопривредне производње на 
подручју града Зворник за 2021. годину 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
22. Одлука о усвајању Плана кориштења 

средстава од накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта  у 2021. години  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
23. Одлука о усвајању Програма утрошка 

намјенских средстава посебних намјена од 
водних накнада у 2021. години  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

24. Информација о стању у спорту на подручју 
града Зворник за 2020. годину 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности  

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
25. Одлука о расподјели средстава спортским 

клубовима и организацијама за 2021. годину 
       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности и Комисија за спорт и     
културу 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
26. Одлука о усвајању Плана коришћења 

прихода остварених по основу накнаде за 
експлоатацију шума за 2021. годину  

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
27. Одлука о усвајању Плана кориштења 

средстава привредних друштава и других 
правних лица која имају сједиште на подручју 
града Зворник за реализацију посебних мјера 
заштите од пожара за 2021. годину 

       ОБРАЂИВАЧ: Служба Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
28. Извјештај о реализацији Плана 

имплементације (2020-2022) Стратегије 
интегрисаног развоја града Зворника за 
период 2018-2027. година 

       ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
29. План имплементације (2021-2023) Стратегије 

интегрисаног развоја града Зворника за 
период 2018-2027. година        

       ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
30. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 

административним таксама града Зворник 
       ОБРАЂИВАЧ: Одјељења и службе Градске 

управе Града Зворник 
       ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
31. Извјештај о раду Комисије за повратак, развој 

и интеграцију за 2020. годину 
       ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за 

повратак, развој и интеграцију 
 
32. Одлука о измјени Одлуке о формирању 

првостепене стручне комисије о процјени 
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад, 
Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

33. Информација о стању криминалитета, ЈРМ-а 
и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2020. године 

       ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска 
управа Зворник 

 
34. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 

општим условима за производњу, испоруку и 
коришћење топлотне енергије 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Клуб одборника 
СДС ГО Зворник 

 
 

ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ (АПРИЛ – ЈУН) 
 

 
1. Одлука о утврђивању критеријума и 

расписивању Јавног огласа за избор  чланова 
Градске изборне комисије 

     ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 

     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 
2. Одлука о годишњем финансијском извјештају 

Града Зворник за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

3. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник 
за период 01.01.-31.12.2020. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

4. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник 
за период 01.01.-31.03.2021. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
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5. Одлука о усвајању измјене дијела 
Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворник 

           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  
уређење 

           ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

6. Информација о стању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју града 
Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

8. Одлука о називима улица и насеља на 
територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

9. Информација о стању улица и тротоара, 
хоризонталне, вертикалне и свјетлосне 
сигнализације на подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

10. Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем  установа и предузећа чији је 
оснивач Град Зворник  за 2020. годину 

            ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, Јавне установе и  
предузећа 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
  

11. Одлука о додјели награда и признања 
             ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду 

идруштвене дјелатности, Комисија за 
друштвени надзор, награде и признања 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
12. Информација о организованости, 

опремљености и функционисању цивилне 
заштите на подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Служба цивилне заштите 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
  

13. Извјештај о стању судских и других предмета 
у којима се као једна страна појављује 
Градска управа града Зворник за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: 
Правобранилаштво РС – Сједиште Замјеника  
правобраниоца у Бијељини 
 

14. Информација о малољетничкој деликвенцији 
на подручју града Зворник са приједлогом 
мјера на њеном сузбијању 
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Центар за социјални рад“, 
Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

15. Извјештај о пословању са финансијским 
извјештајем АД „Водовод и комуналије“ 
Зворник за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ: АД „Водовод и комуналије“ 
Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

16. Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем АД „Зворник стан“ Зворник за 
2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ: АД „Зворник стан“ Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

17. Информација о раду ЈП „Регионална 
депонија“ доо, Зворник за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Регионална депонија“ доо, 
Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

18. Извјештај о извршењу производно 
финансијског плана Шумске управе „Зворник“ 
за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Шумска управа 
Зворник 
 

 
ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈУЛ – СЕПТЕМБАР) 

 
 

1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник 
за период од 01.01 - 30.6.2021. године  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

2. Информација о стању безбједности 
саобраћаја на територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ. Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове   саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

3. Одлука о усвајању Ревизије Урбанистичког  
плана „Зворник 2020-2035“ 

     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
уређење 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

4. Одлука о утврђивању нацрта измјене дијела 
Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворник, „Зворник 2031“ 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
уређење 

      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

5. Одлука о именовању Савјета плана за 
праћење израде Регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворник 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
уређење 

      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

6. Одлука о димњачарској дјелатности на 
територији града Зворник  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник  
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7. Информација о стању водоснабдјевања на 
подручју града Зворник, као и пружању других 
комуналних услуга 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја  
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник  

 
8. Одлука о усвајању Програма санитарне 

заштите изворишта на територији града 
Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја  
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник  

 
9. Информација о стипендирању студената у 

школској 2020/2021. години 
           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и  

друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

10. Извјештај о успјеху ученика  школској 
2020/2021. години и упису ученика у основним 
и средњим школама за  школску 2020/2021. 
годину 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

       ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
11. Информација о усвојеном Програму рада 

Средњих школа за 2021/2022 школску годину 
на подручју града Зворник 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

       ПРЕДЛАГАЧ:Градоначелник 
 
12. Информација о стању безбједности и стању 

криминалитета на подручју града Зворник за 
прво полугодиште 2021. године 

           ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска 
управа Зворник 

            
 

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР) 
 

 
1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник 

за период од 01.01 – 30.09.2021. године.  
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
2. Одлука о усвајању Нацрта  буџета града 

Зворник за 2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

3. Одлука о усвајању буџета града Зворник за 
2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
4. Одлука о извршењу буџета града Зворник за 

2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 

5. Одлука о висини накнаде коју остварују 
предсједници Савјета мјесних заједница на 
подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
6. Одлука о утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на подручју 
града Зворник за 2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
7. Одлука о усвајању  Зонинг плана подручја у 

обухвату граничног прелаза Шепак (Средњи 
Шепак)-Брањево-Доња Пилица са израдом 
Плана парцелације насеља Брањево 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
8. Информација о изградњи у граду Зворнику у 

2021. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

  
9. Програм рада зимског одржавања градских 

улица, тротоара, паркова, приградских 
насеља и локалних путева на подручју града 
Зворник за 2022. годину.  

     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове  саобраћаја 

      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

10. Информација о стању улица и тротоара, 
хоризонталне, вертикалне и свјетлосне 
сигнализације на подручју града  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

11. Информација о  попису градске имовине 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 

           ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

12. Одлука о висини вриједности непокретности 
по зонама на територији града Зворник на 
дан 31.12.2021. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
13. Одлука о уређењу промета роба на пијацама 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 

            ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

14. Информација о оснивању и  раду 
предузетничких радњи на подручју града 
Зворник  у 2021. години  

           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

           ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
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15. Годишњи програм рада и финансијски план 
за 2022. годину јавних установа чији је 
оснивач град Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности и Јавне установе  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
16. Програм рада Скупштине града Зворник за 

2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 
града 

            ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине Града 
 

III - ДОСТАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СКУПШТИНИ 
ГРАДА  
 
(1) Обавезују се сви носиоци стручне обраде и 
предлагачи материјала да до утврђеног рока израде 
и доставе материјале Стручној служби Скупштине 
града. Одговорни су за благовремену и стручну 
припрему тих материјала, као и за законитост 
поднесених приједлога аката и усклађеност са 
Правилима за израду Закона и других прописа 
Републике Српске. Уколико из било којих разлога 
нису у могућности у остављеним роковима 
доставити материјале дужни су о томе као и о 
разлозима немогућности достављања материјала 
обавјестити секретара Скупштине.  
(2) Материјал који ће разматрати Скупштина, треба 
доставити у Стручну службу Скупштине града у 45 
примјерака, најкасније 10 дана прије одржавања 
Скупштине града, како би благовремено био 
достављен лицима наведеним у члану 64. 
Пословника Скупштине града Зворник. Такође, 
материјале је обавезно доставити и електронским 
путем.  
(3) Радна тијела Скупштине града дужна су, прије 
разматрања на сједници Скупштине, размотрити 
свако питање садржано у овом програму које спада 
у њихов дјелокруг рада и своје приједлоге и 
мишљења доставити Скупштини града. 
 
IV – ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
(1) О извршењу Програма стараће се предсједник 
Скупштине града и исти се овлашћује да у 
изузетним случајевима може одобрити промјену 
рокова за достављање материјала за сједницу 
Скупштине.   
(2) Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-20/2021                      ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 44. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године,  донијела је  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА И САРАДЊУ СА 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
1. Именује се Комисија за заштиту људских права, 
представке и притужбе грађана и сарадњу са 
невладиним организацијама у следећем саставу: 
  

1) Љубица Васиљевић, одборник, предсједник  
2) Вјекослав Херцеговац, одборник, члан 
3) Раденко Ђурић, одборник, члан 
4) Елвиса Гушић, одборник, члан  
5) Дејан Савић, одборник, члан. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-11/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 45. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И САРАДЊУ СА 
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

 
1. Именује се  Комисија за мјесне заједнице и 
сарадњу са општинама и градовима у следећем 
саставу:   

1) Раденко Ђурић, одборник, предсједник  
2) Раде Лујић, одборник, члан 
3) Биљана Писић, одборник, члан 
4) Менсур Селимовић, одборник, члан  
5) Станко Цветаноски, одборник, члан. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-12/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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, 47. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара  2021. године,  донијела је  
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНИ 

НАДЗОР, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

1. Именује се  Комисија за друштвени надзор, 
награде и признања у следећем саставу: 
  

1) Биљана Писић, одборник, предсједник  
2) Гордан Вуковић, одборник, члан 
3) Бранко Пејић, одборник, члан 
4) Милијана Јовичић, из реда истакнутих 

грађана, члан  
5) Славиша Влачић, из реда истакнутих грађана, 

члан. 
                                                                         
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-13/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 48. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара  2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ОКОЛИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 
 

1. Именује се  Комисија за  заштиту околине, 
културног и природног наслеђа у следећем саставу: 
 

1) Гордан Вуковић, одборник, предсједник  
2) Срђан Богићевић, одборник, члан 
3) Александар Перић, из реда истакнутих 

грађана, члан 
    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-14/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 49. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара  2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА 

ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

1. Именује се  Комисија за  односе са вјерским 
заједницама у следећем саставу: 
  

1) Џемаил Исић, одборник, предсједник  
2) Радивоје Новаковић, одборник, члан 
3) Драгослав Милановић, одборник, члан 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-15/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 50. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара  2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА БОРАЧКА 

ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
 

1. Именује се  Комисија за  борачка питања и 
социјалну заштиту у следећем саставу: 
  

1) Драган Тејић, одборник, предсједник  
2) Стево Лазаревић, одборник, члан 
3) Милорад Шакотић, одборник, члан 
4) Бојан Лукић, одборник, члан  
5) Радивоје Новаковић, одборник, члан. 

    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-16/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 51. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17.  фебруара  2021. године,  донијела је  

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊЕ 
МЛАДИХ 

 
1. Именује се  Комисија за  питање младих у 
следећем саставу:   

1) Иван Поповић, одборник, предсједник  
2) Александар Крсмановић, одборник, члан 
3) Далибор Павловић, одборник, члан 
4) Вељо Тијанић, из реда младих, члан  
5) Александар Васић, из реда младих, члан. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-17/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 52. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара   2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ СПОРТ И КУЛТУРУ 

 
1. Именује се  Комисија за  спорт и културу у 
следећем саставу: 
  

1) Александар Писић, одборник, предсједник  
2) Дејан Савић, одборник, члан 
3) Бранко Пејић, одборник, члан 
4) Младен Лукић,  из реда културно-спортских 

радника, члан  
5) Миљан Ћосић, из реда културно-спортских 

радника, члан 
    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-18/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 53. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара  2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

ГРАДСКОГ РАЗВОЈА 
 

1. Именује се  Комисија за  планирање градског 
развоја у следећем саставу: 
  

1) Синиша Мијатовић, одборник, предсједник  
2) Александар Крсмановић, одборник, члан 
3) Љубица Васиљевић, одборник, члан 
4) Џемаил Исић, одборник, члан  
5) Биљана Милић, из реда стручњака, члан 
6) Миладин Ристић, из реда стручњака, члан 
7) Бојан Ћирковић, из реда стручњака, члан 

                                                                        

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-19/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 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. 54. и 101. 
Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара  2021. године,  донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ОДБОРА ЗА КОДЕКС 

ПОНАШАЊА 
 

1. Именује се  Одбор за Кодекс понашања у 
следећем саставу: 
  

1) Драган Риђошић, одборник, предсједник  
2) Милан Ђокић, одборник, члан 
3) Зоран Обреновић, одборник, члан 
4) Субхија Ибрахимовић, члан  из реда угледних 

и афирмисаних грађана, члан  
5) Гордан Joвановић, из реда угледних и 

афирмисаних грађана, члан. 
    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-20/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 53.  Закона о службеницима  и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16), 
и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници  
одржаној  17. фебруара   2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Именује  се Комисија  за спровођење јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине Града Зворник у следећем саставу: 
 

1) Aлександар Крсмановић, одборник, 
предсједник 

2) Срђан Богићевић, одборник, члан 
3) Мирослав Васић, службеник, члан 
4) Срђан Деспић, службеник, члан 
5) Немања Мићић, листа стручњака, члан 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-111-21/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 36/19), 
члана 55. ст. (1) и (3) тачка 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 
36/19), чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17) и члана 101. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник Скупштина града Зворник'', број: 
5/17) Скупштина града  Зворник на 1. редовној 
сједници одржаној 17. фебруара  2021. године,  
донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА И СЛУЖБИ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Скупштина града Зворник констатује да је 
престао мандат начелницима одјељења и служби 
Градске управе Града Зворник, због истека мандата 
сазива скупштине који их је изабрао. 
 
2. На основу овог закључка утврђена су рјешења о 
разрјешењу начелника: Одјељења за финасије, 
Одјељења за просторно уређење, Одјељења за 
стамбено – комуналне послове и послове 
саобраћаја, Одјељења за борачко – инвалидску 
заштиту, Одјељења за општу управу, Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности, Одјељења за 
инспекцијски надзор, Одјељења комуналне 
полиције, Службе за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу, Службе за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима и Службе цивилне заштите. 

 
3. За спровођење овог закључка задужује се 
Стручна служба Скупштине града Зворник и Одсјек 
за управљање људским ресурсима 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-22/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 

вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Срђан Деспић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се дужности начелника 
Одјељења за  финансије у  Градској управи Града 
Зворник, због истека мандата на који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-34/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

1. Бошко Којић, дипломирани инжењер грађевине 
из Зворника, разрјешава се  дужности начелника 
Одјељења за  просторно уређење у Градској управи 
Града Зворник, због истека мандата на који је 
именован. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-35/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
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РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ 

САОБРАЋАЈА 
 

1. Бранко Јашић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја, у  Градској управи 
Зворник, због истека мандата на који је именован. 

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

 
Број: 01-111-36/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

1. Жељко Смиљанић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се дужности начелника 
Одјељења за  борачко-инвалидску заштиту  у  
Градској управи Града Зворник, због истека мандата 
на који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-37/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ   НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ 

1. Мурадиф Селимовић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за  општу управу  у  Градској 
управи Града Зворник, због истека  мандата на који 
је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-38/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   
ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер за 
предузетнички менаџмент, из Зворника, разрјешава 
се дужности начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности  у  Градској управи Зворник, 
због истека мандата на који је именован. 
  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-39/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА  

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за инспекцијски надзор у  
Градској управи Града Зворник, због истека мандата 
на који је именован. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-40/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

1. Горан Писић, дипломирани инжењер шумарства, 
из Зворника, разрјешава се дужности начелника 
Одјељења комуналне полиције  у  Градској управи 
Града Зворник, због истека мандата на који је 
именован. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-41/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у  
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се дужности начелника 
Службе за јавне набавке и међународну сарадњу у  
Градској управи Града Зворник,  због истека 
мандата на који је именован. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

Број: 01-111-42/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И  
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 
1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, разрјешава се дужности 
начелника Службе за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима,  због истека 
мандата на који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-43/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-22/2021, 
Скупштина града Зворник, на 1. редовној сједници 
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

1. Рајко Јурошевић, специјалиста струковни 
инжењер пољопривреде, из Зворника, разрјешава 
се дужности начелника Службе цивилне заштите, у 
Градској управи Зворник, због истека мандата на 
који је именован. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-44/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Срђан Деспић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се в.д. начелника Одјељења за  
финансије,  у  Градској управи Града Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-23/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

1. Бошко Којић, дипломирани инжењер грађевине 
из Зворника, именује се за в.д. начелника Одјељења 
за  просторно уређење у Градској управи Града 
Зворник, до окончња поступка  јавне конкуренције. 
 
2. Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-24/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 

локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д.  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 

 
1. Бранко Јашић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, именује се за в.д. 
начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја у  Градској управи 
Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-25/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

1. Жељко Смиљанић, дипломирани eкономиста из 
Зворника, именује се за в.д. начелника Одјељења за  
борачко - инвалидску заштиту у Градској управи 
Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-26/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
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локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

1. Мeрсад Мехмедовић, дипломирани 
криминалиста из Зворника, именује се за в.д. 
начелника Одјељења за  општу управу  у  Градској 
управи Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-27/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  

 
РЈЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА  ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер за 
предузетнички менаџмент, из Зворника, именује се 
за в.д.начелника Одјељења за  привреду  и 
друштвене дјелатности  у  Градској управи Града 
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-28/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 

РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д.  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, именује се за 
в.д.начелника Одјељења за инспекцијски надзор  у  
Градској управи Града Зворник, до окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-29/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

1. Горан Писић, дипломирани инжењер шумарства, 
из Зворника, именује се за  в.д. начелника 
Одјељења комуналне полиције  у  Градској управи 
Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 

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

Број: 01-111-30/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
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РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ, УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ   И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 

1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за в.д. начелника Службе за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу у  Градској управи Града Зворник,  до 
окончања поступка јавне конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-31/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И  
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, именује се за в.д. 
начелника Службе за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима,  у  Градској управи 
Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-32/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. 
фебруара 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

1. Рајко Јурошевић, специјалиста струковни 
инжењер пољопривреде, из Зворника, именује се за 
в.д. начелника Службе цивилне заштите, у Градској 
управи Града Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-33/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. фебруар 2021. године        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19),члана 90.Закона о раду 
(''Службени гласник Републике Српске'',бр.1/16 и 
66/18)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20),  Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID- 2019), почев од 
03.01.2021. године до 31.03.2021. године. 
 

II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2020. годину у 
периоду од 03-31.01.2021.године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 
 

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

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

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
  
Број: 02-022-9/2021                       
29. 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 
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Зворник“, број: 5/17) а у вези са чланом 7. став (2) 
Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике Српске“ број: 
86/12 и 10/14), Градоначелник доноси  

 
ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА 
 
I 

На основу просјечних дневних исплата из благајне у 
претходном мјесецу, као и других услова који су од 
утицаја за потребу држања новца у благајни, а у 
складу са чланом 7. став (2) Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем („Службени гласник 
РС“ број: 86/12 и 10/14) утврђује се благајнички 
максимум за Градску управу Зворник као горњи 
лимит готовине који  може остати у благајни на крају 
дана. 

 
II 

Висина благајничког максимума за буџетску 2021. 
годину износи 15.000 КМ (петнаестхиљада 00/КМ). 

 
III 

Благајнички максимум ће се користити за готовинска 
плаћања сходно намјенама прописаним чланом 3. 
Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем при чему у благајнички максимум не улази 
готов новац подигнут са рачуна код овлаштене 
организације за намјене из члана 3. Уредбе, под 
условом да пословни субјекти овај новац исплате 
истог или наредног дана од дана његовог подизања.  

 
IV 

Готовина до висине благајничког максимума држи се 
у каси благајне и чува на начин утврђен Упутством о 
благајничком пословању („Службени гласник Града 
Зворник“ број: 3/18). 
 

V 
Руковање готовином, све готовинске трансакције на 
основу вјеродостојних благајничких исправа, вођење 
евиденција и попуњавање трезорских образаца за 
главну благајну трезора, као и благајне потрошачких 
јединица ГУ, врши Стручни сарадник за послове 
благајне (у даљем тексту: благајник), на начин и у 
роковима прописаним Упутством о благајничком 
пословању и Упутством о току финансијско-
књиговодствене документације у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник Града Зворник“ 
број: 3/18). 

 
VI 

Благајник може подизати готов новац са рачуна ГУ 
Зворник код овлаштених организација ради 
плаћања за намјене прописане чланом 3. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим новцем и 
одржавање благајничког максимума из члана II ове 
одлуке. 
 

VII 
Износ готовине преко благајничког максимума 
полаже се на један од редованих рачуна ГУ Зворник  
отворен код овлашћених организација. 
 

 

VIII 
За реализацију ове одлуке задужује се Одсјек за 
рачуноводство у Одјељењу за финансије Градске 
управе Зворник. 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објављује се у „Службеном гласнику града Зворник“. 

 
Број: 02-022-10/2021                       
1. фебруар  2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19), чл.  41. став (1) алинеја 22 и 
51. Статута  Града Зворника ("Службени гласник 
Града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13, 103/15), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ПОВРАТУ ПРЕОСТАЛИХ НЕУТРОШЕНИХ 

СРЕДСТАВА  
 

I 
Одобрава се поврат преосталих неутрошених 
новчаних средства Министарству за рад, социјалу 
политику и повратак, Тузлански кантон, Федерација 
Босне и Херцеговине, БиХ, у износу од 4,67 КМ. 
 

II 
(1) Информацијом о даљем поступању 
Министарства за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона од 29.01.2021. године, везано за 
преостала неутрошена средства по пројекту бр. 
09/1-14-019105/19 од 30.10.2019. год.- „Изградња 
уличне расвјете и уређење спортског полигона МЗ 
Глоди, град Зворник“, дата је инструкција за 
поступање у вези са преосталим неутрошеним 
средствима по наведеном пројекту у износу од 4.67 
КМ (словима: четири и 67/100 конвертибилних 
марака). 
(2)Увидом у спис предмета - Покретање поступка 
јавне набавке „Набавка и уградња опреме за јавну 
расвјету у МЗ Глоди“ бр. 02-360-59/2019 од 
27.12.2019. године, Одлуку о одобравању средстава 
Граду Зворник број: 09/1-14-019105/19 од 
30.10.2019. године којом су дозначена средства у 
износу од 10.938,51 КМ (словима: 
дестхиљададеветстотинатридесетосам и 51/100 
конвертибилних марака), Уговор о набавци робе 
бр.02-360-59/2019 од 10.02.2020. године по коме 
уговорена вриједност по наведеном пројекту износи 
10.933,84 КМ (словима: дестхиљададеветстотина 
тридесеттри и 84/100 конвертибилних марака), те 
фактуру д.о.о. „Монти“ Зворник бр. 004339 од 
15.12.2020. године, утврђена је разлика између 
одобрених и утрошених средстава од 4.67 КМ, те се 
одобрава поврат преосталих неутрошених 
средстава у висини наведене разлике. 

 
III 

(1)Средства уплатити на рачун Буџета Тузланског 
кантона број: 132100-0309441357. 
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(2) За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник ”. 
   
Број: 02-360-59/2019                     
16. фебруар  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), 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 ватрогасне 
опреме“ објављеном на порталу јавних набавки број: 
70-1-1-53-3-84/20, дана 31.12.2020. године, пријавио 
се понуђач:      
       

1. „Mipex-auto RS“ д.о.о. Бања Лука. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 49.810,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 60 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, a плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре. 

 
III 

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року 
од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 

 
Број: 02-360-56/2019                     
26. јануар  2021. 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 05/17), Градоначелник града 
Зворник  доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ДОДЈЕЛУ  ГРАНТ СРЕДСТАВА 
ОМЛАДИНСКИМ И ДРУГИМ  УДРУЖЕЊИМА 

ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈАМА 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Правилником за додјелу грант средстава 
омладинским и другим удружењима грађана и 
фондацијама (у даљем тексту: Правилник) утврђују 
се критеријуми, услови и поступак за додјелу, 
евалуацију, извјештавање и контролу додијељених 
средстава омладинским и другим удружењима 
грађана и фондацијама регистрованим у складу са 
законом.  
 

Члан 2. 
Средства се планирају и обезбјеђују у буџету Града 
Зворник (у даљем тексту: буџет Града) за сваку 
фискалну годину, а у складу са прописима о 
извршењу буџета Града за програме и пројекте који 
се финансирају средствима буџета Града. Средства 
за намјене (су) финансирања омладинских и других 
удружења и фондација се распоређују путем два 
конкурса која Град Зворник раписују у току године: 
 

1) Конкурс за (су)финансирање омладинских 
програма и пројеката – који се финансира са 
буџетске позиције – Грант за финансирање 
буџета за младе, 

2) Конкурс за (су)финансирање програма и 
пројеката удружења грађана и фондација - 
који се финансира са буџетске позиције – 
Грант за финансирање нво и удружења. 

 
Члан 3. 

(1) Право на додјелу средстава  имају удружења и  
фондације које су регистроване у складу са законом 
код надлежног суда или другог надлежног органа и 
које има сједиште или регистровану организациону 
јединицу на подручју града Зворника. 
(2) Удружење које је пријавило пројекат за 
суфинансирање путем јавног позива дужно је да 
реализује исти на подручју града Зворника у року од 
12 (дванаест) мјесеци од дана одобрења пројекта. 
 
II  ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ОМЛАДИНСКИМ И 
ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И 
ФОНДАЦИЈАМА 

 
Члан 4. 

(1) Град Зворник може додјељивати средства  
омладинским и другим удружењима грађана и 
фондацијама више пута у току једне фискалне 
године, по различитим пројектима, за удружења 
укупно до 10.000 КМ, а за омладинске организације 
до 5.000 КМ. 
(2) Јавни позив за пријаву пројеката омладинских и 
других удружења грађана и фондација за 
суфинансирање из буџета града Зворника ( у даљем 
тексту Јавни позив), расписује  Градоначелник града 
Зворника. 
(3) Текст јавног позива садржи: 

1)  Висину средстава која се додељују по 
пројекту 

2)  Области на које удружење може да се 
пријави са пројектом 

3)  Услове и право учешћа 
4)  Обавезну документацију за пријављивање 
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5) Процедуру и рок у којем се пријаве подносе 
6) Период и мјесто реализације пројекта 
7) Рок и начин провођења јавног позива.  

 
Члан 5. 

(1) Градоначелник града Зворник из реда 
запослених (у даљем тексту: Градоначелник) 
именује двије комисије, прву за јавни позив - конкурс  
из члана 2.став 1. тачка 1, другу за јавни позив - 
конкурс  из члана 2.став 1. тачка 2. које разматрају 
захтјеве (у даљем тексту: Комисије), утврђују листу 
вриједновања захтјева по конкурсу и предлажу 
доношење одлуке у складу са наведеном листом.  
(2) Комисије информишу Градоначелника о 
поднесеним захтјевима омладинских и других 
удружења грађана и фондација и предлажу оквирни 
план  расподјеле средстава  по конкурсу на основу 
којег Градоначелник доноси одлуке.  
(3) Комисије из става 1. овог члана чине по три 
члана, од којих је један члан предсједник комисије, а 
чланови комисије имају своје замјенике. 
(4) Комисије се именују на период од двије године. 
 

Члан 6. 
Комисије имају задатак да: 
 

1) припреме  документацију по конкурсу, 
2) разматрају захтјеве за финансирање 

програмско - пројектних активности 
омладинских  и других удружења   грађана и 
фондација, 

3) утврде листу вриједновања и рангирања 
поднесених захтјева свака за свој конкурс, 

4) достављају Градоначелнику приједлог за 
додјелу средстава  на основу кога у року од 
30 дана од дана утврђивања листе  
Градоначелник доноси рјешења о избору 
пројеката којима се додјељују средства. 

 
Члан 7. 

(1) Оцјену пројеката врши сваки члан Комисије који 
вриједнује приједлоге пројеката према 
критеријумима, са припадајућим бројем бодова: 

1) Финансијски и оперативни капацитет 
удружења: број бодова од 1-5 

2) Релевантност пројекта: број бодова од 1-5 
3) Методологија реализације пројекта: број 

бодова од 1-5 
4) Одрживост пројекта: број бодова од 1-5 
5) Буџет и рационалност трошкова: број бодова 

од 1-5 
(2) Минималан број бодова за додјелу средстава је 
50 бодова. 
 

Члан 8. 
(1) За омладинска и друга удружења грађана и 
фондација регистрованим у складу са законом, 
додјељују се средства за финансирање и 
суфинансирање пројеката/програма, на основу 
објављеног конкурса - „Конкурс за (су)финансирање 
програма и пројеката удружења грађана и 
фондација“. 
(2) За искључиво омладинска удружења и 
фондације регистроване у складу са законом 

додјељују се средства за финансирање и 
суфинансирање пројеката/програма, на основу 
објављеног конкурса -  „Конкурс за (су)финансирање 
омладинских програма и пројеката“. 
(3)  Износ средстава који се додјељује у складу са 
ставом 1. овог члана ће бити дефинисани у 
конкурсима у складу са расположивим буџетом за 
текућу годину. 
 

Члан 9. 
(1) Конкурси из члана 8. овог Правилника 
објављују се за текућу годину у првом кварталу на 
огласној табли Града Зворник  и интернет страници 
Града. 
(2) Конкурс је отворен до краја мјесеца октобра 
текуће године. 
(3) Приликом пријављивања на Јавни позив, 
подносилац је дужан поред попуњеног пријавног 
обрасца и Приједлога пројекта са прилозима, 
доставити додатну документацију и то: 

• Основне податке о Удружењу 
• Статут удружења 
• Рјешење о регистрацији код надлежног 

органа 
• Увјерење о пореској регистрацији –ЈИБ 
• Уговор са банком са наведеним 

трансакционим рачуном 
 Уколико  је подносилац пројектног приједлога 
раније доставио наведену документацију, а уколико 
није било измјена, није обавезан доставити исту.  
(4) Конкурси садрже укупан износ средстава и 
максималан износ средстава по једном пројекту  која 
су планирана за додјелу. 
(5) Комисије по оба конкурса засједају по потреби. 
(6) Ако се по конкурсу, након последњег 
засиједања комисије у октобру мјесецу, не одобре - 
утроше сва планирана средства, одобравање 
преосталих средстава врши се на основу захтјева 
конкретног пројекта удружења, о чему одлуку доноси 
Градоначелник.  
(7)  

Члан 10. 
Омладинска и друга удружења и фондације које су 
ушле директно у буџет града Зворник и које имају 
свој економски код, не могу да конкуришу за 
средства гранта омладинским и другим удружењима 
грађана и фондацијама на основу објављених 
конкурса. 
 

Члан 11. 
Омладинска и друга удружења и фондације које су 
уврштене директно у буџет града Зворник и које 
имају свој  економски код, обавезне су доставити 
захтјев за финанисрање пројеката из буџета града 
Зворник до 30. новембра текуће године. 
 

Члан 12. 
Омладинска и друга удружења и фондације које су 
уврштене директно у  буџет града Зворник и  које 
имају свој  економски код, обавезне су Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности доставити 
доказе о извршеним реизборним скупштинама из 
којих је видљиво да је орган или одговорно лице у 
органу, које аплицира и подноси тражене извјештаје, 
изабрано у складу са важећим правним нормама. 
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Члан 13. 
(1) Подносилац пријаве подноси пријаву на 
објављени јавни позив. 
(2) Пријава треба да садржи: 

1) попуњен пријавни Образац број 1. који се 
налази у прилогу овог Правилника. 

2) Буџет  пројекта Образац број 2. који се налази 
у прилогу овог Правилника. 

3) Осталу документацију из члана 9. став 3. 
4) Потпис овлаштеног лица и печат. 

(3) Подносилац пријаве може поднијети више 
различитих пројеката на један јавни позив, за које се 
могу одобрити средства. Обрасци пријаве су 
саставни дио овог Правилника. 
 

Члан 14. 
Пријава за додјелу средстава  биће одбачена ако: 
 

1) није достављена у року, 
2) није достављена потпуна документација 

тражена Јавним позивом, 
3) није оправдан утрошак средстава у складу са 

Правилником, 
4) пријавни образац није попуњен на захтијеван 

начин,  
5) недостају кључне информације о пројекту. 

 
Члан 15. 

(1) Одредбе овог правилника примјењиваће се на 
пројекте удружења који се реализују из 
приоритетних области и критеријума а које 
обухватају: 

 

- Рјешавање проблема дјеце, омладине, 
незапослености, старих особа и других 
грађанских иницијатива које помажу развоју 
града Зворника, 

- Афирмишу и помажу развој предузетништва, 
међусобни проток информација, 
промовисање свих позитивних потенцијала 
града, 

- Афирмишу и помажу повећање туристичких и 
еколошких активности у очувању животне 
средине, 

- Афирмишу стварање позитивног имиџа града 
Зворника, 

- Побољшавају партиципацију грађана у 
процесу одлучивања и подижу ниво 
демократизације у локалној самоуправи, 

- Удружења грађана која имају ангажоване 
волонтере, 

- Промовисање права жена, рањивих 
категорија и националних мањина, 

- Дефинисаност пројекта у географском, 
социјалном и културном контексту, 

- Самоодрживост пројектних предлога, 
- Усаглашеност пројектних активности са 

другим сличним пројектима, 
- Иновативни аспект пројекта, 
- Спремност на сарадњу и партнерским 

односима са другим удружењима грађана и 
органима и институцијама јавног сектора, 

- Јавна признања за резултате пројекта, 
- Програме, пројекте и активности одобрене од 

других донатора при чему град Зворник 
суфинанисра до 30 % одобрених средстава, 

- Програме, пројекте и активности које 
развијају креативне способности 
становништва у граду Зворнику, 

- Што већи број становништва свих категорија ( 
што већи број учесника и корисника), 

- Афирмацију младих и њихово ангажовање у 
друштву, 

- Развој омладинског организовања у 
рјешавању проблема омладине, 

- Организовање спортских манифестација са 
што већим учешћем основних и средњих 
школа, 

- Информисаност омладине и организовање 
јавних трибина, 

- Развијање пројеката везаних за борбу против 
дроге, алкохола, трговине бијелим робљем и 
сл., 

- Активности везане за запошљавање 
омладине, 

- Сарадњу са другим омладинским 
организацијама и омладинским мрежама као 
и формирање кровне омладинске 
организације 

- Афирмацију омладинског дјеловања и 
партиципацију омладине у сферама 
одлучивања, 

- Остале активности које доприносе 
побољшању и промовисању града Зворника. 

 
Члан 16. 

(1) Градоначелник града Зворника доноси Рјешење 
о исплати новчаних средстава за удружење  којем су 
одобрена средства. 
(2) Резултати јавног позива биће објављени у 
Службеном гласнику Града Зворника. 
(3) Средства која се одобре за реализацију пројекта 
су намјенска средства и могу да се користе 
искључиво за реализацију конкретног пројекта. 
 
III  КОНТРОЛА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 17. 
(1) Град Зворник прати реализацију пројекта и 
врши контролу његове реализације. 
(2) Корисник средстава  ће Граду Зворник у сваком 
тренутку омогућити контролу реализације пројекта и 
увид у сву потребну документацију. 
(3) Ако се приликом контроле утврди ненамјенско 
трошење средстава, Град Зворник ће затражити 
поврат дозначених средстава, а корисник је дужан 
да врати средства. 

 
Члан 18. 

(1) Корисник средстава  подноси Граду Зворник 
извјештај о реализацији пројекта. 
(2) Рок за достављање коначног извјештаја је 30 
дана након окончања пројектних активности. 
(3)  Наративни и финансијски извјештај доставља 
се на Обрасцу број 3. који се налази у прилогу овог 
Правилника. 
 

Члан 19. 
(1) У складу са овим Правилником, на основу 
активности и достављених информација по јавном 
конкурсу као и другим критеријумима, Град Зворник 
ће формирати Регистар омладинских и других 
удружења грађана и фондација. 
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(2) Корисник средстава  који Граду Зворник не 
поднесе прописане извјештаје у складу са овим 
Правилником, нема право на додјелу средстава  у 
наредној  години. 

 
Члан 20. 

Градоначелник ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог Правилника именовати  
комисије из члана  5.  овог Правилника. 
 

Члан 21. 
Саставни дио овог Правилника су обрасци 
нумерисани од један до три. 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин 
и по поступку његовог доношења. 
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о критеријумима и поступку за 
додјелу средстава удружењима грађана и 
фондацијама објављен у „Службеном гласнику 
Града Зворник“ број 05/18. 
 

Члан 24. 
Овај  Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-020-2/2021                     
16. фебруар  2021. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
 

ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА (Oбразац бр.1) 
 

1. Удружење грађана:_______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

2. Назив пројекта :__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
  

3. Генерални циљ пројекта : _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
  

4. Датум почетка реализације : ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
  

5. Трајање пројекта : _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
6. Подручје покривено пројектом : ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  
7. Детаљан опис пројекта : __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

1. Опис пројекта _____________________________________________________________ 
            _________________________________________________________________________________ 

2. План активности___________________________________________________________ 
         
           __________________________________________________________________________________ 
         
Одговорне особе за реализацију активности: ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
8. Буџет пројекта –укупaн износ средстава потребан за пројекат (властита средства, средства од 

Града Зворника, остала средства) 
 ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

     
 
      Датум:____________                                                                      Потпис овлаштене особе и печат :  

                                                                                                   __________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ФИНАНСИЈСКА ФОРМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА               (Образац бр.2) 
 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА:  
НАЗИВ ПРОЈЕКТА, ПРОГРАМА,АКТИВНОСТИ:  
Адреса удружења грађана:  
ОБЛАСТ (спорт, култура, НВО, омладинске организације...) 
Тражена финансијска средства од Града Зворника:  
 
ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ 

Бр. Буџетска линија Коли- 
чина 

Једи- 
ница 

Јединична 
цијена 

Укупан 
буџет 

Финансирање 
из сред. гранта 
Града Зворник 

Финансирање из 
других извора 

1 Бруто накнаде чланова Пројектног тима 

1.1       

1.2        

2 Активност - назив 

2.1        

2.2        

3 Активност - назив 

3.1        

3.2        

Укупно за пројектне трошкове    

 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ 
 

Бр. Буџетска линија Коли- 
чина 

Једи- 
ница 

Јединична 
цијена 

Укупан 
буџет 

Финансир. из 
грант сред. 
Града Зворник 

Финансирање из 
других извора 

1 Административно особље 

1.1        

2 Трошкови 

2.1 Закуп простора       

2.2 Режије       

2.3 Комуникације       

2.4 Канцеларијски 
материјал и сл. 

      

2.5 Банкарски 
трошкови 

      

Укупни административни трошкови 
   

ПРЕГЛЕД БУЏЕТА 
 Укупан 

буџет 
Финансирање 
из грант средс. 
Града Зворник 

Финансирање из 
других извора 

Пројектни/програмски трошкови 
 

   

Административни трошкови 
 

   

УКУПНО 
 

   

 
 __________________________________                      M. П.                      __________________________ 
       Мјесто и датум                                                                                        Потпис подносиоца захтјева 
                                                                                                                             Овлаштено лице                                   
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ИЗВЈЕШТАЈ ( финанисјкси и наративни) О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ( Образац бр.3) 
 
Назив корисника средстава   

 
Назив пројекта  

Адреса, број телефона и е-mail 
 

 

Број и датум рјешења о финансирању пројекта  
 

Мјерљиви индикатори учинка (статистички 
подаци, број учесника, финансијски резултати, 
допринос локалној заједници, проширење 
капацитета и сл) 

 
 

Извјештај о реализацији пројекта 
(опис реализације пројектне активности са детаљима о мјесту и времену одржавања, партнерима, 

учесницима, резултатима и др. важним подацима...) 
 
 

Финансијски извјештај 
Извјештај по буџетским ставкама 

 
Ред. 
бр. 

Спроведене буџетске ставке 
(пројектне активности) 

Износ у КМ 

1   
2   
3   
4   
5.   
6.   

УКУПНО 
 

 

 
Подаци о фискалном рачуну, односно подаци о другом 
одговарајућем доказу о утрошку средстава уколико 
корисник средстава, добављач услуга, односно 
извршилац радова, према посебном закону из области 
фискализације не подлијеже обавези издавања  
фискалног рачуна. 

 

Остали докази о утрошку финансијских  средстава: 
овјерен извод банке на дан када је рачун плаћен тј. доказ 
о жиралном плаћању,копија уговора о дјелу, ситуација о 
изведеним грађевинским радовима,копија пореске 
пријаве,  доказ о плаћеној царини за робу увезену из 
иностранства(уколико иста подлијеже царинском 
опорезивању) 

 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 

 
Потписивањем овог извјештаја под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу гарантујем 
да су сви наведени подаци тачни и потпуни. 
 
Датум подношења извјештаја:                                                            Потпис одговорног лица:  

М. П. 
____________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 59.став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 48.став 4. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'', 97/16), члана 41.став 1.тачка 8. 
Статута града Зворник – Пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 05/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњној организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске управе 
Града Зворник (''Службени гласник Града Зворник'' 
бр.11/18,2/19,9/19,14/19,6/20,11/20,14/20 и 16/20), ( у 
даљем тексту Правилник), мјења се члан 55., 
Правилника тако што се код радног мјеста у 
Кабинету градоначелника, под редним бројем 9.14.2. 
Савјетник Градоначелника, у дијелу ''Број 
извршиоца'' ријечи ''седам извршиоца''се мијењају 
на ''осам извршиоца''. 
 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-014-1/2021                     
5. фебруар  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 
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,као члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора за извођење радова асфалтирања 
и реконструкције локалног пута ЛП 12 (деоница 
Клиса-Раскрсница за Пантиће),сходно Оквирном 
споразуму број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године, у 
предмету ''Реконструкција, асфалтирање и санација 
градских улица, локалних и некатегорисаних путева 
са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре 
и санацијом клизишта''. 
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о''Тренд'' 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020.године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом,број 02-360-45/20 од 07.10.2020. 
Обавезују се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45-1-4/2020                     
4. 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 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке ''Набавка ватрогасне 
опреме''. 
 
2. Робу из члана 1. Ће испоручити ''МIPEX-AUTO 
RS''д.о.о. Бања Лука, према условима из понуде 
број:02-360-56-1/20 од 21.01.2021. године, у року од 
60 дана након потписивања Уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
робе, достави Извјештај надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке , управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-56-1/2020                     
3. фебруар  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 
36/19), 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. РАЈКО ЈУРОШЕВИЋ из Зворника, по занимању 
спец. инжењер пољопривреде, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка чамаца и 
ронилачког одјела са опремом за потребе Службе 
цивилне заштите“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити „Beka Commerce“ 
д.о.о Сарајево, према условима из понуде број: 
ТД01-2021 од 04.01.2021. године, у року од 30 дана 
након потписивања Уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
робе, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу.    
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-55/2020                     
3. фебруар  2021. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 25. Став 2 Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 47/17). Одлуке о јавном превозу лица и 
ствари у друмском саобраћају на подручју града 
Зворника („Службени гласник Града Зворник“, број: 
15/17), члана 3. Правилника о усклађивању и 
регистрацији редова вожње на подручју града 
Зворника, („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/18) и члана 51. Статута града Зворник - пречишћен 
текст („Службени гласник Града Зворник“ број 5/17), 
члан 41 и 51, градоначелник Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ 
 
1. У комисију за усклађивање редова вожње 
аутобуских линија на подручју града Зворникa, 
именује се: 

1) Миле Јовић – предсједник, 
2) Саво Михајловић – члан, 
3) Бојан Стевановић – члан, 
4) Сања Перић – члан, 
5) Борко Томић – члан.  

      
2. Задатак комисије је да проведе поступак 
усклађивања редова вожње аутобуских линија на 
подручју града Зворника, да рјешава по захтјевима 
превозника у поступку усклађивања и регистрације 
редова вожње у складу са Законом о превозу у 
друмском саобраћају, Одлуком о јавном превозу 
лица и ствари у друмском саобраћају на подручју 
града Зворника и Правилником о усклађивању и 
регистрацији редова вожње на подручју града 
Зворника, те да доноси одлуке надполовичном 
већином. О проведеном поступку усклађивања води 
се записник, чија се свака страница овјерава од 
стране чланова комисије. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-345-12/2021                     
8. фебруар  2021. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име новчане помоћи за одржавање такмичења. 

 
2. Новчана средства у износу 1.000,00 КМ исплатити 
са позиције 415200 - Грант за финансирање 

спортских организација, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ број: 555-000-00426398-
60. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-23/2020                     
29. 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), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  ЏУДО КЛУБ 
„СОКОЛОВИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Џудо клубу 
„Соколови“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, на 
име новчане помоћи за регулисање трошкова 
опремања сале и свлачионица као и за промоцију и 
развој спорта. 
 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Џудо 
клуба „Соколови“ број: 555-400-00484095-11. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-41/2020                     
24. 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), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЗВОРНИК-БАСКЕТ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Зворник-баскет“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансирања трошкова учешћа  
у подручној лиги. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Зворник-баскет број: 555-400-
00178135-77. 

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

 
Број: 02-66-55/2020                     
4. 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), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 8.000,00 КМ, 
на име новчане помоћи за измирење дуга по 
кредитном задужењу. 
 
2. Новчана средства у износу 8.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-58/2020                     
29. 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), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 15.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза према Одбојкашком 
савезу Републике Српске, као и финансирња 
припрема за нову сезону такмичења. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број: 562-009-00002333-
39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-1/2021                     
8. јануар  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 40.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза за кредите, 
стипендије као и финансирања осталих пратећих 
обавеза и трошкова. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-2/2021                     
8. јануар  2021. 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 7.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема, плаћања обавеза према Фудбалском 
савезу РС и набавку опреме. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
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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: 02-66-3/2021                      
11. јануар  2021. 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 КАРАТЕ 
КЛУБУ „СЕНСЕИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Сенсеи“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име финансирања регистрације клуба  и такмичара 
у КСРС у сезони 2021. године као и осталих 
редовних активности. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Карате 
клуба „Сенсеи“ број:555-006-005468840-56. 

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

 
Број: 02-66-4/2021                     
11. јануар  2021. 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 

РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова припреме за 
наставак првенства. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 

Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Рукометног клуба „Дрина“ број: 562-009-00000606-
79. 

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

 
Број: 02-66-5/2021                     
12. јануар  2021. 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 
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од 
10.000,00 КМ, на име финансирања трошкова за 
такмичења у Првој лиге Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 

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

 
Број: 02-66-6/2021                      
22. јануар  2021. 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  Министарству 
финансија Републике Српске из Бања Луке у износу 
од 5.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
хуманитарну акцију „С љубављу храбрим срцима“, 
којом се финансира оснивање прве Банке хуманог 
млијека у Републици Српској. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Капитални грантови (суфинансирање заједничких 
пројеката), потрошачка јединица 01190120 - Кабинет 
Градоначелника, из буџета за 2020. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на рачун посебних 
намјена Министарству финансија Републике Српске, 
број:571-010-00002700-15. 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-052-217/2020                     
23. 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), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад 
портала и праћења активности које спрoводи 
Градска управа Зворник. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „Инфобирач“:562-003-81440447-85 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-173/2020                     
28. јануар  2021. 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  Интрнет 
порталу „Звоно медиа“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад и 
опстанак портала. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „Звоно медиа“:552-000-18773228-34. 

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

 
Број: 02-400-4/2021                     
12. јануар  2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл. 8. и 9. Одлуке о 

извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице  0815063 – JУ „Технички школски центар – 
Зворник“. 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног 
промета,у износу од 1.500,00 КМ, на 
позиције:  

- 511300 - Издаци за набавку постројења и 
опреме, у износу од 120,00 КМ  и  

- 412900 - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 1.380,00 КМ.  

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна су 
због набавке заштитне опреме и  основних 
средстава за несметано одржавање онлине наставе. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-36/2020                     
11. новембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 15/19) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и 
 

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

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва у износу од 10.000,00 
КМ, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градoначелника на позицију:  

- 415200 - Грант за РСЦ Зворник, 
потрошачка јединица 01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

2. Средства на наведеној  позицији потребна ради 
сервисирања обавеза РСЦ Зворник због тешке 
материјалне ситуације изазване падом прихода због 
Корона вируса. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 02-40-39/2020                     
21. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл. 8 и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19)  
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  01190400 – JПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник 

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 411100  - Нето плате,у износу од 7.000,00 
КМ  на позицију: 

- 411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме    
боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају. 

 
2.  Средства на тој позицији потребна су због 
недостатка средстава на истој за исплату накнаде 
плата за вријеме боловања. 

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

Број: 03-40-35/2020                             НАЧЕЛНИК 
9. новембар  2020. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић 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: 05-373-3/21 од 

10.02.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 198 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде     ''С-22/2'' која се налази у Улици 
Светог Саве број 160  у Зворнику, на тај начин што 
ће досадашњем предсједнику Управног одбора 
Гаћиновић Жељки, престати право  заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''С-22/2''   
Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''С-22/2'' Зворник, ће   заступати предсједник 
Управног одбора Терзић Миладин. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-3/2021                             НАЧЕЛНИК 
10. фебруар  2020. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе града Зворник, на захтјев Ђуре 
Јосиповића, представника фудбалског клуба''ŠF 
YOUNG BOYS 2018'' у оснивању а у предмету 
кориштења имена Зворник у грбу клуба а на основу 
члана 4. А у вези са чланом 3. Одлуке о употреби 
симбола и имена Града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'', број 17/09), доноси    
 

ОДЛУКУ 
 
I 

Одобрава се фудбалском клубу''ŠF YOUNG BOYS 
2018''из Зворника у оснивању,употреба имена 
града Зворник у грбу наведеног клуба. 
 

II 
Фудбалски клуб ''ŠF YOUNG BOYS 2018'' из 
Зворника, може извршити регистрацију код 
Основног суда у Бијељини са употребом имена 
Зворник из тачке 1. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-022-8/2021                        НАЧЕЛНИК 
27. јануар  2020. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                  Дарко Стефановић с.р. 
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