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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

31. март 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 5/2021  

 

 
 

 
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 
01.03.2021. 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 01-31.03.2021. 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: 02-022-49/2021                       
22. март  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. став (2) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), а у складу са средствима 
планираним у буџету Градске управе Града Зворник 
за 2021. годину, Градоначелник града Зворник, 
доноси:  
 

ОДЛУКУ 
О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I 
Овом Одлуком усваја се План јавних набавки 
Градске управе Града Зворник за 2021. годину (у 
даљем тексту: „План набавки“) и исти је саставни дио 
ове Одлуке. Планом набавки се утврђује обавеза 
одјељења и служби Градске управе Града Зворник 
да у провођењу поступака јавних набавки 
прописаних Законом о јавним набавкама БиХ, 
поступају у складу са усвојеним Планом набавки.  
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II 
План набавки је сачињен у складу са буџетом 
Градске управе Града Зворник за 2021. годину и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник и њим се утврђује састав и 
обим набавки роба, услуга и радова.  
 

III 
План набавки садржи слиједеће податке: предмет 
набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, 
шифру ЈРЈН, врсту поступка, процјењену 
максималну вриједност предмета јавне набавке, 
планирани почетак и вријеме трајања поступка, 
податак да ли се склапа уговор или оквирни 
споразум, извор финансирања, одјељење за које се 
врши набавка и контакт особа за предметну набавку.  

 
IV 

Осим роба, услуга и радова из члана II ове Одлуке, 
јавне набавке ће се проводити и у другим 
случајевима када се укаже потреба за набавком 
робе/извршењем услуга/извођењем радова, а чију 
набавку у складу са Законом о јавним набавкама, 
посебном одлуком одобри Градоначелник. Сходно 
донесеној одлуци извршиће се и измјена или допуна 
Плана набавки. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 02-052-1-1672/2020                       
23. март  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворни 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17) и тачке 
11. Јавног позива о спровођењу додатног скраћеног 
поступка одобравања средстава за запошљавање 
број: 02-123-11-71/20 од 26.10.2020. године и на 
основу члана 20. Пројекта запошљавања и 
самозапошљавања приправника: високе, више и 
средње стручне спреме, и других незапослених лица, 
из буџета града Зворник број: 02-123-11/20 од 
11.08.2020. године, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
 
I 

Одобравају се средства ЈУ Основна школа „Вук 
Караџић“ Роћевић за суфинансирање запошљавања 
по Пројекту и  Јавном позиву о спровођењу додатног 
скраћеног поступка одобравања средстава за 
запошљавање у циљу испуњавања програма 
запошљавања и самозапшљавања приправника: 
високе, више и средње стручне спреме, и других 
незапослених лица из буџета града Зворник,  и то: 

- Једног (1) дипломираног професора биологије 
(ВСС) за стручно оспособљавање на период 
од 12 мјесеци у мјесечном износу од 775 КМ, 
што укупно за 12 мјесеци износи 9.300 КМ. 

II 
За суфинансирање запошљавања из члана 1. ове 
Одлуке Градска управа ће из буџета издвојити 
укупно 9.300 КМ од чегa 6.975 КМ у 2021. години и 
2.325 KM у 2022. години. 
 

III 
Суфинансирање запошљавања ће се вршити на 
основу члана 11. став 1 Јавног позива о спровођењу 
додатног скраћеног поступка одобравања средстава 
за запошљавање број: 02-123-11-71/20 од 
26.10.2020. и Уговора који ће бити потписан са 
Послодавцем из члана 1. 
 

IV 
Послодавац из члана 1. ове oдлуке може 
рефундирати средства за новопримљеног радника 
од 01.04.2021. године.  
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-123-11-80/2020                       
5. март  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: „Израда пројектне 
документације за зграду Градске управе – ЛОТ1 и 
Израда пројектне документације – надоградња и 
доградња зграде Суда – ЛОТ2“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-2-6-3-14/21, дана 
03.03.2021. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор, 
2. Група понуђача: „Индустропројект“ а.д. 

Приједор и „План“ д.о.о. Бања Лука, 
3. „Унис“ институт за екологију, заштиту на раду 

и заштиту од пожара д.о.о. И. Сарајево, 
4. Група понуђача: „Геопут“  д.о.о. Бања Лука и 

„Fabrum solution“ д.о.о. Бања Лука, 
5. Центар за пројектовање и консалтинг „CPK“ 

д.о.о. Бања Лука, 
6. „Routing“ д.о.о. Бања Лука, 
7. Институт за грађевинарство „IG“ д.о.о. Бања 

Лука и 
8. „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука. 
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II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове за 
набавку оглашених услуга „Израда пројектне 
документације за зграду Градске управе – ЛОТ1 и 
Израда пројектне документације – надоградња и 
доградња зграде Суда – ЛОТ2“ најповољнији 
понуђач је „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука. 

 
III 

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 27.450,00КМ без ПДВ-а за ЛОТ1 
и 28.500,00КМ без ПДВ-а за ЛОТ2. Рок за извршење 
услуга је 20 дана по лоту од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре.  
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у року 
од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-1/2021                       
26. март  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу Плана активности у припреми и 
спровођењу мјера заштите и спашавања од шумских 
и других пожара на отвореном простору у 
Републици Српској у 2021. години, број: 04/1-012-2-
3699/20, који је донијела Влада Републике Српске 
24. децембра 2020. године (''Службени Гласник 
Републике Српске'', број 4/21 од 20.01.2021. године), 
члана 90. Закона о заштити и спашавању у 
ванредним ситуацијама (''Службени Гласник 
Републике Српске'', број 121/12) и члана 41. Статута 
Града Зворник – пречишћени текст (''Службени 
гласник Града Зворник'', број 5/17,), градоначелник 
града Зворник, на он лајн сједници Градског штаба 
за ванредне ситуације, одржаној 04.03.2021. године,       
д  о  н  и  о    је:                                                                   

 
ПЛАН 

АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА 

ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА 
ОТВОРЕНОМ 

ПРОСТОРУ У ЗВОРНИКУ У 2021. ГОДИНИ 
 

УВОД 
 
План активности у припреми и спровођењу мјера 
заштите и спашавања од шумских и других пожара 
на отвореном простору у Зворнику у 2021. години је 
краткорочни план Града Зворник и основни је 
документ за координацију и спровођење додатних 
или посебних годишњих задатака и активности 
привредних друштава, органа, организација, 
институција, других правних лица и удружења 
грађана који спроводе дјелатности од значаја за 
заштиту и спашавање од пожара отвореног 

простора, као дио интегралног система заштите и 
спасавања од елементарних непогода и других 
несрећа у Републици Српској. 
План активности је израђен на основу анализе 
прикупљених података, достављених извјештаја о 
реализацији задатака током протеклих година, 
извјештаја о инспекцијском надзору, анализе 
тренутног стања, те мишљења и приједлога 
субјеката од непосредног значаја за ову област. 
Град Зворник ће своје шуме чувати од пожара на 
најпримеренији начин и поставиће највише 
стандарде заштите шума у складу са свјетским 
достигнућима и својим могућностима. 
Доношењем и спровођењем овог плана унапредиће 
се и обезбедити свестраније ангажовање свих 
релевантних субјеката и остварити виши ниво 
приправности на заштити и спашавању људи и 
материјалних добара и животне средине од шумских 
и других пожара на отвореном простору са циљем 
остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно 
смањање штета на на природним ресурсима и 
богатством наших простора под шумском и другом 
вегетацијом.  
Служба цивилне заштите је надлежна за 
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање 
свих активности везаних за спровођење овог плана, 
док је задатак осталих субјеката у интегралном 
систему заштите и спасавања, у дијелу властите 
одговорности, да у датом року спроведу оперативне 
задатке и активности наведене у Плану активности.  
  
План активности је подјељен на следеће цјелине: 
 

I –  ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
II -  НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ   

ДЈЕЛОВАЊА  
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 
V – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
VII –ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 
Укупна површина шума и шумског земљишта на 
подручју Града Зворник износи 14.515,27 ха или 
37,5% укупне површине Града Зворник. Површина 
шума у својини Републике Српске (државне 
шуме)износи 4898,12 ха или 33,7% , а приватних 
шума 9616,30 ха или 66,3%. Површина узурпираних 
шума и шумског земљишта износи 57,99 ха, што је 
незнатна количина у односу на укупну површину 
шума. Kатегорија високих шума са природном 
обновом у укупном фонду државних шума на 
подручју Града Зворник има учешће од 1044,96 ха 
или 21,3%. Категорија високе деградиране шуме 
учествује са 220,64 ха или 4,5%, категорија шумске 
културе са 801,20 ха или 16,4%, и категорија 
изданачких шума 2060,5 ха или 42,1%. Ту су још и 
категорија површине подесне за пошумљавање и 
газдовање, површине 267,62 или 5,5%, и на крају 
површине неподесне за пошумљавање и газдовање, 
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површине 446,00ха или 9,1%. Узурпације су 
површине 57,99ха или 1,1%.Од укупне површине 
државних шума по ШПО се површина од 591,17 ха 
води као минирана (подаци из 2010 год, приликом 
извођења теренских радова), а то је 12,1% од укупне 
површине.  
Укупна дрвна залиха шума Града Зворник износи 
2.312.173,90м³. Укупна залиха у државним шумама 
процјењена је на 737.660м³ или 31,9% од укупне 
залихе шума Града Зворник, а у приватним шумама 
на 1.574.513,90м³ или 68,1% од укупне залихе шума 
Града Зворник. Укупан годишњи запремински 
прираст у државним шумама је око 19.806м³, а у 
приватним шумама 44.543м³. Просјечна залиха за 
све категорије државних шума на подручју Зворника 
износи 150,57m³/ха, а у приватним шумама 
163,74м³/ха. Државне шуме у просјеку имају већи 
запремински прираст него приватне шуме за око 
1,5м³/ха. 
На основу података важеће ШПО за шуме у својини 
Републике Српске (државне шуме на подручју ШПП 
Власеничко, у саставу ког су и државне шуме на 
подручју Зворника), може се констатовати следеће: 
Код високих шума са природном обновом свеукупна 
дрвна залиха у просјеку износи 236м³/ха, а 
просјечни годишњи запремински прираст износи 
5,86м³/ха.Високе деградиране шуме имају дрвну 
залиху од 173,59м³/ха и годишњи запремински 
прираст 7,06м³/ха. Већина  високих деградираних 
шума настала је због негативног антропогеног 
утицаја, а дјелимично и негативним дјеловањем 
биотичких и абиотичких фактора. 
Шумске културе имају просјечну дрвну залиху 
157,72m³/ха, а текући запремински прираст износи 
8,08м³/ха. Проблем са шумским културама је 
непровођење мјера његе првенствено у виду 
прореда. Разлог томе су слаби економски ефекти 
тих радова. Обзиром на малу надморску висину 
подручја Града Зворник спорно је и подизање 
култура четинара. У прошлости су те културе 
подизане на различитим стаништима, разним 
техникама садње и са различитом густином садње. 
Већина ових састојина је узгојно запуштена што је 
довело и до смањења стабилности састојина, а што 
има за последицу честе извале, вјетроломе, 
сњеголоме итд. 
Изданачке шуме имају просјечну дрвну залиху 
122,54м³/ха, а текући запремински прираст у 
просјеку износи 4,53м³/ха.У изданачким шумама се 
проводе мјере директне и индиректне конверзије. 
Директна конверзија је пошумљавање-садња 
садница  или сјетва сјемена након чисте сјече. 
Индиректна конверзија је превођење изданачке 
шуме у високу исте врсте одговарајућим узгојним 
мјерама природне обнове. Према важећој ШПО 
планирана је углавном индиректна конверзија јер у 
изданачким састојинама има довољно квалитетних 
и правилно распоређених стабала по површини да 
осјемене сјечину, а од којих се може очекивати 
квалитетан подмладак. 
Површине неподесне за пошумљавање и газдовање 
имају просјечну дрвну залиху од 155,82м³/ха и 
текући запремински прираст 5,09м³/ха. Ова 
категорија шума има првенствено заштитни 

карактер и значајна је за опште корисне функције 
шума, без економских прозводних ефеката. 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање су 
голети у појасу шума , настале углавном 
антропогеним утицајем, планиране су за 
пошумљавање у наредном периоду, по одредбама  
ШПО. 
Значајан проблем за шумарство на подручју Града 
Зворник је знатна површина минираних шума  која 
чини 12,1% од укупне површине државних шума 
Државне шуме на подручју Зворника су у саставу ШГ 
,,Бирач “ Власеница а које је у оквиру ЈПШ ,,Шуме 
РС” а.д. Соколац добило FSC цертификат за 
газдовање шумама, што значи да се шумама и 
шумским земљиштем газдује према еколошким, 
социјалним и економским стандардима. Циљ 
процеса цертификације је да се промовишу 
еколошки одговорни и друштвено корисни 
стандарди одрживог газдовања шумама. 
Приватне шуме на подручју Зворника заузимају 
површину од 9616,30ха или 66,3% од укупне 
површине шума и шумског земљишта на подручју 
Града. Приватне шуме су подјељене на 27566 
катастарских честица на подручју 24 катастарске 
општине.  
Основне карактеристике приватних шума су 
следеће:  

- учешће високих шума у укупној површини  је 
53,6%, деградираних  1,7%, изданачких шума 
44,2% а голети непродуктивне површине чине 
0,5% 

- мале површине изданачких шума су 
конверзијом превођене у високе шуме 

- кориштење станишних потенцијала је 
незадовољавајуће 

- велика уситњеност посједа због нерјешених 
имовинско правних односа 

- катастар стања приватних шума неуређен – 
неусклађен са грунтовницом што додатно 
отежава кориштење посједницима шума 

- велики број посједника – власника, а мала 
просјечна површина катастарске честице – 
0,35 ха 

- нејасно дефинисане границе парцела и 
нерашчишћени имовински односи 

- нема граница између између приватних и 
државних шума 

- мала улагања у шумско-узгојне радове 
- лоша сортиментна структура итд. 

 
Угроженост шума шумским пожарима представља 
најачи облик деструкције шума и шумског 
земљишта. У скоријој прошлости на подручју 
Зворника по питању шумских пожара најкритичнија 
је била 2012 година. На подручју ШУ ,,Зворник“  
регистровано је 45 пожара у државној шуми, на 
површини од 248 ха. Те године уништено је 26,3 ха 
под садницама ( површине настале пошумљавањем 
– садњом садница) старости од 1- 10 година. 
Обзиром да се на подручју Зворника налазе 
углавном букове састојине то су последице пожара 
велике. Због релативно танке коре букве долази до 
оштећења која за последицу имају оштећења 
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дијелова стабла који би дали највредније дрвне 
сортименате  и на крају долази до сушење стабла. 
Најчешћи узрок настанка шумских пожара је 
непажња и намјерно паљење. Дакле најодговорнији 
за настанак шумских пожара је човјек. За 
избијање пожара најугроженији објекти су: 

- бензинске пумпе, складишта горива, 
складиште експлозива, те индустријски 
објекти за производњу конфекције, обуће, 
прераду дрвета и др, -магистрални гасовод 
који пролази преко територије општине са 
својим објектима, затим, 

- стамбени објекти у граду и приградском дјелу, 
па и  

- густо насељена мјеста као што су Дивич, 
Козлук, Г. Шепак, Економија, Улице, Брањево, 
итд. 

Густина изграђених објеката у Граду Зворник може 
се подјелити у три категорије:  

- град и индустријска зона Каракај изграђено је 
преко 50%, 

- сеоска насеља Дивич, Козлук, Г.Шепак, 
Улице, Економија, и Брањево, изграђено је 
преко 20% и 

- остала раштркана насеља, чија је 
изграђеност око 5%. 

Највећи изграђени објекти су стамбени објекти, 
изграђени углавном од опеке и бетона. У граду 
Зворнику изграђено је више објеката са 7 до 13 
спратова. У приградским и сеоским подручјима око 
70% су приземни и 30% објекти на спрат са 
поткровљем. 
Пожарна оптерећеност је нарочито изражена у граду 
имајући у виду велики број вишеспратница и 

проблем обезбјеђености приступа ватрогасних 
возила због положаја прилаза и закрчености истих 
паркираним возилима. 
Проходност саобраћајница у граду је различита. Док 
већи дио града има доста широке улице којима је 
могућ прилаз свих специјализованих возила за 
противпожарну заштиту,  знатан дио то нема, па је 
прилаз отежан, а често и немогућ, а управо у тим 
рејонима се налазе објекти изграђени од лако 
запаљивих материјала, па постоји већа 
потенцијална опасност од избијања пожара. 
У Зворнику за загријавање, користи се енергија, 
плин и мазут, а кроз територију општине у дужини 
око 35 км пролази магистрални гасовод за Сарајево. 
Стање електро-инсталација задовољава у већем 
броју обим, с обзиром да се ради углавном о новим 
објектима. Такође, задовољавајуће је стање 
инсталација, мада у минулом времену нису 
довољно одржаване. 
Снабдјевање противпожарном водом врши се из 
градског водовода, а постоји могућност да се 
снабдјевање врши из рјеке Дрине, али би се морали 
оспособити већ изграђени прилази. 
Хидранти су изграђени у граду и приградским 
насељима, преко којих се може узимати вода у 
цистерне за гашење пожара, и то у Зворнику 44 
(надземни и подземни) хидраната и у Каракају 13 
хидраната и око 50-так у мјесним заједницама.. 
Топлотни извори на подручју града су: 

- 4 котловнице на плин и мазут у граду за 
загријавање стамбених блокова и одређен 
број пословних простора, 

- више котловница предузећа на мазут и друга 
горива. 

 
Ред. 
број 

 
ЗАДАТАК – АКТИВНОСТ 

 
РОК 

 
НОСИЛАЦ 

УЧЕСТВУЈЕ 
САРАЂУЈЕ 

 
НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 6 
 

II – НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 
 

 
 

1. 

Одржати радне састанке са 
привредним друштвима, другим 
правним лицима, удружењима грађана 
и повјереницима заштите и спасавања 
како би се извршиле припреме, дала 
стручна упутства и побољшала 
организованост и међусобна 
координација у спровођењу мјера 
заштите од пожара. 

 
 
15.03.2021 
Године 

 
 
- Служба цивилне 
заштите  

 
- привредна 
друштва,  

- удружења 
грађана,  

- повјереници 
заштите и 
спашавања 
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2.  

У циљу благовремене припреме за 
противпожарну сезону у 2021. години, 
одржати сједницу штаба за ванредне 
ситуације са субјектима од значаја за 
спровођење превентивних и 
оперативних мјера заштите и 
спасавања од шумских и других 
пожара на отвореном простору.  
На сједници донијети:  
а) План рада Градског штаба за 
ванредне ситуације на спровођењу 
превентивних и оперативних мјера 
заштите и спасавања од шумских и 
других пожара на отвореном простору 
у 2021. години, 
б) План оперативног спровођења 
Плана активности са плановима анга-
жовања и активног учествовања, као и 
ажурним прегледима свих субјеката од 
непосредног значаја за заштиту и 
спасавање на подручју града,  
в) Анализу стања опремљености и 
обучености субјеката од значаја за 
заштиту и спасавање од пожара, а све 
у циљу правовремене припреме за 
спровођење планираних задатака,  
г) Анализу реализације закључених 
уговора са привредним друштвима, 
другим правним лицима те другим 
субјектима од значаја за спровођење 
оперативних задатака, 
д) Финансијски план града за 
спровођење задатака из ове области.  
Напомена: План оперативног спро-
вођења Плана активности и ажуран 
преглед људских и материјално-
техничких капацитета доставити РУЦЗ  
преко ПОЦЗ у Бијељини најкасније до 
15. марта 2021. Године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03.2021 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Служба цивилне 
заштите  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Градоначелник  
- Чланови ГШ за 
ВС 
- субјекти заштите 
и спасавања града 

 

 
 

3. 

Одржати састанке на подручном нивоу 
са представ ницима органа града, те 
привредним друштвима и другим 
правним лицима, органима, 
организацијама и слу жбама од значаја 
за заштиту од пожара и на истим 
размотрити којом динамиком се 
остварују задаци из овог плана. 

 
30.04.2021. 
године 

 
 
Служба цивилне 
заштите 

 
Субјекти заштите 
и спасавања града 
који су носиоци 
задатака 
наведених у овом 
плану 

 

 
 

4. 

Обезбиједити потпуније упознавање 
становништва са значајем и богат-
ством шумских површина као и са 
опасностима од пожара и посљеди-
цама које изазивају, те континуирано 
подизати противпожарну културу и 
промовисати кратки број за хитне 
ситуације 121 и број ватрогасне службе 
123. 

 
 
Стални здатак  

 
- ПВЈ Зворник 
- Служба цивилне 
заштите 
- ШУ РЈ Зворник 

 
- Средства 
информисања 
- Градоначелник  
- ПУ Зворник 
- ШГ Бирач 
Власеница 
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5. 

Са овим планом, његовим циљевима и 
задацима упознати удружења за 
заштиту природе, еколошка удружења, 
горане, извиђаче, ловачка удружења, 
планинарска друштва, омладинске  и 
друге невладине организације, те 
осмислити начин њиховог ангажовања 
на конкретним задацима и то медијски 
пропратити. 
Такође, код школске популације 
спровести активности на упознавању 
са мјерама заштите од пожара и на 
овај начин развијати противпожарну 
културу и свијест о потреби спрово-
ђења мјера противпожарне заштите. 
На тај начин развити свијест о потреби 
спровођења мјера противпожарне 
заштите и противпожарну културу 
уопште. 

 
 
 
 

Сталан задатак 
 

 
 
 
- Служба цивилне 
заштите 
- ПВЈ Зворник 
- ШУ РЈ Зворник 
 

 
 
 
 
- Градоначелник  
 

 

 
III - СПРОВОЂЕЊЕ MJEРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА  

 
 

6. 
Планирати и реализовати обуку 
Градске специјализоване јединице 
цивилне заштите за заштиту и 
спашавање од пожара и јединица 
цивилне заштите опште намјене као 
додатних снага. 

 
31.03.2021. 
године 

 
- Служба цивилне 
заштите 

- Градоначелник  
- ПОЦЗ Бијељина 
- ПВЈ Зворник 

 

 
 
 
 
 
 

7. 

Сагледати стање водоопскрбних 
капацитета (извора, језера,  и др.) на 
територији града те преко шумске 
управе, удружења за заштиту природе, 
еколошких удружења, горана, 
извиђача, ловачких удружења, 
планинарских друштава, омладинских 
и других невладиних организација 
извршити њихово уређење како са 
еколошког аспекта, тако и за 
евентуалне потребе у случају гашења 
пожара отвореног простора. Шумска 
управа и поменута удружења која 
посједују чврсте односно стационарне 
објекте на шумским подручјима 
(ревирима), снабдјети опремом за 
гашење шумских пожара (метларице, 
напртњаче, лопате и др.), и исту, за 
вријеме пожарне сезоне, држати у 
поменутим објектима у циљу брзе и 
ефикасне употребе. 

 
 
 
 
сталан задатак 

 
 
 
 
- ШУ РЈ Зворник 
- ПВЈ Зворник 
- Служба цивилне 
заштите 
 

 
 
 
 
- ШГ Бирач 
Власеница 
- Градончелник 
- Удружења 
грађана 

 

 
8. 

Прописати потребне агротехничке 
мјере и мјере за одржавање и уређење 
пољопривредног земљишта у дјелу 
који се односи на заштиту од пожара у 
складу са чланом 26. Закона о 
пољопривредном земљишту 
(''Службени Гласник Републике 
Српске'', број 93/06) 

 
 
15.03.2021. 
године 

 
 
Одјељење за 
инспекције Града 
Зворник  

- Градоначелник 
- Мин. 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

- Служба 
цивилне 
заштите 

 

 
 

9. 

Систематски радити на изради нових и 
одржавању постојећих шумских 
комуникација, противпожарних 
просјека и осматрачница и о томе 
благовремено обавјештавати Службу 
цивилне заштите и Професионалну 
ватрогасну јединицу. Приликом ових 
послова посебну пажњу обратити на 
подручја са вишим степеном ризика од 
пожара. 

 
 
сталан задатак 

 
- ШУ РЈ Зворник 
- ПВЈ Зворник 
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
- ШГ Бирач 
Власеница 
- Градоначелник 
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10. 

 

Уз саобраћајне правце који пролазе 
кроз шумска подручја одржавати и 
чистити путеве и пружне појасе од лако 
запаљивих материја и материја које би 
могле изазвати пожар или омогућити и 
олакшати његово ширење  

 
сталан задатак 

- АД Зворник путеви 
- ШУ РЈ Зворник 
- Одјељење за 
стамбено-ком. 
послове и 
посл.саобр. 

- ЈП ''Путеви РС'' 
- ЈП ''Жељезнице 
РС'' 
- ЈПШ Шуме РС 
- Градоначелник 

 
 

 
11.  

Успоставити ефикасан систем 
осматрања, обавјешт. и узбуњива на 
подручјима са повећаним ризиком од 
пожара. 

01.04.2021. 
године 

- ШУ РЈ Зворник 
- ПВЈ Зворник 
- повјереници ЗиС 

- ПУ Зворник 
- РХМЗ  

 

 
 
 

12. 

Посебну пажњу посветити 
најугроженијим подручјима. У том 
смислу надлежне организационе 
јединице града треба да ажурирају 
базу података која садржи спискове 
старијих, изнемоглих и непокретних 
лица, трудница, инвалида, лица у 
стању социјалне потребе, бескућника, 
специфичних категорија болесника као 
што су лица која живе са дијабетесом, 
лица за дијализу, дјеца са посебним 
потребама и слично,те спроводити,по 
потреби и др. мјере и активности. 

 
 
 
сталан задатак 

 
 
 
- Центар за 
социјални рад 
- ГОЦК Зворник 

 
 
 
- Градоначелник 

 

 
 
 

13. 

Упознати органе, организације, 
предузећа и друга правна и физичка 
лица да су у извршавању обавезе 
обавјештавања о елементарној 
непогоди и другој несрећи које могу 
угрозити људе материјална и друга 
добра дужни позивом на број 121 
оперативно-комуникативном центру 
(који је бесплатан) или на друге 
бројеве којима располажу подручна 
одјељења цивилне заштите 
обавијестити Републичку управу 
цивилне заштите, односно подручно 
одјељење у Бијељини. 

 
 
 

По потреби 

 
 
 
- Сва физичка и 
правна лица у 
случају потребе 

 
 
 
- ОКЦ Бијељина 
- РУЦЗ РС 

 
 
 
 

 
 
 

14. 

Обезбиједити предуслове за 
достављање информација и из 
вјештаја о стању угрожености, 
предузетим мјерама и другим 
релевантним подацима Републичкој 
управи цивилне зашти те, путем 
оперативно-комуникативних центара, 
свакодневно, а по потреби и више пута 
дневно, када надлежни орган, усљ ед 
непосредне опасности од пожара, 
донесе одлуку о посту пању по мјерама 
из Плана приправности или нареди 
преду зимање неопходних 
оперативних мјера заштите и 
спасавања 

 
 
 

15.04.2021. 
године 

 
 
 
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
 
- РУЦЗ РС преко 
ПЦЦЗ у Бијељини 

 

 
 
 

15. 
 

Планирати и организовати чишћење и 
одржавање траса испод енергетских 
водова, те обављати неопходну 
контролу извршених радова. Такође, 
неопходно је сачинити организацију 
рада како би могли да, у случају већих 
пожара, обезбиједе заштиту мреже и 
брзо и ефикасно отклањање кварова 
на далеководној и нисконапонској 
мрежи, те омогуће свим потрошачима 
уредно снабдијевање електрич  енерг. 

 
 

31.03.2021 
године 

 
 
- РЈ 
Електродистрибуције 
Зворник 
- ШУ РЈ Зворник 

 
 
- Елекропривреда 
РС 
- ЈПШ Шуме РС 

 

 
16. 

Предузети додатне мјере на уређењу 
одлагалишта отпада, односно друге 
мјере за санацију неконтролисаних 
одлагалишта, посебно у туристичким 
подручјима у периоду повећане 
опасности од пожара. 

 
31.03.2021 

године 

 
- АД Водовод и 
комуналије 
- Комунална 
полиција 

 
- Градоначелник 
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17. 
 
 

Електропривреда, РЈ Зворник, у циљу 
одржавања нисконапонске и 
средњенапонске дистрибутивне мреже 
дужна је да сачини план реаговања 
како би могла да, у случају пожара 
већих размјера, обезбеди заштиту 
мрежа и постројења у складу са 
расположивим техничким, 
материјалним и другим ресурсима те 
омогући снабдјевање електричном 
енергијом за све крајње кориснике, у 
складу са одредбама Дистрибутивних 
мрежних правила којима се уређује рад 
дистрибутивног система у ванредним 
ситуацијама.   

  
 
 
 
РЈ 
Електродистрибуције 
Зворник 

 
 
 
МХ 
Електропривреда 
РС  
Електропренос 
БиХ а.д. Бања 
Лука 

 

 
 
 

 
 
 

01.04.2021. 
године 

 
 

18. 

У оквиру листе приоритета за 
деминирање за 2021.г за подручје 
града Зворника, уврстити предлог за 
деминирање посебно угрожених 
површина, дајући приоритет оним 
локалитетима на којима је најчешће 
долазило до пожара а гдје је степен 
угрожености шума од пожара виши. 

 
 

Сталан задатак 

 
- Самостални 
стручни сарадник за 
мјере цивилне 
заштите 

- Градоначелник  
- РУЦЗ Републике 
Српске 
- БХ МАЦ – 
Регионална 
канцеларија Пале 

 

 
19. 

За вријеме повећане опасности од 
пожара свакодневно, а по потреби и 
више пута дневно, достављати 
хидрометеоро лошку прогнозу и 
изведени индекс опасности од пожара 
Републичкој управи цивилне заштите 
на број 121. 

 
По потреби 

 
ПВЈ Зворник 
Служба цивилне 
заштите 

 
- РХМ Завод 
- ПО РУЦЗ РС на 
број 121 

 

 
20. 

 

Појачати осматрање и надзор 
шума,ниског растиња,усева, ливада 
као и грађевин.обеката којима прети 
повећана опасност од пожара. 

 
По потреби 

- ШУ Зворник 
- ПВЈ Зворник 

- ШГ Бирач 
Власеница 
- Градоначелник  

 

 
 
 

21. 

На основу процјенe угрожености и 
планова заштите и спашавања од 
пожара, утврдити потребе у људству, 
материјално-техничким средствима и 
опреми.  
На основу таквих процјена и планова 
заштите и спашавања, утврдити 
потребне снаге цивилне заштите, 
односно оспособити специјализовану 
градску јединицу цивилне заштите за 
заштиту и спашавање од пожара, а као 
помоћне снаге за ефикасније гашење 
шумских пожара ангажовати  јединице 
цивилне заштите опште намјене које су 
формиране у мјесним заједницама.   

 
 

31.03.2021 
године 

 
 
 
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
- Градоначелник 
- ПОЦЗ Бијељина 
- ПВЈ Зворник 
- ШУ РЈ Зворник 

 

 
 
 

22. 
 

У руралним дијеловима општине који 
су од сједишта професионалних 
ватрогасних јединица и добровољних 
ватрогасних друштава удаљени више 
од 10 километара од мјесног 
становништва формирати тимове од 
најмање 5 - 10 људи за гашење пожара 
отвореног простора. Тимове адекватно 
опремити и обучити за гашење пожара 
отвореног простора.  
Обезбедити услове за прихват 
ватрогасних јединица у случају 
њиховог дислоцирања. 

 
 
15.03.2021. 
године 

 
 
- ПВЈ Зворник 
- ШУ РЈ Зворник 
- Служба цивилне 
заштите 
 

 
 
- Градоначелник 
- ПОЦЗ Бијељина 
- ШГ Бирач 
Власеница 
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23. 

За потребе хитног одговора приликом 
интервенција гашења пожара у раној 
фази и у акцијама спречавања његовог 
ширења на подручју у власништву 
правних лица која газдују шумама, од 
постојећег особља формирати тимове, 
те за исте планирати и набавити 
одговарајућу опрему за гашење 
пожара, заштитну опрему као и 
средства везе. 
Тимове индивидуално и колективно 
обучити за интервенције гашења 
пожара и оспособити за садејство са 
другим субјектима, а посебно са 
ватрогасним јединицама, односно 
руководиоцима акција гашења пожара. 
Списак тимова и опреме као и План 
ангажовања доставити ПВЈ Зворник 
најкасније до 10. марта 2021.  

 
 
Трајан задатак 
а ажурирање 
података до  
10.03.2021. 
године 

 
 
 
 
 
- ШУ РЈ Зворник 

 
 
 
 
- ШГ Бирач 
Власеница 
- Градоначелник 
- ПВЈ Зворник 

 

24. 

За време пожарне сезоне,град  и 
шумска управа која газдују шумама,а 
немају довољан број ватрогасаца у 
њима,обезбиједиће потребан број 
извршилаца закључивањем уговора о 
ангажовању и обучити их и оспособити 
за гашење пожара отвореног простора. 

 
15.03.2021. 
године  

 
- ШУ РЈ Зворник 
- Служба цивилне 
заштите 

 
- ШГ Бирач 
Власеница 
- Градоначелник 

 

25. 
 

Један примјерак годишњег Плана 
заштите од пожара, у електронској 
форми, који израђује ШГ ''Бирач'' 
Власеница, доставити Служби цивилне 
заштите Зворник, која ће преко ПОЦЗ у 
Бијељини примјерак доставити 
РУЦЗРС а затим и ПВЈ Зворник. 

 
15.03.2021. 
године 

 
 
- ШУ РЈ Зворник 
 

 
 
- Служба цивилне 
заштите 

 

26. 
 

Ускладити режим рада и дежурства са 
процјеном угрожености, индексом 
опасности. Сходно томе, у дане 
великог ризика од пожара на 
отвореном простору планирати и 
спроводити дежурство у ПВЈ и Служби 
ЦЗ, координирати рад са другим 
органима и службама града, те 
предузимати друге мјере у циљу 
благовременог обав јештавања о 
избијању и ширењу пожара.  

 
 
 
По потреби 

 
 
-ПВЈ Зворник  
-Служба цивилне 
заштите 
-ШУ Зворник 

 
 
- Градоначеник 
- ЈПШ Шуме РС 

 

 
 
 
27. 

Када градоначелник, услед опасности 
од пожара, донесе одлуку о поступању 
по мјерама из плана приправности или 
нареди предузимање неопходних 
оперативних мјера зашти-те и 
спасавања, обавезно активирати 
оперативно-комуникативни центар 
града  и Републичкој управи цивилне 
заштите свакодневно достављати 
извјештаје о степену угрожености од 
пожара, предузетим мјерама и друге 
релевантне податке 

 
 
 
По потреби 

 
 
 
-Служба цивилне 
заштите 

 
 
 
ПОЦЗ Бијељина 

 

 
 
28. 

Прије почетка пожарне сезоне 
сачинити спискове људи, возила и 
друге опреме који ће се, у случају 
пожара већих размјера, упутити на 
подручје другог града/општине, а 
градоначелник ће донијети одлуку о 
употреби тих снага и средстава. 

 
15.03.2021. 
године 

 
 
- ПВЈ Зворник 

 
- Градоначелник 
- Служба цивилне 
заштите 
- ПОЦЗ Бијељина 

 

 
29. 

За случај потребе, могу се ангажовати 
и припадници Специјалних јединица и 
јединица за подршку ПУ Зворник по 
утврђеној процедури 

 
По потреби 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
30. 

За случај потребе, могуће је по 
утврђеним процедурама ангажовати и 
припаднике ОС БиХ, капацитети ФБиХ, 
Брчко Дистрикта, Републике Србије, па 
и Међународну помоћ. 

 
По потреби 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 
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31. 

На основу досадашњих искустава 
утврдити оптималан број потребне 
механизације и радне снаге за 
реализацију задатака утврђених овим 
планом,те извршити набавку 
недостајуће механизације, односно 
закључити уговоре са предузећима 
која имају потребну механизацију и 
која са сигурношћу могу обавити 
тражени посао 

 
 
30.04.2021. 
године 

 
 
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
- Градоначелник 

 

32. 

Ангажовање Хеликоптерског сервиса 
Владе Републике Српске за извиђање 
пожаром угроженог подручја, гашење 
пожара, евакуацију угрожених грађана 
и достављање пакета са храном, 
средствима за хигијену и лијековима 
угроженим грађанима у случају да због 
пожара буду угрожени животи грађана 
или да буду у немогућности да набаве 
основне животне намирнице. 

Напомена: Хеликоптерски сервис 
Владе Републике Српске може бити 
ангажован по одобрењу предсједника 
Владе Републике Српске, а на захтјев 
Републичке управе цивилне заштите. 

 
 
 
 
По потреби 

 
 
 
 
- ГШ за ВС 

 
 
 
 
- РШ за ВС 

 

33. 

Припаднике специјализоване јединице 
цивилне заштите за заштиту и 
спашавање од пожара осигурати од 
последица не сретног 
случаја,обезбедити им новчану 
накнаду за вријеме 
ангажовања,додатно оспособити и 
опремити адекватном оп ремом за 
гашење пожара на отвореном 
простору,као и сред ствима везе. 
Прије почетка пожарне сезоне 
обучити,оспособити и опремити 
јединице опште намјене као помоћне 
снаге у акцијама заштите и спашавања 
од пожара. 
Поред наведеног, планирати, 
организовати и извести обуку за 
различите врсте интервенција (пожари 
у насељеним местима, техничко-
технолошки акциденти и сл).За 
потребе већих интервенција током 
пожарне сезоне планирати и 
реализовати дислокацију снага и 
средстава на угрожено подручје. 

 
 
 
 
 
 
15.03.2021 
године 

 
 
 
 
 
 
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
 
 
 
 
- Градоначелник 
 
 

 

 
34. 

У најсложенијим ситуацијама, када су 
директно угрожена насеља и живот 
грађана, планирати ангажовање 
тимова за деминирање РУЦЗ РС по 
утврђеној процедури. 

 
По потреби 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
35. 
 

Извршити отклањање техничких и 
других недостатака на возилима и 
опреми потребној за извођење акција 
заштите и спашавања од пожара 

15.03.2021 
године 

- ПВЈ Зворник 
- ШУ РЈ Зворник 

- Градоначелник 
- ЈПШ Шуме РС 

 

 
 
36. 
 

Извршити опремање и обуку ПВЈ 
Зворник средствима прикупљеним у 
складу са одредбама члана 85. Закона 
о заштити од пожара  (''Службени 
гласник РС'', број 94/19). 
 

 
 
15.03.2021 
године 

 
 
- ПВЈ Зворник 

 
- Градоначелник 
- Ватрогасни 
савез РС 
- МУП РС 
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37. 

Утврдити услове,организацију, односно 
уговором дефиниса ти начин 
ангажовања грађевинске механизације 
и радне сна ге за евентуалну хитну 
израду просјека и пробијања против-
пожарних путева ради заустављања 
ширења шумског пожара. У том циљу, 
ШУ РЈ Зворник ће израдити спискове 
грађевинске механизације којом 
располажу и која је додатно потребна 
те их доставити градоначелнику који ће 
извршити ангажовање грађевинске 
механизације у складу са својим 
овлаштењима 

 
 
 
15.03.2021 
године 

 
 
- Шумска управа  
- ПВЈ Зворник 
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
- ЈПШ Шуме РС 
- Градоначелник 
- ПУ Зворник 
- Привредна 
друштва 

 

 
 
38. 

У складу са утврђеним садржајем и 
стандардима, резервисати пакете 
хране и других основних артикала који 
би се, на најбржи могући начин, 
достављали угроженом становништву 
и учесницима акција заштите и 
спашавања. 

 
 по потреби 

 
- ГОЦК Зворник 

 
- Градоначелник 
- Служба цивилне 
заштите 

 

 
 
 
39. 

Благовремено, путем Дома здравља и 
апотека,становништву у угроженим 
подручјима обезбедити довољне 
количине потр ебних лекова и 
медицинских средстава за вријеме 
трајања евентуалне угрожености од 
пожара.  
Министарство здравља и социјалне 
заштите редовно извештавати о 
снабдјевености угроженог 
становништва лијековима и 
медицинским средствима како би исто, 
у случају неопходности, предузело 
потребне мјере и активности из своје 
надлежности. 

 
 
30.04.2021 
године 
 и по потреби 

 
 
 
- Дом здравља 
Зворник 

 
 
- Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
- Градоначелник 
- Служба цивилне 
заштите 

 

 
40. 

У случају да због пожара буду 
угрожени здравље и живот грађана и 
да се исти не могу евакуисати на други 
начин, ангажовати Хеликоптерски 
сервис РС, по одобрењу предсједника  
Владе РС а на захтјев РУЦЗ РС 
министарства. 

 
 
По потреби 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
 
 
 

41. 

Предузети потребне мјере како би се 
повећао проценат откривања лица која 
су непажњом,немаром или намјером 
узроковала пожар, како би била 
процесуирана и санкциони сана у 
складу са важећим законима. У случају 
утврђивања одговорности, санкција 
треба обухватити и надокнаду 
причињене штете, као и трошкове 
интервенције гашења. 

 
 
 
Сталан задатак 

 
 
-ПУ Зворник 
-ПВЈ Зворник 
-ШУ Зворник 
-повјереници ЗиС 

 
 
 
- ПУ Зворник 
- Надлежне 

инспекци
је 

 

 
 
 
 

42. 

Размотрити могућности и начин 
реализације акције “контролисано 
паљење пољопривредног и другог 
отпада”. Акција би се планирала 2 пута 
годишње,у сезони пољопривредних 
радова прољеће-јесен,на локалном 
нивоу, уз ангажовање свих субјеката 
од значаја за ову област 
(ватрогасци,цивилна 
заштита,полиција,комунална полиција, 
становништво).  
Акција би истовремено имала и 
едукативни карактер.Треба имати у 
виду чињеницу, да овакве и сличне 
акције знатно смањују број пожара на 
отвореном простору.  

 
 
Април и октобар 
2021. године 

 
 
 
- ПВЈ Зворник  
- Шумска управа  
- Служба цивилне 
заштите 

 
 
 
- Градоначелник 
- ЈПШ Шуме РС 
- ПУ Зворник 
 

 



БРОЈ 5                            Службени гласник града Зворник                               31. март 2021. 
 

 

13 

 
43. 

 

Неопходно је обезбиједити досљедно 
извршавање послова и задатака свих 
субјеката који имају обавезу да 
спроводе и организују мјере заштите 
од пожара на шумском и 
пољопривредном земљишту, као и 
бољу координацију са припадницима 
ватрогасних јединица на том подручју. 

 
Сталан задатак 

 
- Сви носиоци 
задатака и 
активности 

 
- Градоначелник 
 

 

 
IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

 
44. 

У случају повећане/непосредне 
опасности од већих пожара и њихових 
посљедица, обавезно је рад и 
дежурства ускладити са 
метеоролошком ситуацијом и 
координирати рад са органима и 
службама сусједних градова/општина, 
МУП РС, РУЦЗ РС, МО БиХ и ОС БиХ 
и предузимати друге потребне мјере. 

 
 
По потреби 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
45. 

Оперативне мјере ће се спроводити у 
складу са овим планом, при чему ће 
руководећу улогу, сходно законским и 
планским одредбама имати ГШ за ВС 
који ће по потреби координирати своје 
активности преко подручних 
координационих тимова са 
Републичким штабом за ванредне 
ситуације.  

 
 
По потреби 

 
 
- ГШ за ВС 

 
- ПОЦЗ Бијељина 
- РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

 
46. 

Припрема и доношење наредбе за 
поступање по плану прип равности,а 
на основу процјене угрожености од 
стране града 

У складу са 
планом 
приправнос 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
47. 

Информисање грађана о насталој 
ситуацији, мјерама које се 
предузимају,као и давање упутстава 
грађанима и др.субјектима о 
поступању 

У току 
елементар 
непогоде 

 
- медији 

 
- ГШ за ВС 

 

 
48. 

Обезбјеђење функционисања веза без 
обзира на временске или било какве 
друге услове. 

Сталан задатак -Телекомуникације 
РС РЈ Зворник 

- ГШ за ВС  

 
49. 

Обезбјеђење континуираног 
снабдијевања електричне енергије без 
обзира на временске и друге услове. 

Сталан задатак -
Електродистрибуција 
РЈ Зворник 

- ГШ за ВС  

 
50. 

 
Обезбјеђење водоснабдијевања 

Сталан задатак - АД Водовод и 
комуналије 

 
- ГШ за ВС 

 
 

 
51. 

 
Активирање градског штаба за 
ванредне ситуације  

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Градноначелник 

- Служба Цивилне 
заштите 
- чланови ГШ за ВС 

 

 
52. 

 
Проглашење ванредне ситуације. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Градноначелник 

 
- чланови ГШ за 
ВС 

 

 
53. 

Наредба о активирању оперативно-
комуникативног центра у случају када 
је наређена приправност или је 
проглашена ванредна ситуација. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Служба Цивилне 
заштите 
 

 
- ГШ за ВС 

 

 
 

54. 

Доношење наредбе о мобилизацији и 
мобилизација расположиви људских и 
материјално-техничких капацитета 
града/општине у случајевима када се 
адекватан одговор не може пружити 
са капацитетима органа и институција 
чија је то редовна дјелатност. 

 
У складу са 
Планом Мо 
билизације 

 
 
- Градоначелник 

 
 
- ГШ за ВС 

 

 
 

55. 

Организација узбуњивања и давања 
упутстава за дјеловање у случају 
елементарне непогоде 

У складу са 
проценом 
ситуације и 
Планом 
узбуњивањ 

 
 
- ГШ за ВС 

- медији 
- Телеком РС РЈ 
Зворник 
- Служба цивилне 
заштите  
- полиција 

 

 
56. 

Издавање наредбе за евакуацију, 
организација евакуације и збрињавања 
угроженог становништва 

У складу са 
Планом 
евакуације и 
збрињава 

 
 
- ГШ за ВС 

- субјекти који 
располажу 
капацитетима за 
смјештај 
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57. 

Тражење помоћи за ангажовање 
људских и материјалних капацитета од 
сусједних и других локалних заједница 
са којима је потписан споразум о 
међусобној сарадњи у области 
заштите и спасавања од елементарне 
непогоде 

 
У складу са 
проценом 
ситуације 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
 
 

58. 

Тражење помоћи од Владе РС или РШ 
за ВС ако је активиран и упућивање 
исте са нивоа Републике.Помоћ се са 
нивоа Републике тражи се након што 
су исцрпљени сви расположиви 
капацитети локалне заједнице,у складу 
са Упутством о тражењу,пружању и 
прихватању помоћи заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама 
(“Службени гласник Републике 
Српске”, број 53/13). 

 
У складу са 
проценом 
ситуације 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
59. 

Евакуација болесних и угрожених који 
се налазе на неприступачним 
мјестима. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
60. 

Достављање лијекова угроженом 
становништву које живи на 
неприступачним или тешко 
приступачним теренима. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
61. 

Достављање хране и пакета хигијене 
угроженом становништву. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
62. 

 
Ангажовање волонтера на пружању 
помоћи угроженом становништву. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

-Министар 
омладине и 
спорта 
-РУЦЗ РС 
-ЦК РС 

 

 
63. 

Проглашење ванредне ситуације за 
Републику, односно дио територије 
Републике. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 

- РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

 
64. 

Мобилизација људских и материјално-
техничких капацитета са неугроженог 
подручја и упућивање на угрожена 
подручја. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 
- ГШ за ВС 

- РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

 
65. 

 
Организација пријема помоћи. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

- ГШ за ВС 
-ГО ЦК Зворник 

- ЦК РС 
- Робне резерве 
-Миниастар.тргов 
и туризма 

 

 
66. 

Упућивање захтјева за ангажовање и 
ангажовање капацитета Оружаних 
снага Босне и Херцеговине 

У складу са 
проценом 
ситуације 

- Влада РС 
- РШ за ВС 

 
- МО БиХ 

 

 
 

67. 

Упућивање захтева за ангажовање и 
ангажовањ капацитета ФБиХ и Брчко 
Дистрикта БиХ када ангажовани 
расположиви капацитети РС нису 
довољни за адекватан одговор на 
елементарну непогоду 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 
- РШ за ВС 

- Влада ФБиХ и 
Брчко Дистрикта 

 

 
 

68. 

Упућивање захтјева за ангажовање и 
ангажовање капаците та међународних 
оперативних снага када ангажовани 
распо ложиви капацитети Босне и 
Херцеговине нису довољни за 
адекватан одговор на елементарну 
непогоду 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 
- РШ за ВС 

 
- Међународне 
снаге 

 

 
69. 

Организација прихвата оперативних 
снага и средстава међународне 
помоћи,упознавање истих са 
тренутном ситуацијом,ангажованим 
снагама и средствима и додјела 
општег задатка. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

- РУЦЗ РС 
- Штаб за 
ванредне 
ситуације 
града/општине  

 

 
 

70. 

 
 
Организација пријема,смештаја и 
расподеле међународне помоћ 

У складу са 
проценом 
ситуације и 
процедурм 
пријема 
међ.помоћ 

 
 
 
-ГРШ за ВС 

-Миниастар.тргов 
и туризма 
- РУЦЗ РС 
- Робне резерве 
- ЦК РС 
- МО БиХ 
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71. 

Достављање редовних и ванредних 
информација за вријеме еле ментарне 
непогоде о ситуацији на 
терену,мјерама које се предузи 
мају,ангажованим снагама,приједлогом 
мјера и друго, по захтјеву Републичке 
управе цивилне заштите РС. 

У току елемент. 
непогоде и 
др.несреће 

- ГШ за ВС 
- АМС РС 
- Путеви РС 
- Жељезнице РС 

 
- РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

 
72. 

Достављање информације РШ за ВС а 
он Влади РС и приједлога мјера за 
отклањање или ублажавање 
посљедица елементарне непогоде 

У току елемент. 
непогоде и 
др.несреће  

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
V – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

 
73. 

 
Санирање последица пожара и 
причињене штете. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

- ГШ за ВС 
- привредна друштва 
- грађани 

 
- Влада РС 
- РУЦЗ РС 

 

 
74. 

Процјена штете настале усљед 
елементарне непогоде и друге несреће 
на нивоу града. 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 
 

 
- Влада РС 
- РУЦЗ РС 

 

 
75. 

Предузимање мјера на санацији 
посљедица и опоравку од елем 
непогоде и пружање помоћи 
угроженим на нивоа града у складу са 
могућностима града 

У складу са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 
 

 
- угрожени 
субјекти 

 

 
76. 

Предузимање мјера на санацији 
посљедица и опоравку од елементарне 
непогоде и пружању помоћи угроженим 
са нивоа Републике у складу са 
могућностима Републике. 

У складу са 
процјеном 
ситуације 

 
- РШ за ВС 

 
ГШ за ВС 

 

 
VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 

 
 
 
77. 

О реализацији задатака из овог плана 
извршиоци задатака су дужни,на крају 
противпожарне сезоне, а најкасније до 
25. октобра 2021.године, доставити 
извјештај Служби цивилне заштите 
Зворник, а они најкасније до 
01.11.2021. године Републичкој управи 
цивилне заштите са приједлогом мјера 

 
 
25.10.2021 
године 

 
- Носиоци задатака и 
активности из плана 
- Служба цивилне 
заштите 

 
- Градоначелник 
- ПОЦЗ Бијељина 
- РУЦЗ РС 
 

 

 
VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

78. 
Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке из 
домена заштите и спасавања од пожара кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати 
спречавање настанка или ублажавање посљедица елементарне непогоде изазване пожаром. 

 
79. 

 
Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити финансијска средства 
потребна за њихову реализацију 

Овај план ступа на снагу даном потписивања од стране Градоначелника Зворника, а објавиће се у Службеном гласнику Града 
Зворник 

  
                                                                                                     Број: 02-81-2/2021                       
                                                                                                     5. март  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                     Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу Плана одбране од поплава у Републици 
Српској у 2021. години, број:04/1-012-2-3700/20, који 
је донјела Влада Републике Српске 24. децембра 
2020. године (''Службени Гласник Републике 
Српске'', број 4/21 од 20.01.2021. године),  и члана 
86. тачка 3. Закона о заштити и спашавању у 
ванредним ситуацијама (''Службени Гласник 
Републике Српске'', број 121/12) и и члана 41. 
Статута Града Зворник – пречишћени текст 
(''Службени гласник Града Зворник'', број 5/17,), 
градоначелник града Зворник, на он лајн сједници 
Градског штаба за ванредне ситуације, одржаној 
04.03.2021. године,  д  о  н  и  о    је:                                                                   

ПЛАН 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ЗВОРНИКУ У 2021. 

ГОДИНИ 
 
УВОД  
План одбране од поплава у Зворнику у 2021. години 
(у даљем тексту: План) је план Града Зворника и 
основни документ за координацију и спровођење 
додатних или посебних годишњих задатака и 
активности градских органа, привредних друштава, 
других правних лица и удружења грађана која 
спроводе дјелатности од значаја за заштиту и 
спасавање од поплава. 
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План је израђен на основу анализе прикупљених 
података, достављених извјештаја о реализацији 
задатака током протеклих година, извјештаја о 
инспекцијском надзору, анализе тренутног стања, те 
мишљења и приједлога субјеката од непосредног 
значаја за ову област. 
Доношењем и спровођењем овог плана 
унаприједиће се и обезбиједити свестраније 
ангажовање свих релевантних субјеката и остварити 
виши ниво приправности на заштити и спасавању 
људи и материјалних добара од поплава. 
Градска Служба цивилне заштите је надлежна за 
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање 
свих активности везаних за спровођење овог плана. 
 
План је подијељен на сљедеће цјелине: 
 

I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ 

ДЈЕЛОВАЊА  
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 
V – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 
VI -  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

Поплаве као природна појава су се увијек 
појављивале и појављиваће се и у будућности. 
Бранећи се од поплава људи су предузимали многе 
техничке и нетехничке мјере, почев од изградње 
насипа до стварања комплексних система за 
смањење ризика од поплава. Процес развоја тих 
система и пораст њихове улоге и значаја, како у 
повећању степена заштите добара, тако и 
сигурности живљења, условљен је развојем 
друштва уопште. Ти комплексни системи постоје и у 
Републици Српској и они су најчешће 
вишенамјенски. Утицаји које ови системи могу имати 
на поплаве су значајни. Нпр. искључивање 
ретензија у узводном дијелу, без њиховог 
адекватног надомјештања, утиче на повећање 
поплава на низводном дијелу, неадекватно 
управљање акумулацијама може имати непожељне 
посљедице низводно и сл. 
Подручје Града Зворник обилује површинским 
водама у виду извора или у облику мањих или већих 
водотока као и хидроакумулације (Зворничко 
језеро). Ријека Дрина, чини хидрографску основицу 
града Зворника и са својим притокама располаже 
знатним хидроенергетским потенцијалом. 
Дрина и њена притока Сапна при већим водостајима 
често плаве пољопривредна земљишта у 
приобалним теренима и узрокују штете на 
пољопривредним усјевима, стамбеним и другим 
објектима. 
Због више изградених хидроакумулација на Дрини и 
њеним притокама у горњем току, ријека Дрина у 
случају обилних падавина може озбиљно угрозити 
подручје Града Зворника. 

Укупна површина слива ријеке Дрине износи 19.677 
км2. У Босни и Херцеговини површина слива ријеке 
Дрине је 7.240 км2. Укупна дужина тока од састава 
Пиве и Таре износи око 396 км. Дузина Дрине са 
Таром износи 496 км. Средњи годишњи проток 
ријеке Дрине износи 401 м3/с, а минимални проток 
износи 24.1 м3/с. 
Просјечна годишња висина воденог талога у сливу 
је око 1.000 мм. Дрином отиче око 12 -14*109 м3 
воде. Хидролошке показатеље водног режима 
карактерише изразита неравномјерност, већа од 
1:100, какав је однос измеду минималних протицаја 
(Qмин=45 м3/сек) и поплавних таласа (Qмакс= 4500-
5000 м3/сек). 
Ријека Дрина је богата водом - 13,44 милијарди м3 
воде годишње отиче са слива ријеке Дрине. Средња 
надморска висина Дрине је 934 м.н.м.   Главни ток 
ријеке Дрине дијели се на три дијела: 
Горњи ток који поциње од Шћепан Поља па све до 
ушћа Лима, има дужину од 82 км и укупан пад од 138 
м. Падови Дрине на том дијелу крећу се од 1,5 - 1,9 
%о. Средњи пад је 1,67 %. 
Средњи ток ријеке Дрине заузима потез од ушћа 
Лима до Зворника. Дужина овог потеза износи 173 
км. Укупни пад износи 161 м. На овом потезу су 
несто блажи падови и износе од 0,5 - 1,35 %. 
Средњи пад је 0,94 %. 
Доњи ток Дрине заузима потез од Зворника до ушћа 
у Саву. Дужина потеза износи 91 км. Укупан пад на 
овој дионици износи 59,4 м. На овом потезу падови 
се крећу од 0,5 - 0,7 %. Средњи пад је 0,64 %. 
Узводно од Зворника налази се хидроакумулација 
Зворник изграђена 1955 године.Нормални проток на 
брани акумулације износи око 800 м3/с. При обилним 
падавинама и високим водостајима протоци на 
брани акумулације могу достићи и око 5000 м3/с 
када буду поплављени нижи дијелови града као и 
дијелови насеља Каракаја, Средњи Шепак и насеља 
приобалног подручје уз ријеку Дрину. 
Притоке ријеке Дрине на подручју Града Зворник су: 
Ријека Сапна, има сливно подручје од око 104 км2 а 
дужина тока је 25 км са максималним протоком од 
14 м3/с. Ријека Сапна такоде, често плави подручја у 
доњем току и при истовремено високом водостају 
Дрине, може поплавити и путне правце Каракај -
Бијељина и друге. 
Остали мањи водотоци као што су Хоча, Златица, 
Козлучка, Јасеничка, Каменичка и Локањска ријека 
су бујичастог карактера и изливњем из својих корита 
причињавају велике штете у пољопривреди, на 
стамбеним и привредним објектима. 
Поток Хоча има површину сливног подручја од око 
45 км2 и дужину водотока 18 км. Код већих 
падавина, максимални проток воде достиже и 1,5 
м3/с и често плави терен око корита на подручју 
Каракаја. 
Поток Златица протиче кроз град Зворник у дужини 
од око 3,3 км и има површину слива око 5 км2. 
Максимални проток је забиљежен у јуну 1987. 
године и износио је око 75 м3/с. Тада су били 
поплављени многи објекти у самом граду. 
Козлучка, Јасеничка, Каменичка и Локањска ријека 
се такоде, изливају при већим водостајима и 
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причињавају штете у пољопривреди и угрожавају 
објекте и имовину. 
На већини потока су у оквиру могућности подузете 
мјере регулације, међутим, то још увјек није 
довољно и не даје гарнције да неће доћи до нових 
катастрофалних поплава. 
Исто тако, постоји латентна опасност да услијед 
обилних падавина или потреса дође до рушења 
земљане бране на депонији црвеног муља из 
фабрике глинице "Бирач". Црвени муљ који би се 
тада излио би могао поплавити и угрозити подручја 
око ријеке Сапне и све до Дрине што би обзиром на 
количине и хемијску агресивност црвеног муља 
могло имати катастрофалне послиједице по околину 
и становништво. 
Поплавни ризик у Граду Зворник је изражен и по 
свом обиму и интензитету. Регистроване поплаве из 
2010. и 2014. године спадју према усвојеној 
Методологији у тзв. историјске поплаве. Поплаве 
изазивају велике воде ријеке Дрине воде бујичног 
водотока Сапне и други бујични водотоци мањег 
интензитета. Посљедњим плавним догађајем било 
је угрожено више од 1.000 људи те овај град 
заузима друго мјесто на ранг листи угрожености од 
поплава, одмах након Бијељине. 
Плављење водама Дрине настаје при већим 
протицајима од Q=1.800 м3/с. Остали локални 
плавни ризици постоје на водотоцима Хоча, Златица 
и Каналска мрежа (регистровано скоро сваке 
године) али су пуно мањег значаја од горе 
наведених. 
Потенцијалне поплаве у будућности би могле 
настати усљед евентуалног попуштања бране 
црвеног муља у Зворнику. 
Подаци о водотоцима на подручју Града Зворника 
 

Назив Површина 
слива км2 

Дужина 
км 

Локањска ријека 33,5 км2 15,1 
Козлучка ријека  6,9 
Сапна 136,18 км2 24,9 
Хоча  13,1 
Мекињска ријека – Златица   5,33 
Каменица 36,05км2 13,8 
Дрињача 1090,6 км2 91,37 
Јосаничка ријека  7,6 

 
Ерозије  
Сливови на подручју Републике Српске озбиљно су 
угрожени и ерозивним процесима и бујицама. 
Бујицама су посебно угрожене саобраћајнице и 
насеља, али и пољопривредно земљиште у 
долинама. Процјењује се да је око 85% територије 
Републике Српске захваћено процесима ерозије. Ти 
процеси су најизраженији у сливу Дрине, гдје је око 
94% површине подвргнуто неком облику ерозије и у 
сливу Јадранског мора (око 93% захваћено 
ерозијом). У сливу Саве се процјењује да је око 49% 
површине подвргнуто процесима ерозије. 
Процесима ерозије већег интензитета (категорија 1 
– екцесивна, 2 – јака и 3 – средња) обухваћено је 
само око 15% површине под ерозијом, док је највећи 
дио територије са слабим и врло слабим процесима, 
који се могу санирати превасходно биолошким 
мјерама заштите. 

Досадашњи радови на заштити од ерозија и бујица 
највећим дијелом су се сводили на радове у 
коритима (око 87% од свих изведених радова). 
Значи, радови су по својој концепцији најчешће били 
санациони, на мјестима највеће штете од бујица. 
Биолошки радови у сливу, изузетно корисни за 
државу због уређења територије и побољшања 
микроклиматских услова, били су много скромнији 
по обиму и износили су само око 13% од 
инвестиција, при чему је тим радовима третирано 
само око 10,000 ха ерозивних површина. 
Непланска сјеча шума, сјеча лисника и пожари, који 
су веома често настајали из нехата, однијели су 
велике комплексе шума у неповрат, а као резултат 
на мјестима висококвалитетних шума букве и храста 
данас имамо деградационе стадијуме шумске 
вегетације. Са девастацијом шума ослабила је 
њихова заштитна функција од ерозије. Ерозивни 
процеси 1 категорије, који се морају рјешавати и 
озбиљним техничким мјерама, срећом нису посебно 
су изражени на сливовима наших ријека. 
 
Стање водозаштитних објеката 
За заштиту од спољних и унутрашњих вода 
изграђени су значајни објекти (насипи, пумпне 
станице, ободни канали и унутрашња каналска 
мрежа) коју већим дијелом одржава ЈУ “Воде 
Српске”, а мањим дијелом локалне заједнице.  
Постојећи систем одбране од поплава у Републици 
Српској базиран је на организацији заштите од 
вањских и унутрашњих вода принципом заштите тзв. 
“касетног типа” или “полдера” у горњем, средњем и 
доњем дијелу непосредног слива ријеке Саве.  
У горњем дијелу слива налазе се полдери: Дубичка 
раван, Лијевче поље и Србачко-ножичка раван, на 
средњем дијелу Ивањско поље и Средња Посавина, 
а у доњем дијелу полдер Семберија.  
Изведеним објектима је у највећој мјери заштићено 
око 120.000 ха најквалитетнијих пољопривредних 
површина од расположивих 158.000 ха, од чега у 
сливу ријеке Саве 134.400 ха, а у сливовима 
Јадранског мора 23.600 ха.  
Упркос значајним оштећењима током рата и 
релативно малим средствима инвестиционог 
одржавања, системи су оперативни, али не сасвим 
на нивоу предратног периода.  
Овај систем је дио међународног интегралног 
система заштите од поплава у сливу ријеке Саве, а 
у вези с тим, као услов се поставља обавеза 
одржавања тих објеката и рационално управљање 
цјеловитим подсистемом у Републици Српској.  
Дужина одбрамбених насипа у Републици Српској 
износи око 250 километара. Ријеч је углавном о 
насипима изграђеним за заштиту од великих вода 
ријека: Сава, Уна, Врбас, Босна, Дрина, ободним 
каналима и мањим рјечицама у непосредној близини 
ушћа у Саву.  
Због недостатка финансијских средстава за редовно 
одржавање у дужем временском периоду, те 
чињенице да неке дионице одбрамбених насипа, 
опет из разлога недостатка финансијских средстава, 
нису биле реконструисане на потезу од 20 км од 
укупно 200 км, на предвиђену висину потребну за 
одговарајући степен заштите оствареном на 
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лијевообалним насипима ријеке Саве у Републици 
Хрватској.  
Садашње стање система одбране од поплава, кроз 
улагања из кредита Европске инвестиционе банке 
(ЕИБ), знатно се побољшава и подиже на већи 
степен поузданости за ефикасну одбрану од 
поплава.  
Осим наведеног кредита, кроз средства Фонда соли-
дарности и кредитна средства Свјетске банке (ВБ), 
санирани су ободни канали, клизишта на насипима, 
а у наредном периоду, током 2016. године, запо-
чиње се са санацијом црпних станица на р. Сави. 
Заштита угрожених подручја најефикасније се може 
извести изградњом заштитних објеката и система 
(насипи, регулације ријечних корита, пумпне 
станице, ободни и одводни канали, обалоутврде, 
вишенамјенске акумулације и слично).  
Постојеће заштитне објекте потребно је редовно и 
квалитетно одржавати и надограђивати, а у вријеме 
опасности од поплава и у току трајања поплава са 
њима управљати на одговарајући начин.  
Важно је напоменути да су започете активности на 
реализацији кредитних средстава ЕУ у износу од 55 

милиона евра, које је обезбиједила Влада 
Републике Српске, као и кроз неколико пројеката 
који су у току, што ће у значајној мјери унаприједити 
стање водозаштитних објеката на подручју Савског 
слива. Такође, радови на потпуној регулацији ријеке 
Сапне у дужини од 4.800 м у доњем дијелу тока, ће у 
потпуности отклонити њено изливање у доњем 
дијелу тока и плављење насељених подручја у том 
дијелу.  
На смањење материјалне штете у великој мјери 
може се утицати одговарајућим просторним 
планирањем. Исто тако, потребно је, у сарадњи са 
земљама региона, развити систем осигурања 
имовине код осигуравајућих друштава.  
Потребно је унаприједити међусекторску и 
међуентитетску координацију и сарадњу свих актера 
у спровођењу мјера заштите од поплава, у чему је 
посебна улога надлежних ентитетских 
министарстава и управа за цивилну заштиту.  
Такође, потребно је даље развијати капацитете за 
спровођење оперативних мјера заштите и 
спасавања адекватном кадровском попуном, обуком 
и опремањем.  

 

Р/Бр ЗАДАТАК - АКТИВНОСТ РОК НОСИЛАЦ УЧЕСТВУЈЕ  
САРАЂУЈЕ 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 6 
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Одржати сједницу штаба за ванредне ситуације са 
субјектима од значаја за спровођење превентивних и 
оперативних мјера заштите и спасавања од поплава. 
На сједници усвојити: 
а) План рада штаба за ванредне ситуације на 
спровођењу превентивних и оперативних мјера 
заштите и спасавања од поплава у 2021. години, 
б) План оперативног спровођења Плана са плановима 
ангажовања и активног учествовања, као и ажурним 
прегледима свих субјеката од непосредног значаја за 
заштиту и спасавање на подручју града, 
в) Анализу стања опремљености и обучености 
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од 
поплава, а све у циљу правовремене припреме за 
спровођење планираних задатака, 
г) Анализу реализације закључених уговора са 
привредним друштвима, другим правним лицима те 
другим субјектима од значаја за спровођење 
оперативних задатака, 
д)  финансијски план града Зворник за спровођење 
задатака из ове области. 
ђ) Упознати мјесне заједнице са главним оперативним 
планом одбране од поплава на подручју обласног 
ријечног слива Дрине и бујичних водотока, са 
прелиминарном процјеном ризика од поплава и 
достигнутим степеном израде опасности од поплава.  
У случају ванредне ситуације, односно по указаној 
потреби, ГШ за ВС предлаже надлежном органу 
доношење докумената просторног уређења: 
урбанистички план, зонинг план или регулациони план 
по скраћеном поступку, ради збрињавања 
становништва са поплавлјеног подручја, у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о изради и доношењу докумената 
просторног уређења по скраћеном поступку.   
Напомена: План оперативног спровођења Плана и 
ажурни преглед људских и материјално-техничких 
капацитета од значаја за заштиту и спасавање од 
полава, доставити Републичкој управи цивилне 
заштите, преко ПОЦЗ Бијељина најкасније до 15.марта 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.03. 
2021. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Градоначелник 
- ПОЦЗ 
Бијељина 
- ПВЈ Зворник 
- ПУ Зворник 
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2. 

Одржати радне састанке са привредним друштвима, 
другим правним лицима, удружењима грађана, 
надлежним организационим јединицама цивилне 
заштите општине, односно града и повјереницима 
заштите и спасавања како би се извршиле припреме, 
дала стручна упутства и побољшала организованост и 
међусобна координација у спровођењу мјера заштите 
од поплава. 

 
 
 
15.03. 
2021 

 
 
 
Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
привредна 
друштва, 
удружења 
грађана 

 

 
 
 

3. 

Са овим планом, његовим циљевима и задацима 
упознати удружења за заштиту природе, еколошка 
удружења, ронилачке и кајакашке клубове, горане, 
извиђаче, планинарска друштва, омладинске и друге 
невладине организације и осмислити начин њиховог 
ангажовања на конкретним задацима и то медијски 
пропратити. На овај начин развијати свест о потреби 
спровођења мера заштите од поплава. 

 
 
 

15.03. 
2021 

 
 
 
Служба 
цивилне 
заштите 
 
 

 
 
Удружења и 
организације 
наведене у 
задатку 
 

 

 
 

4. 
 

Успоставити ефикасан систем осматрања, 
обавјештавања и узбу њивања на подручјима 
повећаног ризика од поплава. У случају формирања 
оперативно-комуникативног центра града, обавезно га 
увезати са подручним оперативно-комуникативним 
центром Републичке управе цивилне заштите 
Републике Српске у Бијељини 

 
сталан 
задатак 

 
 
- Служба 
цивилне 
заштите 

- ХЕ М.Зворник 
- ЈУ ''Воде 
Српске'' 
- ПУ Зворник 
РХМ Завод РС 
- Повјереништво 
у МЗ 

 

 
 

 
5 
 

У сарадњи са ЈУ ''Воде Српске'' извршити инспекцијски 
преглед водозаштитних објеката ријеке Дрине на 
дијелу тока кроз нашу општину, као и преглед 
водозаштитних и осталих водних објеката и система 
који могу имати утицаја на безбедност људи и 
материјалних добара у случају великих и бујичних 
поплава на подручју општине  (Закон о водама 
Републике Српске, чл. 15. и 16. ''Службени гласник 
Републике српске'', број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и 
предложити мере за њихово текуће и инвестиционо 
одржавање.  

 
 
 
 
30.04.20
21 

- Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 
Одјељење за 
просторно 
уређење  
-Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
 
 

- Градоначелник 
 

 

 
 
 
 
 
6 

Извршити управни надзор над активностима и 
задацима који се односе на спровођење мјера заштите 
и спасавања, преглед аката и документације из 
области заштите и спасавања и пружање стручне 
помоћи давањем стручних објашњења субјектима 
заштите и спасавања.  
Инспекцијски надзор извршити предузимањем 
инспекцијских мјера и радњи како би се утврђено 
стање ускладило са прописима, и то контролом 
спровођења прописа иѕ области заштите и спасавања, 
контролом општих и појединачних аката везано за 
област заштите и спасавања и контролом 
организованости и спремности система заштите и 
спасавања. 

 
 
 
 
Стални 
задатак 

 
 
 
 
Град, 
привредна 
друштва и 
друга 
правна 
лица  

 
 
 
Главни 
републички 
инспектор 
заштите и 
спасавања 
Републичке 
управе цивилне 
заштите 

 

 
 

7. 

У складу са законским обавезама, вршити редовно 
надгледање и праћење стања у циљу заштите 
властитих комуникација, заштите и одржавања 
критичних мјеста на путним и жељезничким 
комуникацијама. 

 
 
01.03.20
21 

- АД Зворник 
путеви, 
- Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја, 
- Служба 
цивилне 
заштите 

-ЈП Путеви РС 
- Жељезнице РС 
- Градоначелник 
- ЈУ ''Воде 
Српске'' 

 

 
8. 
 

Упознати становништво са могућим поплавама и 
њиховим после дицама и о томе вршити благовремено 
обавештавање путем сре дстава јавног информисања 
и промовисати кратки број за хитне ситуације 121. 
 

 
сталан 
задатак 

 
-Служба 
цивилне 
заштите 

- ЈУ ''Воде 
Српске'' 
- Локална 
средства јавног 
информисања 
- РЦ ООиУ 
Бијељина 
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9. 
 

У циљу спровођења задатака и постизања веће 
ефикасности, планирати, припремити и реализовати 
обуку специјализоване јединице цивилне заштите за 
заштиту и спасавање на води и под водом и јединица 
цивилне заштите опште намене које гравитирају 
низводно у току ријеке Дрине у циљу оперативног 
спровођења планираних активности. 

 
 
стални 
задатак 

 
 
-Служба 
цивилне 
заштите 
 
 

 
 
-Градоначелник  
-ПОЦЗ 
Бијељина 
 

 

 
 

10. 
 

Одржати састанке на нивоу града са органима, 
организацијама и службама од непосредног значаја за 
заштиту и спасавање од поплава и на истим 
размотрити и утврдити појединачне превентивне и 
оперативне задатке. 

 
 

30.04. 
2021 

 
 
-Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
- Градоначелник 

 

 

III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
 

11. 
 

 
Извршити чишћење шахтова, канала и корита свих 
бујичних водотока на подручју града. 

 
сталан 
задатак 

- АД Водовод 
и комуналије 
- Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 

 
- Градоначелник 
- Комунална 
полиција 

 

 
 
 

12. 

У оквиру листе приоритета за деминирање за 2021. 
годину за подручје Града Зворника, уврстити као 
предлог за деминирање  критичне површине уз корита 
водотока, односно у непосредној близини канала, 
насипа и других водозаштитних објеката, дајући 
приоритет оним мјестима на којима је најчешће 
долазило до изливања воде. 

 
 
 

31.12. 
2021 

Самостални 
стручни 
сарадник за 
мјере цивилне 
заштите -
Координатор 
за 
деминирање 

- Градоначелник 
- РУЦЗ 
Републике 
Српске 
- БХ МАЦ – 
Регионална 
канцеларија 
Пале 

 

 
13.  

Обезбедити потребне количине насипног материјала, 
вреће за пјесак, алат и пловна средства,како би се 
обезбедили услови за ефикасно деловање у случају 
поплава већих размера.  

 
 
01.03. 
2021 

-Служба 
цивилне 
заштите 
 

- Градоначелник 
- РУЦЗ РС 
- ЈУ ''Воде 
Српске'' 

 

 
 

14. 

Спречити неконтролисано одлагање смећа, као и 
непланску експлоатацију шљунка и донјети Одлуку о 
зонама за експлоатацију  шљунка и забранити вађење 
шљунка изван водотока Дрине 

 
сталан 
задатак 

- Комунална 
инспекција 
-Одјељење за 
инспекције 

- Градоначелник 
- Министар. 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  
- ЈУ ''Воде 
Српске'' 

 

 
15. 

Спречити изградњу стамбених и других објеката на 
критичним/небрањеним подручјима. 

сталан 
задатак 

Одјељење за 
инспекције 
Одјељење ѕа 
простор. 
уређење 

- Градоначелник  
 

 
 

16.  

У циљу превентивног дјеловања, односно смањења 
ризика од поплава, у годишњим и дугорочним 
плановима планирати финансијска средства потребна 
за санацију и одржавање постојећих, односно изградњу 
нових водозаштитних објеката.  

 
сталан 
задатак 

 
- Служба 
цивилне 
заштите 
 

 
- Градоначелник 
- ЈУ ''Воде 
Српске'' 

 

 
17. 

Извршити поправку путева до водозаштитних објеката 
који се користе у одбрани од поплава, дајући приоритет 
оним мјестима на којима је најчешће долазило до 
излијевања воде 

 
15.04.20

21 
 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 

- Градоначелник 
- Служба 
цивилне 
заштите 
 

 

 
 
 
 

18. 
 
 

На основу процјене угрожености и плана заштите и 
спашавања на води и под водом утврдити потребе  за 
опремањем  општинске специјализоване јединице и 
јединица опште намјене у мјесним заједницама 
недостајућом опремом за заштиту и спашавање на 
води и под водом. За случај потребе могуће је и 
закључивати уговоре о ангажовању, те обучити и 
оспособити исте за акције заштите и спашавања од 
поплава. 

 
 
 
01.03.20
21. 

 
 
-Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
 
- Градоначелник 

 

 
 

19. 

За вријеме повећане опасности од поплава увести 
дежурства и пра тити стање на водотоцима и 
свакодневно извјештавати Републички центар ОО и У и 
Регионални центар у Бијељини на бројеве 121 и 
тел/факс. 055/207-386,те путем медија обавјештават 
локал становн 

 
Према 
потреби 

- Служба 
цивилне 
заштите 
- ПВЈ Зворник 

- Градоначелник 
-Хидро-системи 
на рјеци Дрини 
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20. 
 

У случају активирања Плана приправности и наредбе о 
предузимање неопходних оперативних мера заштите и 
спасавања, обавезно је свакодневно достављати 
извештаје о стању на угроженим подручјима, 
предузетим мерама и другим релевантним подацима 
Републичкој управи цивилне заштите. 

 
По 

потреби 

 
- Служба 
цивилне 
заштите 
- ГШ за ВС 

 
- РЦ ООиУ 
Бијељина 
- ПОЦЗ 
Бијељина 
- РУЦЗ РС 

 

 
 

21. 

Позивом на број 121 (који је бесплатан) обавестити 
Републичку управу цивилне заштите, односно 
подручно одјељење у  Бијељини о природним и другим 
несрећама које могу угрозити људе и материјална 
добра. 

Одмах по 
настанку 
или услед 
претње 
нстнк 

- Локални 
органи, 
организације, 
предузећа, 
правна и 
физичка лица 

 
РЦ ООиУ 
Бијељина 

 

 
 

22. 

 
Доставити извјештај ПОЦЗ Бијељина а они РУЦЗ РС и 
Министарству пољопривреде  шумарства и 
водопривреде о санацији постојећих и изградњи нових 
водозаштитних објеката, као и о оперативној 
спремности за реализацију задатака из овог плана 

 
 

01.03. 
2021. 

 

- Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 
-Одјељење за 
просторно 
уређење 
-Служба 
цивилне 
заштите 

 
- Градоначелник 
- РУЦЗ РС 
- Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

 

 
 23. 

Утврдити услове, организацију и начин ангажовања 
тешке грађевинске механизације у смислу подршке 
акцијама заштите и спасавања од поплава. 

 
01.03. 
2021. 

 -Служба 
цивилне 
заштите 

-Градоначелник 
-имаоци тешке 
грађевинске 
механизације 

 

 
 

24. 

Ускладити режим рада и дежурства са процјеном угро-
жености. За вријеме повећане опасности од поплава 
увести дежурства и пратити стање на водотоцима, 
координирати рад са органима и службама сусједних 
општина и предузимати друге потребне мјере. 

 
 
Према 
потреби 

 
- Служба 
цивилне 
заштите 

 
- Градоначелник 
- Хидро-системи 
на ријеци Дрини 
- РУЦЗ РС 

 

 
 
25. 

Када градоначелник, услед опасности од поплава, 
донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана 
приправности или нареди предузи мање неопходних 
оперативних мјера заштите и спасавања, обавез но 
РУЦЗ свакодневно достављати извјештаје о степену 
угрожености од поплава, предузетим мјерама и друге 
релевантне податке. 

 
 
Према 
потреби 

 
- Служба 
цивилне 
заштите 

 
- Градоначелник 
- РУЦЗ РС 

 

 
 
26. 

Сачинити спискове људи, возила и друге опреме који 
ће се,у случају поплава већих размјера, упутити на 
подручје другог града/општине. Градоначелник ће 
донијети одлуку о употреби тих снага и средстава 
Спискове доставити, путем подручних одјељења 
цивилне заштите, РУЦЗ РС најкасније до 01. марта 
2021. године. 

 
01.03. 
2021. 

 
- Служба 
цивилне 
заштите 

 
- Градоначелник 
- РУЦЗ РС 

 

 
 
 
27. 

За случај потребе, у складу са предвиђеном 
процедуром, преко ПОЦЗ у Бијељини и даље преко 
РУЦЗ РС, могу се  ангажовати  припадници МУП-а РС, 
ОС БиХ, Федерације БиХ, Брчко Дистрикта, Републике 
Србије и на крају међународна помоћ. Такође, у склaду 
са прописаном процедуром, може се ангажовати и 
Хеликоптерски сервис Републике Српске 

 
 
Према 
потреби 

 
 
 

 - ГШ за ВС 
 

 
 
 
- РШ за ВС 
 

 

 
 

28. 

У најсложенијим ситуацијама, када су директно 
угрожена насеља и живот грађана, планирати 
ангажовање тимова за деминирање РУЦЗ РС по 
утврђеној процедури. 

 
Према 
потреби 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РУЦЗ РС 

 

 
 
29. 

На основу досадашњих искустава утврдити оптималан 
број потреб не механизације и радне снаге за 
реализацију задатака утврђених овим планом, те у том 
смислу извршити набавку недостајуће механ 
изације,односно закључити уговоре са предузећима 
која имају потре бну механизацију и која са сигурношћу 
могу обавити тражени посао. 

 
01.03. 
2021. 

 

 
- ГШ за ВС 

 
- имаоци 
недостајуће 
механизације 

 

 
 
30.  
 

У случају потребе, могуће је и ангажовати 
Хеликоптерски сервис  РС за евакуацију угрожених 
грађана и достављање пакета са храном, средствима 
за хигијену и лијековима угроженим грађанима у 
случају да због поплава буду угрожени животи грађана 
или да буду у немогућности да набаве основне 
животне намирнице 

 
 
Према 
потреби 

 
 

 - ГШ за ВС 
 

 
 
- РШ за ВС 
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31.  

Припаднике јединица цивилне заштите за заштиту и 
спасавање од поплава осигурати од посљедица 
несрећног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за 
вријеме ангажовања, додатно оспособити и опремити 
адекватном опремом за заштиту и спасавање од 
поплава, као и средствима везе. Прије почетка сезоне 
са појачаним ризиком од избијања поплава обучити, 
оспособити и опремити додатни број припадника 
специјализованих јединица цивилне заштите за 
заштиту и спасавање од поплава.Поред наведеног, 
планирати, организовати и извести обуку за различите 
врсте интервенција у случају поплаве. 

 
 
 
 
01.03. 
2021. 
 

 
 
 
 
- Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
 
- Градоначелник 
- РУЦЗ РС 

 

 
32. 

 

У најсложенијим ситуацијама, када су директно 
угрожена насеља и живот грађана, планирати 
ангажовање тимова за деминирање РУЦЗ РС по 
утврђеној процедури. 

 
Према 
потреби 

 
- ГШ за ВС 

 
- РУЦЗ РС 

 

 
33. 

Извршити отклањање техничких и других недостатака 
на возилима и опреми потребној за извођење акција 
заштите и спашавања од поплава. 

 
01.03. 
2021 

 

-Служба 
цивилне 
заштите 
-субјекти 
битни за 
заштиту и 
спасавање од 
поплава  

 
-Градоначелник 

 

 
 
 

34. 

Утврдити услове,организацију, односно уговором 
дефинисати начин ангажовања грађевинске 
механизације и радне снаге за евентуалну хитну 
израду насипа ради заустављања ширења поплава.У 
том циљ  ЈУ “Воде Српске” израдиће спискове 
грађевинске механизације којом располаже и која је 
додатно потребна те ће их доставити градона ченику 
града који ће извршити ангажовање грађевинске 
механизаци је у складу са својим овлашћењима. 

 
 
 

01.03. 
2021 

 

-Одјељење за 
Стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја  
- Служба 
цивилне 
заштите 

 
 
- Градоначелник 
- ЈУ “Воде 
Српске 

 

 
 

35. 

Резервисати код Министарства трговине и туризма, у 
складу са утврђеним садржајем и стандардима, пакете 
хране и других основних артикала који би се 
достављали угроженом становништву на најбржи 
могући начин.  

01.03. 
2021. 
године 
и по 
потреби 

- Члан штаба 
за збрињ. 
угрожених и 
настрадалих 

- Градоначелник 
- Служба 
цивилне 
заштите 
- ООЦК Зворник 

 

 
 
 

36. 

Задужује се Дом здравља да благовремено,путем 
породичне меди цине и апотека,становништву у 
угроженим подручјима обезбиједи довољне количине 
потребних лијекова и медицинских средстава за 
вријеме трајања евентуалне угрожености од поплава. 
Дом здравља је дужан Министарство здравља и 
социјалне заштите редовно извјештавати о 
снабдјевености угроженог становништва лијековима и 
медицинским средствима, како би исто, у случају неоп 
ходности, предузело потребне мјере и активности из 
своје надлежности. 

 
 
 
01.03. 
2021. 
године 
и по 
потреби 

 
 
 
 
- Дом 
здравља 
Зорник 

- Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
-Градоначелник 
- Служба 
цивилне 
заштите 

 

 
 

37.  

У случају да због поплава буду угрожени здравље и 
живот грађана и да нису у могућности да се евакуишу 
или набаве основне животне намирнице на било који 
други начин, ангажоваће се Хеликоптерски сервис 
Републике Српске, по утврђеној процедури 

 
По 
потреби 

 
 

- ГШ за ВС 

 
- ПОЦЗ 
Бијељина 
- РУЦЗ РС 

 

 
IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

 
 
 

38. 

У случају повећане/непосредне опасности од већих 
поплава и њихо вих посљедица,обавезно ускладити 
рад са метеоролошком ситуаци јом,увести дежурства и 
координирати рад са органима и службама сусједних 
градова/општина, МУП РС, РУЦЗ РС, МО БиХ, ОС БиХ 
и предузимати друге потребне мјере. 

 
 
По 
потреби 

 
 

- ГШ за ВС 

 
 
- ПОЦЗ 
Бијељина 
- РУЦЗ РС 

 

 
 

39. 

Оперативне мјере спроводити у складу са овим планом 
оперативног спровођења плана активности на 
спровођењу посе бних мјера заштите и спасавања од 
поплава града,при чему руково дећу улогу, сходно 
законским и планским одредбама,има Штаб за 
ванредне ситуације града. 

 
По 

потреби 

 
 

- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
40. 

Припрема и доношење наредбе за поступање по плану 
приправности, а на основу процјене угрожености од 
стране града. 

У складу 
са планом 
приправн. 

- Служба 
цивилне 
заштите 

 
- Градоначелник 
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41.  

Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама 
које се предузимају,као и давање упутстава грађанима 
и др.субјектима о поступању 

У току ел. 
Непогоде и 
др несреће 

 
- медији 

 
- ГШ за ВС 

 

42. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на 
временске или било какве друге услове. 

Сталан 
задатак 

-Телекомуни-
кације РС РЈ 
Зворник 

 
- ГШ за ВС 

 

43. Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричне 
енергије без обзира на временске и друге услове. 

Сталан 
задатак 

-Електроди-
стрибуција РЈ 
Зворник 

- ГШ за ВС  

 
44. 

Обезбјеђење водоснабдијевања Сталан 
задатак 

- АД Водовод 
и комуналије 

- ГШ за ВС  

 
45. 

 
Активирање градског штаба за ванредне ситуације  

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- Градона-
челник 

- Служба 
Цивилне 
заштите 
- чланови ГШ за 
ВС 

 

 
46. 

 
Проглашење ванредне ситуације на подручју града 

У склад са 
проценом 
ситуације 

- Градона-
челник 

 
- чланови ГШ за 
ВС 

 

 
47. 

Наредба о активирању оперативно-комуникативног 
центра у случају када је наређена приправност или је 
проглашена ванредна ситуација. 

У складуса 
проценом 
ситуације 

- Служба 
Цивилне 
заштите 

 
- ГШ за ВС 

 

 
 
48. 

Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација 
расположиви људских и материјално-техничких 
капацитета града у случајевима када се адекватан 
одговор не може пружити са капацитетима органа и 
институција чија је то редовна дјелатност. 

У складу 
са Планом 
Мобили-
зације 

 
 
- Градона-
челник 

 
 
- ГШ за ВС 

 

 
 
49. 

Организација узбуњивања и давања упутстава за 
дјеловање у случају елементарне непогоде 

У складу 
са 
проценом 
ситуације 
и Планом 
узбуњивањ

 
 
- ГШ за ВС 

- медији 
- Телекомуни-
кације РЈ 
Зворник 
- Сложба 
цивилне 
заштите  
- ПУ Зворник 

 

 
50. 

Издавање наредбе за евакуацију, организација 
евакуације и збрињавања угроженог становништва 

У складу 
са Планом 
евакуације 
и збрињав 

 
 
- ГШ за ВС 

- субјекти који 
располажу 
капацитетима 
за смјештај 

 

 
51. 

Спровођење хигијенско-епидемиолошких и 
здравствених мјера заштите на угроженом подручју. 

У складу 
са Планом 
евакуације 
и збрињав 

- ХЕС Дом 
Здравља 
- Регионални 
завод за 
заштиту 
здравља 
- ДОО 
''Санитација'' 

 
- ГШ за ВС 

 

 
52. 

Тражење помоћи за ангажовање људских и 
материјалних капаци тета од сусједних и других 
локалних заједница са којима је потпи сан споразум о 
међусобној сарадњи у области заштите и спаса вања 
од елементарне непогоде 

у току 
елементар 
непогоде и 
друге 
несреће 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
 

53. 

Тражење помоћи од Владе РС или РШ за ВС ако је 
активиран и упућивање исте са нивоа Републике. 
Помоћ се са нивоа Републик тражи се након што су 
исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 
заједнице,у складу са Упутством о тражењу,пружању и 
прихватању помоћи заштите и спасавања у ванредним 
ситуација ма (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 53/13). 

 
У складу 
са 
проценом 
ситуације 

 
 
- ГШ за ВС 

 
 
- РШ за ВС 

 

 
54. 

Евакуација болесних и угрожених који се налазе на 
неприступачним мјестима. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
55. 

Достављање лијекова угроженом становништву које 
живи на неприступачним или тешко приступачним 
теренима. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
56. 

Достављање хране и пакета хигијене угроженом 
становништву. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 
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57. 

Предузимање активности на збрињавању стоке на 
угроженом подручју 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
58. 

Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом 
становништву. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 

-Министарство 
омладине и 
спорта 
-РУЦЗ РС 
-ЦК РС 

 

 
59. 

Проглашење ванредне ситуације за Републику, 
односно дио територије Републике. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 

- РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

 
60. 

Мобилизација људских и материјално-техничких 
капацитета са неугроженог подручја и упућивање на 
угрожена подручја. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

- Влада РС - РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

 
61. 

Организација расподјеле помоћи 
градовима/општинама који су угрожени елементарном 
непогодом. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

- Влада РС 
- РШ за ВС 

- ЦК РС 
- Робне резерве 
-Министар.тргов 
и туризма 

 

 
62. 

Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање 
капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине 

У склад са 
проценом 
ситуације 

- Влада РС 
- РШ за ВС 

 
- МО БиХ 

 

 
63. 

Упућивање захтева за ангажовање и ангажовањ 
капацитета ФБиХ и Брчко Дистрикта БиХ када 
ангажовани расположиви капацитети РС нису довољни 
за адекватан одговор на елементарну непогоду 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 
- РШ за ВС 

- Влада ФБиХ и 
Брчко Дистрикта 

 

 
64. 

Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање 
капацитета међун оперативних снага када ангажовани 
расположиви капацитети БиХ нису довољни за 
адекватан одговор на елементарну непогоду 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 
- РШ за ВС 

 
- Међународне 
снаге 

 

 
65. 

Организација прихвата оперативних снага и средстава 
међународне помоћи, упознавање истих са тренутном 
ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и 
додјела општег задатка. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 
- РШ за ВС 

- РУЦЗ РС 
- Штаб за 
ванредне 
ситуације 
града/опстине  

 

 
 
66. 

Организација пријема,смештаја и расподјеле 
међународне помоћ 

У склад са 
проц.ситуа 
и процедур 
пријема 
међ.помоћ 

 
 
- Влада РС 
- РШ за ВС 

-Миниастарство 
трговине и 
туризма 
- РУЦЗ РС 
- Робне резерве 
- ЦК РС 
- МО БиХ 

 

 
67. 

Достављање редовних и ванредних информација за 
вријеме елеме нтарне непогоде о ситуацији на 
терену,мјерама које се предузимају, ангажованим 
снагама,приједлогом мјера и друго, по захтјеву 
Републичке управе цивилне заштите РС. 

У току 
елемент. 
непогоде и 
др.несреће 

- ГШ за ВС 
- АМС РС 
- Путеви РС 
- Жељезнице 
РС 

 
- РУЦЗ РС 
- РШ за ВС 

 

68. Достављање информације Влади РС и приједлога 
мјера за отклања ње или ублажавање посљедица 
елементарне непогоде по унапред утврђеној 
процедури. 

У току ел. 
Непогоде и 
др.несреће 

 
- ГШ за ВС 

 
- РШ за ВС 

 

 
V – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

 
69. Санирање последица на материјалним добрима на 

којима је причињена штета. 
У склад са 
проценом 
ситуације 

- ГШ за ВС 
- привредна 
друштва 
- грађани 

 
- Влада РС 
- РУЦЗ РС 

 

70. Процјена штете настале услед елементарне непогоде 
на нивоу града. 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 
 

 
- Влада РС 
- РУЦЗ РС 

 

71. Предузимање мјера на санацији последица и опоравку 
од елем непогоде и пружање помоћи угроженим на 
нивоа града у складу са могућностима града 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- ГШ за ВС 
 

 
- угрожени 
субјекти 

 

 
72. 

Предузимање мјера на санацији последица и опоравку 
од елем непогода и пружање помоћи угроженим са 
нивоа Републике у складу са могућностима Републике 

У склад са 
проценом 
ситуације 

 
- Влада РС 

 
- ГШ за ВС 

 

 
VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
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73. 

О реализацији задатака из овог плана извршиоци задатака су дужни до 10. децембра 2021. године доставити 
извјештај Служби цивилне заштите са приједлогом мјера за унапређење Плана и наученим лекцијама у 2021. 
години, а Служба цивилне заштите то објединити и доставити РУЦЗ РС најкасније до 15. децембра 2021. године. 

 
VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

74. 
Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке 
из домена заштите и спасавања од поплава кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат 
имати спречавање настанка или ублажавање посљедица елементарне непогоде изазване поплавом. 

 
75. 

Носиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбједити финансијска средства 
потребна за њихову реализацију. 

Овај план ступа на снагу даном потписивања од стране Градоначелника Зворника, а објавиће се у Службеном гласнику 
Града Зворник. 

 
                                                                                                     Број: 02-81-3/2021                       
                                                                                                     5. март  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                     Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 46. 47. 48 и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 
бр. 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник („Службени гласник Града Зворник", број: 
5/17) и Одлуке о начину примопредаје дужности у 
случају престанка мандата („Службени гласник 
Града Зворник", број: 2/21), Градоначелник Зворника 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

1. Именује се комисија која ће присуствовати 
примопредаји дужности, службених аката и 
службених печата, постављених службеника на 
руководећим радним мјестима у Градској управи 
Града Зворник у саставу: 

1) Јовановић Гордан, предсједник комисије, 
      Тијанић Веселин, замјеник предсједника 

комисије, 
2) Јанковић Ђоко, члан комисије, 
      Васић Мирослав, замјеник члана комисије, 
3) Ристић Миладин, члан, 
      Стојановић Ивана, замјеник члана комисије.    

 
2. Задатак комисије је да присуствује 
примопредаји дужности службених аката и 
службених печата у складу са Одлуком број:01 -022-
13/21 од 17.2.2021.године и сачини записник. 
 
3. Један примјерак записника, потписан од стране 
чланова комисије доставити Градоначелнику Града 
Зворник. 
 
4. Ова комисија именује се на период од четири 
године. 
 
5. Примопредаји дужности присуствују лица која 
предају, односно лица која примају дужност, 
предсједник и чланови ове комисије и секретар који 
за потребе Комисије сачињава записник. 
 
6. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-45/2021                     
22. фебруар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), градоначелник Града 
Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА 

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА 
 

1. За координаторе за привлачење инвестиција на 
подручју града Зворник именују се: 

 
1) Бојан Ивановић, замјеник градоначелника,  
2) Дарко Стефановић, начелник Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности, 
3) Биљана Милић, шеф Одсјека за управљање 

развојем и међународну сарадњу. 
 
2. Задатак именованих координатора је: 

 
1) промоција дестинација за инвестирање 
2) довођење инвеститора у контакт с локацијама 

намијењеним за инвестирање 
3) сарадња и умрежавање са свим релевантним 

институцијама на локалном и републичком 
нивоу  

4) пружање обједињених информација о свим 
видовима подршке улагањима од стране 
локалних, те републичких и државних 
институција 

5) пружање услуга инвеститору 
6) координација са Министарством за привреду 

и предузетништво Републике Српске 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-111-48/2021                     
26. фебруар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
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члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Израда 
пројектне документације за зграду Градске управе – 
Лот1“, и „Израда пројектне документације – 
надоградња и доградња зграде суда– Лот2“ - 
отворени поступак, број: 02-360-1/21, у саставу: 

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

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

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

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

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 24.03.2021. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-1/2021                     
22. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 98. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе )''Службени гласник Републике 
Српске'',број 97/16), члана 41. Статута града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17) и члана 6. Правилника о 
пријему у радни однос и стручном оспособљавању 
приправника у Градској управи града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', бр.3718 и 
10/19),Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА 
ЗВОРНИК 

                                                                                   
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем приправника у Градску управу 
Града Зворник, по Јавном конкурсу број 02-123-
1/21,објављеном у дневном листу ''Глас Српске'' 
16.3.2021.године и ''Службеном гласнику Републике 
Српске '' број 22/21, дана 18.3.2021. године у 
саставу: 

1) Зоран Ђукановић,предсједник 
2) Данијел Милошевић,члан 
3) Мирослав Васић,члан 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор 
кандидата,почевши од најбољег резултата 
оствареног у изборном поступку и Градоначелнику 
доставља листу за избор кандидата са записницима 
о предузетим радњама у току изборног поступка. 
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-123-1/2021                     
24. март  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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоцe сталног стручног надзора за 
извођење радова на санацији путева и клизишта, 
бетонирању путева и путних објеката, као и уређењу 
водотокова, 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 



БРОЈ 5                            Службени гласник града Зворник                               31. март 2021. 
 

 

27 

споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе 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: 02-360-45-1-5/2020                     
2. фебруар  2021. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',бр.97/16 и 36/19),чл.41. и 51. Статута града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), а у вези са Пројектом 
''Техничка подршка за припрему планова 
управљања ризиком од поплава у Босни и 
Херцеговини'', Градоначелник Зворника,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

1. Именује се Владан Стевановић, за контакт особу 
за Пројекат ''Техничка подршка за припрему планова 
управљања ризиком од поплава у Босни и 
Херцеговини'', а за његовог замјеника на наведеном 
пројекту именује се Бошко Којић. 
 
2. Пројекат ''Техничка подршка за припрему 
планова управљања ризиком од поплава у Босни и 
Херцеговини'', коју финансира Делегација Европске 
уније у БиХ, спроводи конзорцијум SAFEGE-Alter-
Институт за грађевинарство ИГ.започео је у 
септембру 2020. Године са предвиђеним трајањем 
од 30 мјесеци. 
 
3. Корисници Пројекта у Републици Српској су 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Јавна установа ''Воде Српске''. 
 
4. Задатак контакт особе је да испред Градске 
управе Града Зворник, пружи конултантима 
потребне информације о пројектима одбране од 
поплава (регулације ријека, насипа, пумпне станице 
итд),који су недавно изграђени или су у изградњи 
или су планирани у блиској будућности, на подручју 
наше локалне самоуправе, тако да се може 
припремити свеобухватан план управљања ризиком 
од поплава.  
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-50/2021                     
12. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 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 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “ 
Челопек   исплата новчаних средстава у износу од 
300 КМ (словима:тристотине КМ),намјенски за 
куповину  ормара за одлагање документације у 
школи у Челопеку. 

 
II 

Средства у износу од 300.00 КМ уплаћују се по 
Рачуну бр.27/21 достављеном од фирме 
Техноманија ДОО, Девета улица бр.1 Економија 
75400 Зворник, ЈИБ:4402793000001,            ПДВ бр: 
402793000001. Средства из члана 1.овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције: 511200 – 
издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију школских објеката., потрошачка 
јединица 01190150 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности из буџета за 2021. годину. 
Средства ће се дозначити на жиро рачун број: 552-
020-00027645-53 Адико банка Филијала Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
                                               
Број: 02-400-21-1/2021                     
1. март  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 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 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “ 
Челопек   исплата новчаних средстава у износу од 
1.719,90КМ (словима: једнахиљадаседамстотина 
деветнаест и 90/100КМ),намјенски за куповину 
улазних врата на старој школи у Челопеку. 

 
II 

Средства од 1.719.90 КМ уплаћују се по предрачуну 
бр.3/21 „Кесо - Градња“ДОО Тршић 189, Kозлук 
75413  ЈИБ:4403586680007, ПДВ бр:403586680007. 
Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће се 
са буџетске позиције: 511200 – издаци за 
инвестиционо одржавање и реконструкцију школских 
објеката., потрошачка јединица 01190150 Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2021. годину. Средства ће се дозначити на жиро 
рачун број: 554-012-00000370-81 Наша Банка 
Филијала Зворник. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
      
Број: 02-400-21-2/2021                     
1. март  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и 51. Статута града Зворник -
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика Основних и средњих школа 
број:02-014-4/17 од 19.7.2017.године, Градоначелник  
д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се  JУ ОШ ''Вук Караџић'' Роћевић   
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 
(словима:петстотина КМ),намјенски за организовање 
такмичења на општинском и регионалном нивоу. 

 
II 

Средства из члана 1.овог Закључка обезбједиће се 
са буџетске позиције:416100-награде вуковаца и 
школска такмичења, потрошачка јединица 01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2021. годину. Средства ће се исплатити у 
готовини на благајни Градске управе града Зворник. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-400-28/2021                     
11. март  2020. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст) Градоначелник Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Дарку Василићу, дипл. инжењеру 
електротехнике, стални стручни надзор у предмети 
јавне набавке ''Набавка и уградња опреме за 
одржавање уличне расвјете у граду Зворнику'', по 
уговору о дјелу број 02-122-52/17 од 
29.06.2017.године, који је извршио надзор  по 
рачунима ''Монти'' доо Зворник бр: 003976, 003974, 
003989, 003949, 003982, 003963, 003971, 003977, 

003969, 003964, 003966, 003967, 003954,  00003955, 
003957, 003958, 003960, 003959, 003981, 003950, 
003961, 003979, 003947, 003946,0 03983 одређује се 
накнада у износу од 1.765,45 КМ, по рачуну ''Монти'' 
Доо Зворник бр:003975, 003951 , 003978, 003980, 
003956, 003953, 003962, 003968, 003972, 003970 и 
003948 одређује се накнада у износу 1.408,96 КМ, по 
рачуну  ''Монти'' Доо Зворник бр:003140, 003141, 
0003141,003142,003144,003147,003148,003152,0036
93,003692,003691,003690,003689,003718,0021221,00
3150,003151,003146,003145,003143 одређује се 
накнада у износу од 1.313,51 КМ. Укупна накнада по 
сва три основа износи 4.487,92 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-400-12/2021                     
27. јануар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст) Градоначелник Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Благојевић Марку, дипломираном  инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
који је по уговору бр.02-122-124/20, извршио 
процјену пољопривредног земљишта  за потребе 
експропријације ријеке Сапне (допунско вјештачење)  
власника Јеремић Илинке одређује се накнада у 
износу 150,00 КМ 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-400-13/2021                     
27. јануар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Фатији Јашаревић из Клисе, Град Зворник ће у 
складу са Уговором о уређењу међусобних односа 
број 02-372-60-21/17 од 31.12.2020.године, а у 
складу са Протоколом о сарадњи бр.02-372-60/17 од 
11.09.2018.године потписаним између Града 
Зворник и ''УНДП'' ради проведбе програма за 
оправак од поплава-Стамбено збрињавање, 
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исплатити новчани износ од 625,74 КМ на име 
уплате накнаде за израду прикључка за електричну 
енергију и 354,22 КМ на име накнаде за ангажовану 
снагу електричне енергије. 

 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-430-362/2021                     
15. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Бошку Тодоровићу из Тршића ЈМБ 
0701955183930, Град Зворник ће у складу са 
Уговором о уређењу међусобних односа број 02-
372-60-20/17 од 31.12.2020.године, а у складу са 
Протоколом о сарадњи бр.02-372-60/17 од 
11.09.2018.године потписаним између Града 
Зворник и ''УНДП'' ради проведбе програма за 
оправак од поплава-Стамбено збрињавање, 
исплатити новчани износ од 625,74 КМ на име 
уплате накнаде за израду прикључка за електричну 
енергију и 354,22 КМ на име накнаде за ангажовану 
снагу електричне енергије. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-430-363/2021                     
15. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Јокић Блашку из Бошковића ЈМБ 0208959183945, 
Град Зворник ће у складу са Уговором о уређењу 
међусобних односа број 02-372-60-19/17 од 
31.12.2020.године, а у складу са Протоколом о 

сарадњи бр.02-372-60/17 од 11.09.2018.године 
потписаним између Града Зворник и ''УНДП'' ради 
проведбе програма за оправак од поплава-
Стамбено збрињавање, исплатити новчани износ од 
625,74 КМ на име уплате накнаде за израду 
прикључка за електричну енергију и 354,22 КМ на 
име накнаде за ангажовану снагу електричне 
енергије. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-430-364/2021                     
15. март  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено – комуналне послове и 

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

 
ОГЛАС 

 
Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-5/21 од 
16.03.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 200 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''Б-2'' која се налази у Улици Браће 
Југовића број 4 Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Мирославу 
Билбији престати право представљања Заједнице 
етажних власника зграде ''Б-2''   Зворник. 
У будућем раду Заједницу етажних власника зграде 
''Б-2'' Зворник, ће  представљати предсједник 
Скупштине Деспић Срђан. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-5/2021                             НАЧЕЛНИК 
16. март  2020. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р.
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