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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

28. мај 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 8/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На  основу  члана 39. став 2. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 24. Закона о 
рачуноводству и ревизији   Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15), 
и члана 27 став 1. алинеја 4. Статута града Зворник-
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17) Скупштина града Зворник на 4. 
редовној сједници одржаној дана 27. маја 2021. 
године,  донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 

  
I 

Годишњи финансијски извјештај буџета Града 
Зворник  за 2020. годину утврђен је консолидовањем 
финансијских извјештаја буџетских корисника Града 
Зворник, а састоји се из: 
 

1. Укупно остварених прихода        26.772.630,00 
2. Укупно остварених расхода        25.247.269,00        
3. Разлика између укупно остварених  

прихода  и расхода                               
(финансијски резултат)                  1.525.361,00                     

                                                                                               
II 

Саставни дио ове одлуке је консолидовани Биланс 
успјеха, консолидовани Биланс стања, 
консолидовани Извјештаји о извршењу буџета,  
консолидовани Биланс новчаних токова, Извјештај о 
промјенама нето имовине, Посебни подаци о 
платама и броју запослених. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 
објављивањa у  "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-56/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини -
пречишћени текст (“Службени гласник БиХ“, број 
29/18 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћен текст (“Службени гласник града 
Зворник“ број 5/17), Скупштина града Зворник  на 4. 
редовној сједници одржаној 27. маја 2021. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ПЕТ ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

I 
Овом одлуком расписује се Јавни оглас за 
именовање пет чланова Градске изборне комисије 
Зворник. Код избора за члана Градске изборне 
комисије Зворник, водиће се рачуна да састав 
Градске изборне комисије одражава заступљеност 
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конститутивних народа, укључујући и остале, водећи 
рачуна о последњем попису становништва 
проведеном на државном нивоу, као и да одражава 
равноправну заступљеност полова, на начин како је 
регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ. На 
национални састав изборне комисије примјењују се 
резултати пописа становништва у БиХ из 2013. 
године („Службени гласник БиХ“, број 60/16) а на 
полни састав одредбе Закона о равноправности 
полова у БиХ. 
 

II 
Мандат члановима Градске изборне комисије траје 
седам година и тече од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на Одлуку 
Скупштине града о именовању чланова Градске 
изборне комисије.  
 

III 
Члан Градске изборне комисије не заснива радни 
однос. Члан Градске изборне комисије има право на 
мјесечну накнаду за свој рад у складу са Изборним 
законом БиХ и подзаконским актима. Надлежност 
Градске изборне комисије регулисана је одредбама 
члана 2.13 Изборног закона БиХ и одговарајућим 
подзаконским актима. 
 

IV 
1) Општи услови које кандидати морају испуњавати: 

- да су држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, односно да имају 
право гласа, 

- да нису обухваћени одредбама члана  2.3, 
члана 2.12, став 7. и члана 1.8, став 6.  
Изборног закона БиХ 

 
2) Посебни услови које кандидат мора испуњавати: 

- да има пребивалиште на подручју града 
Зворник 
(Изузетно, члан Градске изборне комисије 
може бити лице са пребивалиштем из друге 
општине, уколико нема кандидата на подручју 
града Зворник, који испуњавају услове 
тражене Јавним огласом), 

- да има завршен факултет, VII/1 степен 
стручне спреме или завршен факултет 
Болоњског система студирања са најмање 
180 ЕТЦС бодова 
(Изузетно, члан Градске изборне комисије 
може бити лице које има завршену вишу 
школу, односно VI степен стручне спреме, ако 
је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 
став (1) Изборног закона БиХ), 

- да посједује искуство у провођењу избора 
(Изузетно, члан Градске изборне комисије 
може бити лице које има VII/1 степен стручне 
спреме, завршен правни факултет, односно 
завршен правни факултет Болоњског система 
студирања с најмање 180 ЕЦТС бодова, без 
изборног искуства). 

 
3) Под искуством у спровођењу избора 
подразумјева се: 

- чланство у изборној комисији и 
- чланство у бирачком одбору на иборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 
 

V 
1) За члана Градске изборне комисије не може бити 
именовано лице: 

- које се не може кандидовати у смислу 
одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног 
закона БиХ, 

- које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције, 

- које је носилац изабраног мандата или је члан 
извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног 
закона БиХ, 

- које је кандидат за било који ниво власти и 
- којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
последње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке. Централна изборна 
комисија БиХ одлучит ће да ли тежина 
повреде или лична одговорност чине лице 
неподобним да буде члан Градске изборне 
комисије. 
 

2) Члан Градске изборне комисије не може бити 
заступник, односно пуномоћник политичког субјекта 
који учествује на изборима, нити лице које је 
правоснажном судском пресудом осуђено на казну 
затвора у трајаљу од шест мјесеци или дуже. 
 
3) Члан Градске изборне комисије не може бити 
лице које обавља извршну функцију, како је 
утврђено одредбом члана 1.8 став (6) Изборног 
закона БиХ, односно лице које је на дужност 
именовао Савјет министата БиХ, Влада Федерације 
БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада 
или скупштина града/општине. 
 

VI 
Уз пријаву на Јавни оглас, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова у оригиналу или овјереној копији: 

- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о држављанству, 
- овјерену копију дипломе о стеченој стручној 

спреми, 
- увјерење о пребивалишту (не старије од три 

мјесеца од дана издавања од стране 
надлежног органа) 

- доказ о посједовању искуства у спровођењу 
избора, 

- својеручно потписану и код надлежног органа 
овјерену изјаву о националном изјашњењу са 
последњег пописа становништва у БиХ, 

- својеручно потписану и код надлежног органа 
овјерену изјаву да се на кандидата не односе 
одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ на 
обрасцу који је саставни дио Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
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комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини (Пречишћен текст), 

- својеручно потписану и код надлежног органа 
овјерену изјаву да кандидат није обухваћен 
одредбама члана 2.12, став 7. Изборног 
закона БиХ, 

- својеручно потписану и код надлежног органа 
овјерену изјаву да кандидат није обухваћен 
одредбама члана 1.8, став 6. Изборног закона 
БиХ. 

 
VII 

1) Са свим кандидатима који испуњавају услове 
Јавног огласа, Комисија за спровођење Јавног 
огласа за избор и именовање једног члана Градске 
изборне комисије града Зворник, обавиће интервју, 
након чега ће сачинити ранг листу са редослиједом 
кандидата о чему ће сви кандидати бити 
благовремено обавјештени. 
 
2) Прворангирани кандидат дужан је да прије 
доношења одлуке о именовању, достави у 
оригиналу или овјереној копији доказ о 
некажњавању у року од седам дана од дана пријема 
обавјештења. 
 
3) Скупштина града Зворник ће на приједлог 
Комисије за избор и именовање, извршити 
именовање члана Градске изборне комисије и своју 
одлуку доставити на сагласност Централној 
изборној комисији БиХ. 
 
4) Документа приложена уз пријаву на Јавни оглас, 
неће бити враћена кандидатима. 
 

VIII 
1) Јавни оглас објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и 
на званичној интернет страници Града Зворник.  
 
2) Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам 
дана од дана последњег објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ или 
дневном листу „Глас Српске“.  
 
3) Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава и предлагања кандидата у складу са 
утврђеним критеријумима извршиће комисија 
именована одлуком Скупштине града Зворник. 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 01-022-57/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 6. и 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), 
чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) Скупштина града Зворник на 4. 
редовној сједници одржаној 27. маја 2021. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА У 
ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК 
 

I 
1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова управних одбора у јавним 
установама чији је оснивач Скупштинa града 
Зворник и то: 

 
- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник, 

именују се три члана испред оснивача, 
- ЈУ „Рекреативно спортски центар“, Зворник, 

именују се три члана, 
- ЈУ „Туристичка организација града 

Зворник“, Зворник, именују се три члана, 
- ЈУ „Дом омладине“, Зворник, именују се три 

члана, 
- ЈУ „Центар за социјални рад“, Зворник, 

именују се три члана. 
 
2) Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови за избор чланова управних одбора, 
процедура спровођења јавног конкурса, као и други 
услови утврђени овом одлуком. 
 

II 
1) Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, 
морају испуњавати опште и посебне услове 
утврђене Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске,  Законом о 
систему јавних служби и овом одлуком. 
 
2) Општи услови: 

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

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

- да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине 
неподобним за вршење функције члана у 
управном одбору, односно да се против њих 
не води кривични поступак, 

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

- да нису у сукобу интереса, односно да не 
обављају дужност која је неспојива са 
дужношћу члана управног одбора. 

 
3) Посебни услови: 

- одговарајућа стручна спрема према 
захтјевима јавног конкурса, усклађеним са 
законом и статутом јавне установе у чији 
управни одбор кандидат конкурише, 

- познавање садржаја и начина рада управних 
одбора и 

- посједовање стручних и професионалних 
знања из области рада јавне установе у чији 
управни одбор кандидат конкурише. 

 
III 

1) Чланове управних одбора, именује Скупштина 
града на приједлог Градоначелника, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције.  
 
2) Изузетно од претходног става, један члан 
управног одбора ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“, именује се испред савјета родитеља Јавне 
установе, односно један члан као представник 
стручног особља Јавне установе.  
 
3) Мандат чланова управних одбора траје четири 
године.  
 
4) Управни одбор има предсједника који се бира на 
првој, конститутивној сједници управног одбора, из 
реда именованих чланова. 

 
IV 

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

V 
Комисија за избор има пет чланова, од којих су три 
члана службеници Градске управе Зворник који 
имају одговарајућу стручну спрему и радно искуство, 
а два члана су лица која посједују стручно знање у 
области рада јавних установа и управних одбора. 

 
VI 

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

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

VIII 
За спровођење ове одлуке задужује се Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима и Градоначелник. 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-58/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 7. став 1. тачка a) Упуства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини – 
Пречишћен текст (“Службени гласник БиХ“, број 
29/18 и 36/19) и чл. 39. и 50. Статута града Зворник 
– Пречишћен текст (“Службени гласник града 
Зворник“ број 5/17), Скупштина града Зворник, на 4. 
редовној сједници одржаној  27. маја  2021. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ПЕТ ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

I 
За чланове Комисије за спровођење Јавног огласа 
за избор и именовање пет чланова Градске изборне 
комисије града Зворник, именују се:  
 

1. Милош Томић, предсједник комисије  
2. Силвана Марковић, члан  
3. Аднан Хаџић, члан  
4. Дарко Стефановић, члан  
5. Сања Перић, члан.  

 
II 

Комисија из тачке I овe одлуке има сљедеће 
задатке: - да по затварању јавног огласа поднесе 
писани извјештај Скупштини града Зворник, у којем 
наводи све релевантне податке за сваку особу која 
је поднијела захтјев по јавном огласу. У наведеном 
извјештају комисија врши квалификацију кандидата 
на оне који испуњавају и оне који не испуњавају 
услове тражене јавним огласом, уз образложење. 
Са кандидатима који испуњавају услове јавног 
огласа конкурсна комисија обавља интервју, према 
претходно утврђеним критеријумима, након чега 
врши бодовање и сачињава ранг-листу са 
редослиједом кандидата према успјеху (укупном 
броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту 
доставља Скупштини града Зворник на усвајање.  
 

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



БРОЈ 8                            Службени гласник града Зворник                               28. мај 2021. 
 

 

5 

Број: 01-022-59/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о трговини 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 105/19), 
члана 13. Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), члана 39. 
став 2. Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник Републике Српске, број: 97/16 и 36/19) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(Службени гласник града Зворник, број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 4. редовној сједници 
одржаној  27. маја 2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 
РАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

1) Овом oдлуком одређује се радно вријеме 
трговинских и занатско-предузетничких радњи на 
подручју града Зворник. 
 
2) Под трговинским радњама у смислу ове одлуке 
сматрају се продајни објекти у којима се обавља 
трговина на мало, трговина на велико као и пружање 
трговинских услуга и то:  

− специјализована продавница прехрамбених и 
непрехрамбених производа, 

− фабричка продавница прехрамбених и 
непрехрамбених производа, 

− класична продавница, 
− мини-маркет, 
− супермаркет, 
− хипермаркет, 
− драгстор, 
− дисконтна продавница, 
− бензинска пумпна станица и продавница на 

бензинској пумпној станици, 
− плинска пумпна станица, 
− бутик, 
− неспецијализована продавница претежно 

непрехрамбених производа, као што су робна 
кућа и трговачки центар, 

− продавница употребљаване робе, 
− киоск, 
− покретна продавница, 
− складиште и стовариште. 

 
3) Одредбе ове одлуке односе се и на радно 
вријеме радњи које приређују игре на срећу, 
забавних радњи и радњи које обављају услужне 
дјелатности, осим угоститељских радњи. 
 

II 
Одредбе ове одлуке примјењују се и на радње, 
односно организационе јединице, које послују у 
оквиру предузећа, односно правних лица. 
 

III 
1) Радно вријеме трговинских, занатских и 
услужних радњи одређује се у времену од 6,00 до 
22,00 часа. 

2) Власник радње који обавља пекарску дјелатност, 
а не налази се у стамбено-пословном објекту може 
слободно одредити радно вријеме унутар периода 
од 24 часа. 

 
IV 

1) Изузетно од одредби претходне тачке, 
трговинске радње са претежно прехрамбеном робом 
који се налазе у објекту аутобуске станице као и у 
објекту бензинске пумпне станице, могу обављати 
трговинску дјелатност у времену од 00,00 до 24,00 
часа сваког дана. 
 
2) Радно вријеме у трговинским објектима типа 
драгстор је од 00,00 до 24,00, сваког дана осим у 
дане републичких празника. 
 
3) Радно вријеме трговинских радњи недељом, 
изузев радњи из подт. 1) и 2) ове тачке, одређује се 
у времену од 06,00 до 12,00 часова. 

 
V 

1) Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца, 
одређује се пијачним редом, који доноси трговац 
који пружа услуге тржнице на мало, односно пијаце 
и на коју сагласност даје надлежни орган градске 
управе за послове привреде. 
 
2) Радно вријеме сајмова, изложби као и других 
повремених начина обављања трговине одређује 
организатор, односно трговац, слободно у времену 
од 06,00 до 22,00 часа. 
 

VI 
1) Радно вријеме забавних радњи које приређују 
игре на срећу, салона забавних игара, видео 
клубови и слично, одређује се: 

- за горе поменуте радње које се налазе ван 
стамбено-пословног објекта, у трајању од 
07,00 до 23,00 часа радним данима и у 
трајању од 07,00 до 24,00 часа викендом 
(петак и субота); 

- за горе поменуте радње које се налазе у 
стамбено-пословним објектима, у трајању од 
07,00 до 22,00 часа. 

 
2) Радно вријеме радњи из подтачке 1) ове тачке, 
које се налазе у склопу угоститељских објеката, 
утврђује се у трајању радног времена угоститељског 
објекта. 
 

VII 
Унутар радног времена из т. III и VI власник радње 
може слободно одредити радно вријеме у којем ће 
пословати, а које не може трајати мање од 8 часова 
радним данима. 
 

VIII 
Власник радње може одредити један или два дана у 
седмици у које неће радити. 
 

IX 
1) У дане републучких празника не раде трговинске, 
услужне и остале занатске радње. 
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2) Градоначелник одређује које трговинске, услужне 
и остале занатске радње могу радити у дане 
републичких празника и у којем радном времену, 
ради задовољења потреба грађана. 
 

X 
Трговинске, услужне и остале занатске радње не 
морају радити у дане вјерских празника. 
 

XI 
Обавјештење о радном времену мора бити видљиво 
истакнуто на улазу у радњу, односно организациону 
јединицу која послује у оквиру правног лица. 
 

XII 
Надзор и контролу провођења ове одлуке вршиће 
надлежна тржишна инспекција и комунална 
полиција. 
 

XIII 
1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ 
казниће се за прекршај правно лице, ако не истакне 
или се не придржава утврђеног радног времена. 
 

2) За радње из подтачке 1) ове тачке, казниће се за 
прекршај и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 300 КМ до 1.000 КМ. 
 
3) За радње из подтачке 1) ове тачке, казниће се 
физичко лице (предузетник) новчаном казном од 500 
КМ до 1.500 КМ. 
 

XIV 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању радног времена трговинских и 
занатско-предузетничких радњи на подручју 
општине Зворник („Службени гласник општине 
Зворник“, број: 02/09 и 12/17). 
 

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

 
Број: 01-022-60/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу  члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16 и 
36/19) и члана 27. Статута града Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник''  број: 5/17) , 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници 
одржаној 27. маја  2021. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА НА 

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОМ УДРУЖЕЊУ 

„КОРАК“ ЗВОРНИК  И ПЛАНИНАРСКОМ 
УДРУЖЕЊУ „МЛАДОСТ“ ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник уступа без накнаде  Планинарско-
еколошком удружењу „Корак“ Зворник и 
планинарском друштву „Младост“ Зворник на 
привремено коришћење и управљање школски 
објекат, који се налази у Лијешњу  на земљишту 
уписаном у пл.бр. 290 КО Каменица, број парцеле 
11136. 

II 
Школски објекат се уступа ради кориштења у сврхе 
планинарског дома. 
 

III 
Планинарско-еколошко удружење „Корак“ Зворник и 
планинарско друштво „Младост“ Зворник су дужни да 
са уступљеним објектом поступају са пажњом доброг 
домаћина, да спроводе његово одржавање, чување и 
намјенско коришћење. 
 

IV 
За вријеме привременог коришћења уступљеног 
школског објекта, привремени корисници су дужни 
комплементарно плаћати комуналне услуге, 
утрошену електричну енергију, гријање и све друге 
обавезе које  настају приликом коришћења 
предметног објекта. 
 

V 
О уступању школског објекта сачиниће се уговор који 
ће у име града Зворник потписати Градоначелник 
града Зворник. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-61/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 4. редовној 
сједници, одржаној 27. маја  2021. године, донијела 
је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ (2021-

2023) СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2018-2027. ГОДИНА 
 

I 
Усваја се План имплементације (2021-2023) 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 
период 2018-2027. година. 

 
II 

Саставни дио ове одлуке је План имплементације 
(2021-2023) Стратегије интегрисаног развоја града 
Зворник за период 2018-2027. година, са Планом 
имплементације и финансијским оквиром за 2021. 
годину. 

 
III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-62/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), Скупштина града Зворник, на 4. редовној 
редовној сједници, одржаној 27. маја  2021. године,  
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА 2021-2023. ГОДИНА 
 

I 
Усваја се План капиталних инвестиција града 2021-
2023. година. 

 
II 

Саставни дио ове oдлуке је План капиталних 
инвестиција града 2021-2023. година 

 
III 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-63/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 5/17) Скупштина града  Зворник 
на 4. редовној сједници одржаној 27. маја 2021. 
године, донијела је   

                                 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

СА СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВЕНОМ 
ОПШТИНОМ ЗВОРНИК-ЦЕНТАР 

 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр. 2049/3 Патријарха Павла 
земљиште уз објекат вјерске заједнице површине 
331 м2 уписано у лист непокретности бр. 177 КО 
Зворник-град на име власника град Зворник са 1/1, за 
непокретности означене као  кп.бр. 715/13 Црквено 
двориште улица површине 94 м2 уписане у  лист 
непокретности бр. 704 КО Зворник-град, на име 
власника Српска православна епархија Зворничко-
Тузланска Бијељина, Српска православна црквена 
општина Зворник-Центар са 1/1. Замјена се врши у 
сврху комплетирања грађевинских парцела.  
 

II 
Српска православна епархија Зворничко-Тузланска 
Бијељина, Српска православна црквена општина 
Зворник-Центар ће Граду Зворник на име разлике 
вриједности непокретности исплатити износ од 
67.710,06 КМ. 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-64/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16 и  36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17) Скупштина града Зворник 
на 4. редовној сједници одржаној  27. маја 2021. 
године, донијела  је                                

 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА СА РАДОВИЋ 
МОМЧИЛОМ ИЗ ЈАРДАНА 

 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр. 5182/5 Табла 1, 3 и 5 њива 2 
класе површине 1559 м2 уписана у посједовни лист 
бр. 323, КО Зворник, на име посједника град Зворник 
са 1/1, којој по старом операту одговара кч.бр. 
3063/74 уписана у ЗК уложак број 1196, КО Зворник, 
на име власника град Зворник са 1/1, за 
непокретности означене као  кп.бр. 6602 Мера њива 
6. класе површине 1593 м2 уписана у  посједовни 
лист бр. 3294, КО Зворник на име посједника 
Радовић (Драго) Момчило са 1/1, којој по старом 
операту одговара кч.бр. 2538/38 уписана у ЗК уложак 
број 6008, КО Зворник на име Радовић (Драго) 
Момчило  са 1/3 и други. Замјена се врши у сврху 
комплетирања грађевинске парцеле Радовић 
Момчила и проширење православног гробља у 
Јардану.  
 

II 
Вриједност непокретности у власништву града 
Зворник износи 14.031,00 КМ, а вриједност 
непокретности у власништву Радовић Момчила 
износи 12.744,00 КМ. Радовић Момчило ће Граду 
Зворник на име разлике вриједности непокретности 
изплатити износ од 1.287,00 КМ. 
  

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-65/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута 
града Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 4. редовној  сједници  одржаној 27. маја 2021. 
године, донијела је  

                               
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО  
КП.БР. 2912/2 КО ЧЕЛОПЕК 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 2912/2 Ада, њива 2. класе, 
површине 640 м2 и њива 3. клaсе површине 1328 м2 
уписана у пл.бр. 1353 КО Челопек  на име посједника 
Танацковић Цвјетина Никола са 1/1.  
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе уређења корита ријеке Сапне. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 11.808,00 КМ 
(словима:једанаестхиљадаосамстотинаосамконверт
ибилнихмарака). 
 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-66/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 124/08, 
58/09 и 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16 и 36/19), члана 7. Одлуке о 
коришћењу јавних површина за постављање 
монтажних објеката (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 5/08) и члана 27. Статута града 
Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' број: 5/17), Скупштина града Зворник на 4. 
редовној сједници одржаној 27. маја  2021. године, 
донијела је                                   
  

OДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ  ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ У 
ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ 

ОБЈЕКАТА  
 

 

I 
1) Под условима и на начин прописан овом одлуком 
и Одлуком о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката спровешће се 
лицитација за додјелу у закуп градског грађевинског 
земљишта у  граду  Зворнику за постављање 
привремених пословних објеката за сљедеће 
земљиште: 

1. Локација код зграде''Змајевац'', кп.бр. 1362/1 
КО Зворник-град, површина 12 м2, почетна 
закупнина за једну годину износи 3.400,00 КМ, 

2. Локација код Основне школе, кп.бр. 1384 КО 
Зворник-град, површина 10 м2, почетна 
закупнина за једну годину износи 2.200,00 КМ, 

3. Локација код пијаце, кп.бр.964 КО Зворник-
град, површина 12 м2, почетна закупнина за 
једну годину износи 2.200,00 КМ, 

4. Локација код раскраснице-улаз у град  на 
кп.бр. 1905/1 КО Зворник-град, површина 
локације  12 м2, почетна закупнина за  једну 
годину износи 1.200,00 км. 

5. Локација ко зграде ''Б-1'', кп.бр. 715/1 КО 
Зворник-град, површина 10,50 м2 почетна 
закупнина за  једну годину износи 1.200,00 КМ. 
 

2) Земљиште из става I овог члана се додјељује у 
закуп на период од пет година од потписивања 
уговора  за изградњу-постављање привремених 
пословних објеката–киоска у којима ће се обављати 
продаја: ситне непрехрамбене робе, дувана, 
љековитог биља, школског и канцеларијског прибора, 
новина и часописа, галантерије, козметичких 
производа, цвијећа и слично. 
 
3) Киосци ће бити типски. Тип киоска и 
урбанистичко-техничке услове ће одредити 
Одјељење за просторно уређење у поступку 
издавања локацијских услова и грађевинске дозволе 
коју је најповољнији понуђач дужан прибавити прије 
постављања киоска. 
 

II 
Додјела у закуп земљишта ће се извршити путем 
усмене јавне лицитације. Право учешћа на 
лицитацији имају сва правна и физичка лица која се 
пријаве за учешће на лицитацији, која на име кауције 
уплате 10% почетне цијене  на благајни Градске 
управе Зворник и која немају доспјелих а 
неизмирених обавеза према буџету Града Зворника. 
Лицитација ће се одржати ако се на лицитацију 
пријаве најмање два учесника. 
  

III 
Годишња закупнина се уплаћује у шест једнаких  
рата. Увођење у посјед најповољнијег понуђача ће се 
извршити по закључењу уговора. 

 
IV 

Са понуђачем који понуди највећу закупнину 
Градоначелник Града Зворника ће закључити уговор 
о закупу земљишта. Уколико најбоље пласирани 
понуђач одбије да  закључи уговор о закупу, уговор 
ће се закључити са сљедеће рангираним понуђачем . 
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V 
Поступак лицитације провешће комисија  за 
лицитацију,  коју именује Градоначелник Града 
Зворника.       

         
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.  
 
Број: 01-022-67/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о административним 
таксама ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), чл. 39. и 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - Пречишћени текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници 
одржаној 27. маја 2021. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
У Одлуци о административним таксама Града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“, број 
3/16), члан 4. мијења се и гласи: 
„Такса се не плаћа за: 

1. Списи и радње у поступцима који се воде по 
службеној дужности не подлијежу такси. 

2. Захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и 
потврде  

3. Увјерења која издају органи управе 
4. Изводи из матичних књига (МКР, МКВ и МКУ) 
5. Изводи из матичних књига који се издају на 

више језика (МКР, МКВ и МКУ) 
6. Увјерења којима се доказује поријекло и 

вриједност, количина и каквоћа или 
здравствена исправност робе 

7. Поднесци по којима странка захтјева само 
брже поступање по раније поднијетом 
захтјеву.“ 

          
Члан 2. 

У члану 5. став 1), мијењају се т. 44. и 47. и гласе 
 

“44. списи и радње у вези са регистрацијом 
предузетника и то како слиједи: за оснивање, 
за промјене података уписаних у регистар, за 
престанак обављања дјелатности, за 
припремне радње и за резервацију пословног 
имена која обухвата регистрацију и брисање 

  47. списи и радње у вези уписа у регистар 
превозника лица и ствари. “ 

 
Члан 3. 

У члану 7. мијењају се Тарифе градских 
административних такси на следећи начин: 

 

„Тарифни број 1.  брише се. 
 
У Тарифном броју 4. тачке  1. 2. и 3. бришу се. 
 
Тарифни број 6. брише се. 
 
У тарифном броју 10. додају се тачке 5. и 6. које 
гласе: 

5. ревизија еколошке дозволе_______ 40,00 КМ 
6. издавање рјешења о утврђивању накнада за 

ренту и уређење градског грађевинског 
земљишта_____________________  25,00 КМ 

 
У тарифном броју 17. т. 1. 2. 4. 5. и 6.  бришу се. 
Досадашње т. 3. и 7. постају т. 1. и 2. 
 
Досадашњи Тарифни бројеви 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. и 22. постају 
Тарифни бројеви 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 15. 16. 17. 18. 19. и 20.“ 

 
Члан 4. 

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

 
Број: 01-022-68/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 21. Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/11 и 100/17), члана 18. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана  27. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник број: 5/17), Скупштина града Зворник, 
на 4. редовној сједници одржаној дана 27. маја 2021. 
године  донијела је 
 

ПРОГРАМ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
Законом о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/11,100/17) 
утврђене су комуналне дјелатности од посебног 
јавног интереса, начин обезбјеђивања посебног 
јавног интереса, организација обављања 
комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања. Поменутим законом одређене су 
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, 
односно дјелатности заједничке комуналне 
потрошње.  
Дужност јединице локалне самоуправе је да 
обезбјеђује организовано обављање комуналних 
дјелатности, док је доношење Програма заједничке 
комуналне потрошње (у даљем тексту: Програм) 
надлежност скупштине јединице локалне 
самоуправе.  
Програм садржи обим и квалитет одржавања и 
обнављaња појединих комуналних објеката и 
уређаја и висину потребних средстава за 
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реализацију Програма. Програмом се утврђује обим 
и квалитет обављања сљедећих услуга:  

• чишћење јавних површина,  
• одржавање, уређивање и опремање јавних 

зелених и рекреационих површина, 
• oдржавање јавних саобраћајних површина,  
• одвођење атмосферских падавина и других 

вода са јавних површина, 
• јавна расвјета у насељеним мјестима и  
• дјелатност зоохигијене.  
 

Утврђивање висине средстава за обављање 
комуналних дјелатности заједничке комуналне 
потрошње врши се на основу Програма, а средства 
се обезбјеђују из буџета јединице локалне 
самоуправе по основу прихода остварених из:  

• комуналне накнаде,  
• диjела накнаде за коришћење добара од 

општег интереса, 
• дијела прихода од пореза на непокретности, 
• дијела накнада за дате концесије.  

 
Буџетом града Зворник  за 2021. годину, за 
реализацију Програма заједничке комуналне 
потрошње планирано је 1.018.000,00  КМ. 
 

Чишћење јавних површина 
 
Ручно чишћење јавних површина обухвата:   

 
• Ручно чишћење јавних саобраћајних 

површина (градске улице, тротоари, риголи, 
тргови, пјешачке стазе, јавна паркиралишта и 
слично). Ручно чишћење обухвата 
прикупљање отпада и метење саобраћајних 
површина, пражњење корпица за отпад, 
скидање застарјелих плаката, и друге 
послове, 

• Ручно чишћење снијега и леда са тротоара, 
паркинг простора, паркова и степеништа, као 
и посипање соли у зимском периоду.  

• Уредно одржавање и пражњење корпи и 
посуда за отпад прије него што буду до врха 
напуњене.   

• Прикупљање отпада са уређених и 
неуређених зелених површина (уз 
саобраћајнице, уз ријеке, потоке, у стамбеним 
насељима, уз излетишта, спомен обиљежја и 
слично), 

• Сакупљање лишћа са уређених и неуређених 
јавних зелених површина (уз саобраћајнице, 
између тротоара, уз ријеке и потоке, у 
стамбеним насељима, површине око спомен 
гробља, излетишта и других површина).  

• Прикупљање отпада и ванредно чишћење 
јавних површина после повећаног обима 
кориштења јавних површина, елементарних 
непогода и слично.  

• Уклањање и санирање привремених 
нелегалних одлагалишта отпада и других 
нелегалних депонија.   

• Прикупљање отпада дуж магистралних и 
локалних путева и одржавање хигијене на 
изграђеним аутобуским стајалиштима, 
дјечијим игралиштима и гушће насељеним 
мјестима (приградско и рурално подручје) и 
сл. 

 
За послове одржавања јавне хигијене у 2021.години, 
планирана су средства у износу од 368.000,00 КМ. 
Послови се односе на чишћење јавних површина-
улица, тротоара, зелених и рекреационих површина, 
одвођење атмосферски падавина са јавних 
површина, као и чишћење решетки и сливника за 
одводњу вода. 
 
Програм одржавања јавне хигијене у граду и 
приградским насељима за 2021.годину, предвиђа  
следеће активности: 

 
 
 Чишћење градских улица и тротоара 

Ред. 
број Опис     

Јед. 
мјере Količina Цијена 

јед.мј. 
Укупно  
КМ 

1. Чишћење Улице Светог Саве од моста на реци Дрини до 
градске капије свих 12 мјесеци сваки дан   
(асфалт/бехатон) 

m² 
13975 2,15 30.046,25 

2. Чишћење улица око стамбених зграда ''Змајевац'' и 
''Дрина'' свих 12 мјесеци, 5 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт). 

m² 
5445 2,02 10.998,90 

3. Чишћење Улице Карађорђеве свих 12 месеци  сваки дан у 
току прве смене (асфалт/бехатон) m² 2380 2,02 4.807,60 

4. Чишћење Улице око ''Z'' објеката, поред Основне школе 
''Свети Сава'' свих 12 месеци,  5 дана у седмици у току 
прве смене (асфалт) 

m² 
7285 2,02 14.715,70 

5. Чишћење Улице око Зелене пијаце, од фонтане до 
Медицинског центра свих 12 мјесеци, сваки дан у току прве 
смјене (асфалт/бехатон) 

m² 
3200 2,02 6.464,00 

6. Чишћење Улице око Спортске хале и паркиралишта свих 
12 мјесеци,сваки дан  у току прве смјене (асфалт) m² 3500 2,02 7.070,00 
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7. Чишћење површине испод жељезног моста свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве смене (асфалт) m² 3250 1,69 5.492,50 

8. Чишћење Улице Патријарха Павла  свих 12 мјесеци, сваки 
дан у току прве смјене (асфалт) m² 3740 2,02 7.554,80 

9. Чишћење насеља Српских добровољаца (''Б'' блокови)  
свих 12 мјесеци, сваки дан у току прве смјене (асфалт) m² 9430 1,68 15.842,40 

10. Чишћење Улице Вука Караџића од раскрснице са 
приобалним путем до Трга Побједе свих 12 мјесеци, 5 дана 
у седмици у току прве смене (асфалт/бехатон) 

m² 
8820 1,47 12.965,40 

11. Чишћење Улице Браће Обрадовић свих 12 мјесеци, 3 дана 
у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1610 1,96 3.155,60 

12. Чишћење Улице Симе Перића од Трга Побједе  до зграде 
''Велепромета'' свих 12 мјесеци, 3 дана у седмици у току 
прве смјене (асфалт) 

m² 
6240 1,62 10.108,80 

13. Чишћење Улице Мајевичке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1050 1,73 1.816,50 

14. Чишћење Улице 9 Априла свих 12 мјесеци, 3 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 7681 1,30 9.985,30 

15. Чишћење Улице Радничке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1710 1,84 3.146,40 

16. Чишћење Улице Гаврила Принципа свих 12 мјесеци, 2 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1710 1,84 3.146,40 

17. Чишћење Улице Омладинске свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 300 2,51 753,00 

18. Чишћење Улице Поп Петра Лазаревића, од моста на 
ријеци Златици до Старе болнице, свих 12 мјесеци, 2 дана 
у седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
1300 1,91 2.483,00 

19. Чишћење Болничке улице  свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 1850 1,86 3.441,00 

20. Чишћење Улице Српских Јунака, од раскршћа  до улице 
Светог Саве, свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици у току 
прве смјене (асфалт) 

m² 
1500 1,88 2.820,00 

21. Чишћење Улице Ослобођења, свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (коцка) m² 1120 1,74 1.948,80 

1.22. Чишћење Улице Марка Марковића свих 12 мјесеци, 2 дана 
у седмици у току прве смјене (асфалт) m² 210 2,44 512,40 

23. Чишћење Улице Каменичке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) m² 350 2,44 854,00 

24. Чишћење Улице Снаговачке свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (коцка) m²  300 2,44 732,00 

25. Чишћење Улице Горанске свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 
 

m² 
300 2,44 732,00 

26. Чишћење степеништа поред Андрашеве виле, старе 
болнице и Медицинског центра свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 
 

m² 

1120 2,19 2.452,80 
27. Чишћење пјешачких стаза у парковима  свих 12 мјесеци, 

сваки дан у току прве смјене (асфалт/бехатон коцка) 
 

m² 
1500 2,10 3.150,00 

28. Чишћење насеља "Бирач" свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 
 

m² 
3500 1,52 5.320,00 

29. Чишћење обале поред Дрине, плаже и шетачке стазе од 
Гранд осигурања до бензинске свих 12 мјесеци, 5 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт/земља). 
 

m² 
 
       

6588 1,65 10.870,20 
30. Чишћење риголе са обе стране магистралног пута од 

семафора код пумпе ''Кесо промет'' до пумпе ''Нешковић'' 4 
пута годишње. 

m² 
      
       

1600 2,25 3.600,00 

 УКУПНО са ПДВ-ом 186.985,75 
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Кошење траве и одржавање зелених површина у граду 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Број мјесеци Цијена 

КМ 
УКУПНО 
КМ 

1 Кошење траве и чишћење косина од Градске капије 
до бензинске пумпе и од мотела Лагуна до сервиса 
Галић на Метеризама од 01.04. до 31.09.Три 
радника у току прве смјене.  6 4.583,0 27.498,00 

2 Кошење траве, чишћење од корова и ситног 
растиња на Ђурђев граду у периоду од 15.04. до 
15.10. 6 650,0 3.900,00 

3 Кошење траве, чишћење косина од корова и ситног 
растиња дуж пјешачке стазе према Ђурђев граду у 
дужини од 1335 м од 15.04. до 15.10. 6 900,0 5.400,00 

4 Одржавање зелених површина у граду (кошење 
траве, окопавање ружа и одржавање истих, садња 
нових садница и обрезивање старих) у периоду од 
01.04. до 30.11.Обрачун по мјесецима рада. 8 880,00 7.040,00 

 УКУПНО са ПДВ-ом: 43.838,00 

Одвоз прикупљеног смећа 
Ред. 
број ВРСТА ПОСЛА     Контејнер  Цијена 

/конт. 
УКУПНО 
КМ 

1 Одвоз смећа из контејнера које сакупе чистачи са 
улица, сваки радни дан у мјесецу по 1 
контејнер.Обрачун по броју испражњених 
контејнера. 26 32,99 857,74 

2 Утовар и одвоз кабастог смећа и шута камионом 
сандучаром. Мини депоније које се не могу 
планирати и предвидјети у току године. Обрачун по 
броју превезених тура. 60 165,00 9.900,00 

 УКУПНО са ПДВ-ом: 10.757,74 
 

Прање градских улица и испирање сливника 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина 

/комада 
Цијена по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Прање градских улица са асфалтним коловозом у 
периоду  од 01.04. до 30.10. године, 2 пута 
мјесечно:Светог Саве, Карађорђева, око Зелене 
пијаце, Браће Југовића, Вука Караџића Симе 
Перића, Мајевичка, Гробнице, Браће Обрадовића,  
насеље Српских добровољаца и  око "Z''-објеката.        m2  44.889 0,64 28.728,96 

2 Чишћење слинвника са испирањем свих 7 мјесеци 
од 01.04. до 30.10. једном мјесечно.Обрачун по 
комаду.       ком     80 154,00 12.320,00 

3 Чишћење решетки са испирањем свих 7 мјесеци од 
01.04. до 30.10. једхом мјесечно.Обрачун по комаду.        ком     15 165,00 2.475,00 

УКУПНО са ПДВ-ом: 43.523,96 
 

Чишћење и одвоз смећа у приградском насељу Каракај 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина/ 

контејнер 
Цијена по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Чишћење путева (улица) у Каракају, стазе према 
Шперплочи и ТШЦ-у, тротоара од моста на ријеци 
Хочи до пруге свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици 
(асфалт)            m2  3.000 1,50 4.500,00 

2 Одвоз смећа из контејнерима свих 12 мјесеци, 
једном седмично (смеће које скупе 
чистачи).Обрачун по броју испражњених контејнера.  

контејнера        
52   32,99 1.715,48 

УКУПНО Са ПДВ-ом: 6.215,48 
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Чишћење и одвоз смећа у приградском насељу Дивич 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина/ 

контејнер 
Цијена по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Чишћење улица у Дивичу (од улаза у Дивич до 
излаза према Видиковцу) свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт)    m2   2.800 1,33 3.724,00 

2 Одвоз смећа контејнерима свих 12 мјесеци. 
Обрачун по броју испражњених контејнера.  

контејнера        
52   32,99 1.715,48 

УКУПНО са ПДВ-ом: 5.439,48 

 Чишћење и одвоз смећа у насељу Козлук и Кисељак 
Ред. 
број ОПИС ПОСЛОВА Површина/ 

контејнер 
Цијена по 
јед.мј 

УКУПНО 
КМ 

1 Чишћење главне улице (од улаза до излаза из 
Козлука) свих 12 мјесеци, 4 дана у седмици у току 
прве смјене (асфалт)        m2  10.000 0,46 4.600,00 

2 Чишћење улица према Малешћу свих 12 мјесеци, 4 
дана у седмици у току прве смјене (асфалт)        m2    4.000 0,42 1.680,00 

3 Чишћење улице према изворишту киселе воде свих 
12 мјесеци, 4 дана у седмици у току прве смјене 
(асфалт)        m2     900 0,47 423,00 

4 Чишћење улица према амбуланти свих 12 мјесеци, 
4 дана у седмици у току прве смјене (асфалт)         m2    900 0,47 423,00 

5 Чишћење улица и платоа око изворишта минералне 
воде и кошење зелених површина у Кисељаку свих 
12 мјесеци 1 дан у седмици у току прве смјене. 
(асфалт)           m2 3.000 2,40 7.200,00 

6 Одвоз смећа контејнерима једном седмично свих 12 
мјесеци (смеће које сакупе чистачи).Обрачун по 
броју одвезених контејнера. 

контејнера        
52   32,99 1.715,48 

УКУПНО са ПДВ-ом: 16.041,48 

Утовар и одвоз смећа на путним правцима Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат 

ед. 
број ВРСТА ПОСЛА     Број тура Цијена по 

јед.мј 
УКУПНО 
КМ 

1 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и 
мјеста на путном правцу Пилица-Каракај, једном 
седмично свих 12 мјесеци.(Пилица, Брањево, 
Роћевић, Козлук, Тршић, Челопек и 
Економија).Обрачун према броју одвезених тура. 52 286,00 14.872,00 

2 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и 
мјеста на путном правцу Сапна-Каракај, једном 
седмично свих 12 мјесеци.Обрачун према броју 
одвезених тура. 52 253,00 13.156,00 

3 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и 
мјеста на путном правцу Црни Врх-Каракај , једном 
седмично свих 12 мјесеци.Обрачун према броју 
одвезених тура. 52 242,00 12.584,00 

4 Утовар и одвоз смећа са аутобуских станица и 
мјеста на путном правцу Кушлат-Каракај, једном 
седмично свих 12 мјесеци.Обрачун према броју 
одвезених тура. 52 280,50 14.586,00 

УКУПНО са ПДВ-ом: 55.198,00 
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Уклањање дивљих депонија 
 
За послове уклањања дивљих депонија буџетом за 2021.годину је планирано 20.000,00 КМ. 
 

Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације 
 

Одржавање јавних саобраћајних површина обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, тргова, 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. 
За одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2021.години, уградњу лежећих избочина и поставка 
знакова планирано је 25.000,00 КМ. 
За одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације у 2021.години, планирано је 20.000,00 КМ. 
 

Зимско одржавање 
 
Зимско одржавање путева обухвата: одржавање у проходном стању за несметано одвијање пјешачког и 
моторног саобраћаја на саобраћајницама и тротоарима у граду и сеоским насељима, ручно и машинско 
уклањање снијега са саобраћајница и тротоара, посипање индустријске соли и абразивних материјала, утовар 
и одвоз снијега са мјеста сметњи одвијања саобраћаја, уклањање снијега и леда из сливника, са пјешачких 
прелаза, паркиралишта и тргова. 
За зимско одржавање градских улица, тротоара, приградских насеља, локалних и некатегорисаних путева на 
подручју града Зворника у 2021.години,планирана су средства у износу од 130.000,00 КМ. 
 
Зимско одржавање градских улица, тротоара,паркинг простора и приградских насеља (Дивич, Шћемлија, Кула 

Град, Каракај, Улице, Економија, Челопек) 
Ред. 
бр 

Опис Јед. 
мјере 

Количина Једин.  
цијена 

укупно 

1 Чишћење – разгртање снијега са саобраћајница km 585 25,64 14.999,40 
2 Посипање соли по саобраћајницама km 752 29,31   22.041,12 
3 Утовар у камион снијега и леда по потреби са  

градских саобраћајница и тротоара и одвоз на 
депонију на СТД 3 km (камион од 10 – 15 m3) 

 
m3 

 
25 

 
175,50 

 
4.387,50 

4 Набавка соли за зимско одржавање тротоара, 
паркинг простора, паркова и степеништа (со се 
предаје АД „Водовод и комуналије“) 

тона 10 347,85 3.478,50 

 УКУПНО    44.906,52 
                           ПДВ:      7.634,11 
                  УКУПНО са ПДВ-ом:    52.540,63 

 
 

Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева 

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. 
Количина   Цијена  

КМ 
Износ        
КМ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи   m³  20 24,00 480,00 

2 Дрињача – Луке   m³  10 21,00 210,00 

3 Дрињача – Костјерево   m³  20 23,00 460,00 

4 М.пут –Ђевање   m³  20 21,00 420,00 

5 К.мост – Г.Каменица  m³  60 25,00 1.500,00 

6 К.Ријека – Лијешањ  m³  30 24,00 720,00 

7 Бакрачи – Глођанско брдо   m³  10 24,00 240,00 

8 М. Пут (Каменолом) – Липље  m³  40 22,50 900,00 

9 Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај – 
гробље  m³  20 21,20 424,00 

10 Липље – Самари – Јошаница   m³  20 23,00 460,00 

11 Липље – Султановићи – Маричићи   m³  20 23,00 460,00 
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12 Асфалтна база - Ново Село  m³  20 21,30 426,00 

13 Магистрални пут - Ново Село  m³  10 21,00 210,00 

14 Шћемлија – Хоча – М.пут   m³  10 22,20 222,00 

15 Зворник – Шћемлија  m³  20 22,20 444,00 

16 Златне воде (Зворник) – Кула град   m³  30 22,20 666,00 

17 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина  m³  60 23,00 1.380,00 

18 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх   m³  20 23,00 460,00 

19 Ораовац – Глумина – Махмутовићи   m³  20 22,20 444,00 

20 Ораховац – Крижеићи – Парлог  m³  50 24,00 1.200,00 

21 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  m³  40 24,50 980,00 

22 Парлог – Баљковица – Пандурица  m³  40 24,50 980,00 

23 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  m³  30 23,00 690,00 

24 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци   m³  40 22,20 888,00 

25 Б.Поток – Калудрани – Клиса  m³  30 24,00 720,00 

26 Ђулићи – Дураковићи  m³  10 23,00 230,00 

27 Поље (Мајдан)– Кучић кула и Рег. Пут-Лупе   m³  20 23,00 460,00 

28 Петковци – Клиса   m³  30 24,00 720,00 

29 Д.Шетићи – Г.Шетићи   m³  20 24,00 480,00 

30 Шетићи – Бошковићи   m³  30 24,00 720,00 

31 Шетићи - Брдо - Томићи  m³  20 24,00 480,00 

32 Козлук – Јусићи   m³  50 26,50 1.325,00 

33 Малешић (Шакотићи) – Клиса   m³  40 25,50 1.020,00 

34 М. Пут М 19 (Челопек) – Улице – Зеохем  m³  10 22,20 222,00 

35 Челопек – Цер   m³  10 22,20 222,00 

36 Тршић – Живковина            m³  30 24,00 720,00 

37 Тршић – Гробље - Овчаревац     m³  10 24,00 240,00 

38 Тршић – Крстићи   m³  10 24,00 240,00 

39 Тршић – Соколина  m³  10 24,00 240,00 

40 Тршић – Марковићи  m³  10 24,00 240,00 

41 М.Пут–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи)   m³  30 25,50 765,00 

42 Табанци – Козлук   m³  10 24,00 240,00 

43 М.Пут - Скочић – М.Пут  m³  30 25,50 765,00 

44 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут  m³  10 25,50 255,00 

45 К.Пут – Кисељак   m³  10 25,50 255,00 

46 Доња Трновица – Горња Трновица   m³  20 26,30 526,00 

47 М.Пут – Пађине   m³  10 25,50 255,00 
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48 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи    m³  20 25,50 510,00 

49 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа   m³  10 26,00 260,00 

50 С.Шепак – Г.Шепак   m³  20 26,00 520,00 

51 С.Шепак – Вишњик   m³  10 26,50 265,00 

52 Кружни пут кроз Брањево  m³  20 26,00 520,00 

53 Брањево - Локањ (Лазаревићи)  m³  50 28,10 1.405,00 

54 Лок. пут за Локањ - Пантићи  m³  20 28,10 562,00 

55 Лок. пут за Локањ - Радоњићи  m³  20 28,10 562,00 

56 Лок. пут за Локањ -Савићи  m³  30 28,10 843,00 

57 Манојловићи – Лазаревићи   m³  10 28,10 281,00 

58 Лок. пут за Локањ - Подосоје  m³  20 28,10 562,00 

59 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица         m³  80 28,10 2.248,00 

УКУПНО:    35.142,00 

ПДВ   5.974,10 

УКУПНО са ПДВ-ом:   41.116,10 
 
 

Чишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима 

Р.Б. РЕЛАЦИЈА Ј.М. Дужина    
км¹ 

Цијена  
КМ 

Износ        
КМ 

1 Магистрални пут М-19 – Паљевићи    кm 12,8 18,70 239,36 

2 Дрињача – Луке  кm 7,2 18,70 134,64 

3 Дрињача – Костјерево и школа кm 10 18,70 187,00 

4 М.пут –Ђевање  кm 8 18,70 149,60 

5 М.пут –Ново Село кm 5,6 18,70 104,72 

6 К.мост – Г.Каменица (Шијаковићи)                                           кm 120 18,70 2.244,00 

7 К.Ријека – Лијешањ  кm 16 18,70 299,20 

8 Бакрачи – Глођанско брдо  кm 6 18,70 112,20 

9 М. Пут (Каменолом) – Липље кm 56 18,70 1.047,20 

10 Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – Гај – 
гробље                             кm 12,8 18,70 239,36 

11 Липље – Самари  1,4 Бећировићи кm 13,6 18,70 254,32 

12 Липље – Султановићи – Маричићи  кm 20 18,70 374,00 

13 Асфалтна база - Ново Село кm 8 18,70 149,60 

14 Шћемлија – Хоча – М.пут кm 6 18,70 112,20 

15 Куљански пут – Г.Снагово – Бијељевина кm 104 18,70 1.944,80 

16 Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх  кm 18,4 18,70 344,08 

17 Ораовац – Глумина – Махмутовићи кm 22,8 18,70 426,36 
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18 Ораховац – Крижеићи – Парлог  кm 23,2 18,70 433,84 

19 Крижевићи – Китовнице – Дуги дио  кm 52 18,70 972,40 

20 Парлог – Баљковица – Пандурица  кm 40 18,70 748,00 

21 Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци  кm 48 18,70 897,60 

22 Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци  кm 16 18,70 299,20 

23 Б.Поток – Калудрани – Клиса кm 22,8 18,70 426,36 

24 Ђулићи – Дураковићи кm 2 18,70 37,40 

25 Поље (Мајдан)– Кучић кула  кm 6 18,70 112,20 

26 Петковци – Клиса                  кm 8 18,70 149,60 

27 Д.Шетићи – Г.Шетићи  кm 9,2 18,70 172,04 

28 Шетићи - Брдо - Томићи кm 6,4 18,70 119,68 

29 Шетићи – Бошковићи кm 10 18,70 187,00 

30 Козлук – Јусићи  кm 56 18,70 1.047,20 

31 Малешић (Шакотићи) – Клиса  кm 14 18,70 261,80 

32 Челопек – Цер  кm 8 18,70 149,60 

33 Тршић – Живковина - Јанковина кm 16 18,70 299,20 

34 Тршић – Гробље - Овчаревац    кm 9,2 18,70 172,04 

35 Тршић – Крстићи  кm 6 18,70 112,20 

36 Тршић – Соколина  кm 8 18,70 149,60 

37 Тршић – Марковићи  кm 4 18,70 74,80 

38 М.Пут–Горњи–Табанци–Сјенокос (насеље Радићи) кm 17,6 18,70 329,12 

39 Табанци – Козлук  кm 4,4 18,70 82,28 

40 М.Пут - Скочић – М.Пут кm 30,4 18,70 568,48 

41 К.Пут – Школа Буложани - К.Пут кm 6 18,70 112,20 

42 К.Пут – Кисељак  кm 49,6 18,70 927,52 

43 Доња Трновица – Горња Трновица  кm 40 18,70 748,00 

44 М.Пут – Пађине  кm 8 18,70 149,60 

45 МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи – гробље  кm 20 18,70 374,00 

46 М.пут – Д.Шепак – Дебела међа  кm 6 18,70 112,20 

47 С.Шепак – Г.Шепак  кm 10,4 18,70 194,48 

48 С.Шепак – Вишњик  кm 4 18,70 74,80 

49 Кружни пут кроз Брањево кm 10 18,70 187,00 

50 Брањево - Локањ (Лазаревићи) кm 88,8 18,70 1.660,56 

51 Лок. пут за Локањ - Подосоје кm 14 18,70 261,80 

52 Лок. пут за Локањ - Пантићи кm 12 18,70 224,40 
53 Лок. пут за Локањ - Радоњићи кm 16 18,70 299,20 
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54 Лок. пут за Локањ -Савићи кm 20 18,70 374,00 

55 Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица        кm 160 18,70 2.992,00 

56 Непланирано чишћење услед обилнијих падавина кm 100 17,90 1.790,00 

57 Посипање соли и абразивног материјала на одабраним 
локацијама кm 199 22,20 4.417,80 

УКУПНО:    31.063,84 

ПДВ:   5.280,85 

УКУПНО са ПДВ-ом:   36.344,69 
                                                                                        

Јавна расвјета у насељеним мјестима 
 

Јавна расвјета у насељеним мјестима којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине, обухвата 
послове везане за изградњу јавне расвјете, редовно одржавање јавне расвјете и утрошак електричне енергије 
за јавну расвјету. 
Одржавање јавне расвјете подразумијева замјену сијалица, пригушница, грла, осигурача, проналажење и 
отклањање кварова, замјену оштећених стубова и свјетиљки, замјену оштећеног кабла и др.  
Буџетом за 2021.годину планирана су средства у износу од 445.000,00 КМ за јавну расвјету. 
За трошкове утрошене електричне енергије планирано је 280.000,00 КМ, за трошкове одржавања јавних 
расвјета планирано је 40.000,00 КМ, а за изградњу нове јавне расвјете планирано је 120.000,00 КМ. 
За новогодишњу декорацију града планирано је 5.000,00 КМ. 
 

Дјелатност зоохигијене 
 
Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних 
љубимаца) и сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина и санацију терена. 
У 2021.години планирана су средства у износу од 10.000,00 КМ за дјелатности зоохигијене. 
 

Преглед потребних финансијских средстава за реализацију Програма заједничке комуналне потрошње: 
 
Опис активности 

 
Износ у КМ 

Одржавање јавне хигијене  368.000,00 
Уклањање дивљих депонија    20.000,00 
Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације   45.000,00 
Зимско одржавање улица, тротоара  и локалних путева 130.000,00 
Јавна расвјета у насељеним мјестима 445.000,00 
Зоохигијена    10.000,00 

УКУПНО КМ: 1.018.000,00 
 

                                                                                               Број: 01-022-68/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                               27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                               Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ СУДСКИХ 

И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА  
У КОЈИМА СЕ КАО ЈЕДНА СТРАНА ПОЈАВЉУЈЕ 
ГРАД ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. 

ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се  Извјештај  о стању судских и других 
предмета у којима се као једна страна појављује 
Град Зворник за период 01.01.-31.12.2020. године.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-53/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О СТАЊУ СНАБДЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК  
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1. У року од 100 дана, од дана ступања на снагу 
овог закључка формирати ЗЕДП за регију „Бирач“, 
са сједиштем у Зворнику. 
 
2. Под хитно испитати појединачну одговорност и 
саопштити имена одговорних за учестале, дугорочне 
нестанке електричне енергије на подручју града 
Зворник, а посебно испитати прекиде у снабдјевању 
у центра града у претходна четири мјесеца и то: 7. 
фебруар – 1 сат, 16. март – 5 сати, 13. април – 3,5 
сати, 28. април - 3,5 сати, 3. мај – 3 сата и 26. мај – 9 
сати. 
 

3. ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. хитно да 
предузме потребне мјере и радње, како би се 
осигурало редовно снабдјевање електричном 
енергијом у Зворнику и избјегле штете које трпи 
привреда и становништво нашег града због нестанка 
електричне енергије до формирања ЗЕДП са 
сједиштем у Зворнику. 

 

4. Закључак доставити предсједавајућем 
Предсједништва БиХ, предсједници Републике 
Српске, предсједнику  Владе Републике Српске, 
директору МХ Електропривреда Републике Српске и 
директору ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. 

 

5. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-54/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај  о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.- 31.12.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-55/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај о раду Градоначелника и 
Градске управе града Зворник  за период 01.01 - 
31.12.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-70/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ПРОГРАМА РАДА  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Програм  рада  Градоначелника и 
Градске управе града Зворник за период  01.01 - 
31.12.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-71/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈЗУ „ДОМ 
ЗДРАВЉА ЗВОРНИК“ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈЗУ ‘’Дом здравља Зворник“  за 2020. 
годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-72/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД'' ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Центар за социјални рад'' Зворник  
за 2020. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-73/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''ДОМ 
ОМЛАДИНЕ'' ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Дом омладине“ Зворник  за 
2020.годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-74/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ У 
 ЈУ ''ДОМ ОМЛАДИНЕ'' ЗВОРНИК 

 
1. Налаже се ЈУ „Дом омладине“, Зворник да 
донесе нови Правилник о систематизацији радних 
мјеста, како би се радна мјеста прилагодила радним 
задацима који су значајнио измјењени у односу на 
период оснивања ове установе. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-74-1/2021                ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ 

''РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ЗВОРНИК 
ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Рекреативно спортски центар'' 
Зворник  за 2020. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-75/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈПВОУ 

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ''НАША РАДОСТ'' ЗВОРНИК ЗА 
2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈПВОУ Дјечији вртић ''Наша радост 
''Зворник  за 2020. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-76/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
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(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ 

''ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИК' 
'ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Туристичка организација града 
Зворник'' за 2020. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-77/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА'' ЗВОРНИК 

ЗА 2020. ГОДИНУ  
 

1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Народна библиотека и музејска 
збирка'' Зворник  за 2020. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-78/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА  О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА'' КИСЕЉАК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
1. Усваја се  Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем ЈУ ''Дом за старија лица'' Кисељак за 
2020. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-79/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ОРГАНИЗОВАНОСТИ, ОПРЕМЉЕНОСТИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. Усваја се Информација о организованости, 
опремљености и функционисању цивилне  заштите 
на подручју града Зворник. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-80/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се  Информација о стању малољетничке 
деликвенције на подручју града Зворник за 2020. 
годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-81/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
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ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АД ''ВОДОВОД 
И КОМУНАЛИЈЕ'' ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Извјештај о пословању са 
финансијским извјештајем АД ''Водовод и 
комуналије'' Зворник за 2020. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-82/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АД ''ЗВОРНИК 
СТАН'' ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-

31.12.2020. ГОДИНЕ 
 
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем АД ''Зворник стан'' Зворник за период од 
01.01.-31.12.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-83/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

ПРОИЗВОДНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ШУМСКЕ 
УПРАВЕ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-2020.-

31.12.2020. ГОДИНЕ 
 
1. Усваја се Извјештај о извршењу производно 
финансијског плана Шумске управе Зворник за 
период 01.01.-2020.-31.12.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

Број: 01-022-84/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, 
одржаној  27. маја 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ И 
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  ЈП 

’'РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' ДОО ЗВОРНИК ЗА 
2020. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Информација о раду и финансијском 
пословању ЈП ''Регионална депонија'' доо  Зворник 
за  2020. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-85/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 4. редовној  сједници одржаној 27. маја 
2021. године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНИХ ОДБОРА У  ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА 
ЗВОРНИК 

       
1. Разрјешава се Комисија за спровођење поступка 
за избор директора и чланова управних одбора у  
јавним установама чији је оснивач Скупштина града 
Зворник, због истека мандата на који је именована, у 
саставу: 
 

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

       
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'' 
 
Број: 01-111-58/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 50. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16), 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17) и члана 101. 
Пословника Скупштине града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17) Скупштина града 
Зворник на  4. редовној сједници одржаној 27. маја 
2021. године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 О РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д.  СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Зоран Ђукановић, дипломирани правник, 
разрјешава се в.д. Секретара Скупштине града  
Зворник,  због окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'' 
 
Број: 01-111-59/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 4. редовној сједници 
одржаној 27. маја 2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ   В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

1. Мерсад Мехмедовић, дипломирани криминалист, 
разрјешава се вршиоца дужности начелника 
Одјељења за  општу управу у  Градској управи 
Града Зворник.  

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'' 
 
Број: 01-111-60/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'',број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 4. редовној  сједници одржаној 27. маја 
2021. године,  донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНИХ ОДБОРА У  ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА 
       
1. Именује се Комисија за спровођење поступка за 
избор директора и чланова управних одбора у  
јавним установама чији је оснивач Скупштина града 
Зворник на мандатни период од четири године, у 
саставу: 
 

1) Госпава Јеремић, предсједник 
2) Aлександар Дошић, члан 
3) Мирослав Аћимовић, члан 
4) Бранко Јашић, члан 
5) Садина Мемишевић члан 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'' 
 
Број: 01-111-61/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 50. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16), 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'',број: 5/17) и члана 101. 
Пословника Скупштине града Зворник (''Службени 
гласник града Зворник'', број: 5/17) Скупштина града 
Зворник на  4. редовној сједници одржаној 27. маја 
2021. године,  донијела је 
  

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ   СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

1. Зоран Ђукановић, дипломирани правник, именује 
се за Секретара Скупштине града  Зворник, на 
вријеме трајања мандата сазива Скупштине који га 
је изабрао. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'' 
 
Број: 01-111-62/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
27. мај 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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