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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

16. јул 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 11/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
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 18. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 86. Закона о туризму 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 45/17) и 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17) 
Скупштина града Зворник на  5. редовној сједници  
одржаној  15. јула 2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИК, ЗВОРНИК 

 
I 

1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса и расписује 
Јавни оглас за избор и именовање  директора ЈУ 
Туристичка организација града Зворник, Зворник 
 
2) Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови за избор директора, 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 обављање послова у 
наведеној установи, односно да се против 
њих не води кривични поступак, 

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

- да нису у сукобу интереса 
 

3) Посебни услови   
- завршен први циклус високог образовања са 

остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или 
еквивалент, 

- најмање двије године радног искуства у 
струци, од чега најмање једна година на 
руководећим пословима у туристичком 
сектору, 

- активно знање једног страног језика на нивоу 
Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима 
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- подношење плана и програма рада Јавне 
установе за мандатни период на који се 
именује, 

 
III 

Директора ЈУ Туристичка организација града 
Зворник, Зворник, на основу спроведеног јавног 
конкурса, а на приједлог Комисије за избор и 
именовање, именује Скупштина града. 

 
IV 

Поступак избора, укључујући преглед пристиглих 
пријава на конкурс, улазни интервју и рангирање 
кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 
извршиће  Комисија  за спровођење поступка за 
избор директора и чланова Управних одбора у 
Јавним установама чији је оснивач Скупштинa града 
Зворник. 
 

V 
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. 
 

VI 
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. 
 

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

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-93/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној 
сједници одржаној 15. јула 2021. године  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ГРАДСКОМ УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА ЗВОРНИК 

МЈЕСНИ ОДБОР ПЕТКОВЦИ 
 

I 
Град Зворник уступа без накнаде  Градском 
удружењу пензионера Зворник Мјесни одбор 
Петковци на привремено коришћење и управљање  
пословни простор у старој школи Петковци, 
површине 33 м2. 

II 
Градско удружење пензионера Зворник Мјесни 
одбор Петковци је дужан да са уступљеним објектом 
поступа са пажњом доброг домаћина, да спроводи 
његово одржавање, чување и намјенско коришћење. 
 

III 
За вријеме привременог коришћења уступљеног 
пословног објекта, привремени корисник је дужан 
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну 
енергију, гријање и све друге обавезе које  настају 
приликом коришћења пословног објекта. 
 

IV 
О уступању пословног објекта сачиниће се уговор 
који ће у име града Зворник потписати 
Градоначелник града Зворник. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-94/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 348. 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 5. редовној сједници одржаној 15. јула  2021. 
године, донијела је      

 
OДЛУКУ 

 О  ПРОДАЈИ  ЗЕМЉИШТА КП.БР. 917/3 КО 
ЗВОРНИК-ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ПАРЦЕЛЕ 
  

I 
Град Зворник ће Доо ''Зо-Жи'' Зворник  продати 
непосредном погодбом  градско грађевинско 
земљиште означено као кп.бр. 917/3 Стара болница 
површине 312 м2 КО Зворник-град уписано у лист 
непокретности бр. 177 на име власника град Зворник 
са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле по цијени од 
14.040,00 КМ (словима: 
четрнаестхиљадачетрдесетконвертибилнихмарака). 
 

III 
На парцели означеној као кп.бр. 917/3 КО Зворник-
град ће се основати право службености пута у корист 
Града Зворник ради приступа парцели означеној као 
кп.бр. 922/1 КО Зворник-град. Право службености ће 
се основати  на дијелу парцеле  који граничи са 
кп.бр. 918 КО Зворник-град у ширини од 3,50 метара. 
У случају ограђивања парцеле потребно је на дијелу 
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на коме ће се засновати право службености 
поставити  клизну капију за несметан приступ 
парцелама које су у залеђу предметне парцеле и које 
се у свакој прилици могу отворити за несметан 
пролаз и приступ парцели кп.бр. 922/1 у власништву 
града Зворник. 
  

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

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-95/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној сједници одржаној 15. јула 
2021. године, донијела је  

                                 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО  
КП.БР. 2349/5 КО КАМЕНИЦА 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 2349/5 Баре, шума 5. класе, 
површине 16 м2 уписана у пл.бр. 2841 КО Каменица  
на име посједника Мићић (Радован) Мићо са 1/1.  
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  
потребе изградње пумпне станице у насељу 
Ђевање. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 600,00 КМ (словима: 
шестсотинаконвертибилнихмарака). 
 

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: 01-022-96/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној  сједници одржаној  15. јула  
2021. године,  донијела је   

                                 
OДЛУКУ 

O ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ КП.БР. 148/4, 
148/12 И 148/16 КО ТАБАНЦИ 

 И ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА БЕЗ 
НАКНАДЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КП.БР. 148/9 КО 

ТАБАНЦИ  
 

I 
1) Град Зворник ће Доо ''Ауто-Мики'' Зворник 
извршити продају непосредном погодбом 
непокретности означене као кп.бр.148/4 Црпна 
станица  остало неплодно земљиште површине 784 
м2, кп.бр. 148/12 Трафо-станица електроенергетски 
објекат површине 19 м2 и кп.бр. 148/16 Црпна 
станица некатегорисани пут површине 93 м2 
уписаних у  лист непокретности бр.23 КО Табанци 
власништво Град Зворник са 1/1. 
2) Земљиште из подтачке 1) се  продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле Доо ''Ауто-
Мики'' Зворник за цијену од 5.376,00 КМ. 

 
II 

1) Град Зворник прихвата у  власништво 
непокретности  које Доо ''Ауто-Мики'' Зворник 
преноси без накнаде Граду Зворник означене као  
кп.бр. 148/9 Луг  њива 3. класе површине 878 м2 
уписане у  лист непокретности бр. 632 КО Табанци  
власништво Доо ''Ауто-Мики'' Зворник са 1/1.  
2) Закључивањем уговора  о преносу без накнаде 
непокретности из предходне подтачке, Град Зворник 
се одриче свих потраживања према преносиоцу и 
његовим предницима по основу уговора о 
купопродаји  закљученог дана 14.12.1984. године 
између МЗ ''25. мај'' Табанци и Јевтић Миће из 
Табанаца. 
   

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може 
закључити уговор   из тачке I  и II ове одлуке.                
 

IV 
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука 
Скупштине града Зворник број: 01-022-101/2020 од 
03. новембра 2020. године. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-97/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 чл. 27. и 46. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник 
на 5. редовној сједници одржаној 15. јула 2021. 
године, доноси  
                                 

OДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НА ГРАДСКОЈ 

ПЛАЖИ  
 

I 
1) Под условима и на начин прописан овом одлуком 
спровешће се лицитација за давање у закуп  
земљишта на градској плажи, означеног као 
кп.бр.1891 КО Зворник-град уписаном у  лист 
непокретности број 177. 
2) Површина земљишта које се даје у закуп износи  
240 м2. 
3) Почетна годишња закупнина за земљиште износи 
1.440,00 КМ.  
4) Земљиште се даје у закуп на период од пет година 
од потписивања уговора, за изградњу привременог 
објеката, угоститељски објекат-љетна башта од 
монтажно демонтажних елемената, димензија 
20мх12м. Конструкција баште, односно платформе 
ће бити од челичних профила у комбинацији са 
дрветом, или другим материјалом које је могуће лако 
демонтирати. Башта може бити наткривена 
сунцобранима, или дијелом лаким материјалом - пвц 
платно, дрво, трска и сл. постављеним на челичну 
подконструкцију. Максимална димензија баште може 
бити 20,00х12,00 м. 
5) Приликом изградње љетне баште потребно је 
водити рачуна о колском и пјешачком саобраћају. 
Башту позиционирати тако да исти не буду 
угрожени.Тачан положај и димензије баште 
одредиће се на основу геодетског снимка приликом 
издавања локацијских услова, које је најповољнији 
понуђач дужан прибавити прије изградње објекта. 
Потребно је извршити прикључак на градски водовод 
и електроенергетску мрежу. Изградњом љетне 
баште не смију се оштетити постојеће саднице. 
6)  Истеком закупа закупац је дужан да објекат 
уклони, земљиште доведе у првобитно стање без 
права на било какву надокнаду. Сва евентуална 
штета која настане на објекту усљед поплава и 
сличних непогода спада на терет закупца.  
   

II 
Са понуђачем који понуди највећу цијену 
Градоначелник 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. 
 

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

IV 
Право учешћа на лицитацији имају  сва правна и 
физичка лица која на име кауције уплате 10% од 
почетне цијене на благајни Градске управе Зворник и 
која немају доспјелих а неизмирених обавеза према 
буџету града Зворник. Лицитација ће се одржати 
уколико се пријаве најмање два понуђача, а уколико 
не успије лицитација земљиште ће се дати у закуп 
непосредном погодбом по почетној лицитационој 
цијени. 
  

V 
Поступак лицитације провешће комисија  за 
лицитацију,  коју именује Градоначелник Зворника.       

         
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.  
 
Број: 01-022-98/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11 и 100/17), и члана 27. Статута 
града  Зворник-пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 5. редовној сједници одржаној дана 15. јула 2021. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЈЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о комуналним дјелатностима (''Службени 
гласник града Зворник'' број 4/18)  у члану 2. став 1. 
послије тачке 15) додаје се тачка 16) која гласи: 
''обављање паркинг дјелатности на приватним 
паркинзима''. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
  
Број: 01-022-99/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 63/11), чл. 2. 6. и 7. Закона о 
комуналним дјелатностима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 
и 100/17), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворника“, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
5. редовној сједници одржаној 15. јула 2021. године, 
донијела је 
 



БРОЈ 11                            Службени гласник града Зворник                               16. јул 2021. 
 

 

5 

ОДЛУКУ 
О ПАРКИРАЊУ НА ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ 

ЗВОРНИКУ 
 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(1) Овoм одлуком утврђују се услови, начин 
коришћења, организација, управљање и начин 
наплате паркирања, те надзор над паркирањем 
возила на јавним паркиралиштима на подручју града 
Зворника. 
(2) Управљање јавним просторима или објектима 
изграђеним за паркирање моторних возила - 
гаражама обухвата одржавање, чишћење, 
постављање саобраћајне сигнализације, као и 
вршење наплате и контроле наплате паркирања. 
 

Члан 2. 
Јавним паркиралиштем сматра се уређена јавна 
површина намијењена искључиво за заустављање и 
паркирање моторних возила на којој се може вршити 
наплата паркирања.  
 

Члан 3. 
(1) Јавна паркиралишта могу бити стална и 
привремена, општа и посебна. 
(2) Стална јавна паркиралишта су паркиралишта на 
којим се паркирање наплаћује током цијеле године. 
(3) Привремена јавна паркиралишта су 
паркиралишта на којим се паркирање наплаћује 
током привременог регулисања саобраћаја, код 
одржавања одређених манифестација, разних врста 
ограничења и слично. 
(4) Општа јавна паркиралишта су дијелови 
коловоза, тротоара или површине између коловоза и 
тротоара и друге површине посебно означене 
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом у 
складу са прописима о безбједности саобраћаја на 
којима се може вршити наплата паркирања. 
(5) Посебна јавна паркиралишта су површине и 
објекти-гараже уређени и изграђени за паркирање 
возила, обиљежени у складу са овом одлуком и 
прописима о безбједности саобраћаја. 
 

Члан 4. 
(1) Управљање јавним паркиралиштима на којима се 
врши наплата, опремање, обиљежавање, 
одржавање и контрола паркирања надлежност је 
Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе Града Зворник 
(у даљем тексту: надлежно одјељење). 
(2) Средства која се наплате од комуналне таксе за 
паркирање приход су Града Зворник, а уплаћиваће 
се на рачун јавних прихода Града Зворник на врсту 
прихода 722319 и користиће се за одржавање 
система за паркирање, проширење броја паркинг 
мјеста, изградњу нових паркиралишта и објеката за 
паркирање, путну инфраструктуру, као и за друге 
сврхе у циљу побољшања саобраћаја и паркирања 
на подручју града. 

 
Члан 5. 

(1) Јавна паркиралишта су разврстана на три зоне, и 
то:  

1) I зона – црвена,  
2) II зона – плава,  
3) III зона - зелена.  

(2) Наплата по зонама ће се вршити у следећим 
улицама: 
Р.б. Назив улице Зона Подручје зоне 

1. Патријарха 
Павла 

I 
Цијела улица, осим 
дијела који припада III 
зони - зеленој. 

III 

Дио улице почевши од 
раскрснице са 
Јадарском улицом па 
све до краја улице. 

2. Свети Сава 

I 

Дио улице уз кућне 
бројеве 5/А, 5/Б, 5/Ц, 
5/Д, као и од броја 12 
до 24. 

II 
Цијела улица, осим 
дијела који припада I 
зони - црвеној. 

3. Карађорђева I Цијела улица. 

4. 
Трг краља 
Петра I 
Карађорђевића 

I Цијела улица. 

5. Вука Караџића 

I 
Дио улице од кућног 
броја 1 до раскрснице 
са Јадарском улицом. 

III 

Дио улице почевши од 
раскрснице са 
Јадарском улицом па 
све до краја улице. 

6. Симе Перића I Цијела улица. 

7. Браће 
Обрадовића I Цијела улица. 

8. Мајевичка I Дио улице до кућног 
броја 29. 

9. Болничка I Цијела улица. 

10. Браће 
Стефановића I Цијела улица. 

11. Српских јунака I Цијела улица. 

12. Јадарска I Цијела улица. 

13. Поп Петра 
Лазаревића I Цијела улица. 

14. Снаговачка I Цијела улица. 

15. Видовданска I Цијела улица. 

16. Каменичка I Цијела улица. 

17. Марка 
Марковића I Цијела улица. 

18. Магистрални – 
Приобални пут 

I 

Дио улице од моста 
Александра I 
Крађорђевића до 
стадиона. 

II 
Дио улице од стадиона 
до црпне станице 
Мејдан. 

19. Горанска II Цијела улица. 

20. Горњи пут II Цијела улица. 

21. Ослобођења II Цијела улица. 
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22. Ђурђевданска II Цијела улица. 

23. 9. априла III Цијела улица. 
24. Омладинска III Цијела улица. 

25. Вратоломачки 
пут III Цијела улица. 

26. Нова  III Цијела улица. 
27. Радничка  III Цијела улица. 

28. Гаврила 
Принципа III Цијела улица. 

29. Браће Југовића III Цијела улица. 
30. Спречанска III Цијела улица. 
31. Рибарска III Цијела улица. 
32. Змаја од Ноћаја III Цијела улица. 
33. Буковички пут III Цијела улица. 
34. Подрињска III Цијела улица. 
35. Видакова њива III Цијела улица. 
 
(3) Паркирање на јавном паркиралишту може бити 
са ограниченим или неограниченим временом 
паркирања (инвалиди и категорије РВИ који 
посједују знак приступачности и породице погинулих 
бораца ВРС док остварују право на породичну 
инвалиднину у складу са Законом о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинуих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске). 
(4) Вријеме коришћења паркинг мјеста, повлашћени 
услови паркирања и организацијa наплате 
паркирања утврђују се ближе Правилником о 
паркирању на паркиралиштина у граду Зворнику који 
доноси градоначелник Града Зворник (у даљем 
тексту: правилник). 

 
Члан 6. 

(1) Јавна паркиралишта морају бити означена 
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима 
о безбједности саобраћаја на путевима. 
(2) Јавна паркиралишта на којима се врши наплата 
паркирања морају имати поред саобраћајне 
сигнализације из става 1. овог члана и допунску 
таблу која ће садржати број рјешења о коришћењу 
паркинга, ознаку зоне и категорије возила која се 
могу паркирати, износ комуналне таксе за 
паркирање и начин наплате, број телефона, као и 
допуштено вријеме паркирања. 
 
II – НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 7. 
(1) Уласком на јавно паркиралиште, односно паркинг 
мјесто, корисник прихвата услове прописане овoм 
одлуком. 
(2) За коришћење јавног паркиралишта, гдје је 
предвиђена наплата паркирања, корисник је дужан 
да плати одговарајућу комуналну таксу за 
паркирање. 
(3) Корисником паркиралишта сматра се возач или 
власник регистрованог возила. 

 
Члан 8. 

(1) Наплата комуналне таксе за паркирање на 
јавном паркиралишту обавља се мобилним 
телефоном или преко овлашћених продајних мјеста. 

(2) Наплата мобилним телефоном подразумијева 
плаћање таксе за паркирање куповином паркинг 
карте путем СМС-а у року од петнаест минута од 
доласка на паркиралиште те се за плаћено 
паркирање не издаје потврда (паркинг карта). 
(3) Наплата преко продајних мјеста подразумијева 
плаћање комуналне таксе за паркирање куповином 
паркинг карте на овлашћеном продајном мјесту у 
року од петнаест минута. 
(4) Наплата повлашћених, преплатних и паркинг 
карата за резервацију паркинг мјеста врши се 
подношењем захтјева надлежном органу и уплатом 
утврђеног износа комуналне таксе прије издавања 
рјешења. 

 
Члан 9. 

(1) За наплату паркирања путем продајних мјеста 
користи се паркинг карта. 
(2) Паркинг карта садржи сљедеће податке: назив 
Града Зворник, број рјешења, ознаку зоне, серијски 
број карте, датум, вријеме почетка паркирања, 
вријеме трајања паркирања, висину комуналне таксе 
јединичног сата паркирања или дневне карте, 
регистарске ознаке возила и продајно мјесто. 
(3) Паркинг карта купљена на овлашћеном 
продајном мјесту вриједи за сва јавна паркиралишта 
зоне за коју је намијењена. 
 

Члан 10. 
(1) Паркинг карту и правилност коришћења 
паркиралишта контролишу овлашћени радници 
надлежног одјељења. 
(2) Овлашћени радници су униформисани, носе 
видно истакнуте службене легитимацијe и користе 
одговарајућу техничку опрему која омогућава 
провјеравање мјеста и времена паркирања, 
регистарске ознаке возила и слично. 
(3) Изглед униформе одредиће Градоначелник 
правилником. 
 

Члан 11. 
(1) Станари у улицама на подручју зона у којима се 
наплаћује паркирање и правна лица која имају 
сједиште унутар тог подручја имају повлашћени 
статус у погледу трајања и цијене паркирања. 
(2) Право на повлашћену паркинг карту има физичко 
лице (станар), који: 

1) има пребивалиште или боравиште на 
подручју на којем се наплаћује паркирање, 
што доказује увјерењем о пребивалишту 
издатим од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске, 

2) има возило регистровано на своје име, што 
доказује важећом Потврдом о регистрацији,  

3) доказ о уплати. 
(3) На једну адресу пребивалишта у систем за 
наплату паркинга може бити пријављено само једно 
возило. 
(4) Право на повлашћену паркинг карту има правно 
лице и предузетник који: 

1) користи пословни простор на подручју на 
којем се наплаћује паркирање, што доказује  
потврдом о власништву пословног простора, 
односно уговором о закупу, 
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2) има возило регистровано на име правног 
лица, што доказује важећом потврдом о 
регистрацији, 

3) рјешење о регистрацији правног лица или 
предузетника,  

4) доказ о уплати. 
(5) На једну адресу правног лица или предузетника 
у систем за наплату паркинга може бити пријављено 
једно возило у власништву тог правног лица или 
предузетника. 
(6) Повлашћена паркинг карта се не може издати за 
возило за које је већ издата претплатна паркинг 
карта. 
(7) Ако корисник повлашћене паркинг карте за 
вријеме њеног важења промијени возило за које је 
карта издата, надлежно одјељење ће на захтјев 
корисника измијенити рјешење о повлашћеној 
паркинг карти. 
(8) Повлашћене паркинг карте не гарантују 
резервисано, нити слободно паркинг мјесто. 
(9) Повлашћене паркинг карте важе искључиво у 
зони за коју су издате. 

 
Члан 12. 

(1) Право на претплатну паркинг карту имају сва 
лица која: 

1) поднесу надлежном органу захтјев за 
издавање претплатне карте, 

2) имају возило регистровано на своје име, што 
доказују важећом потврдом о регистрацији,  

3) доказ о уплати. 
(2) Једна претплатна паркинг карта у систем за 
наплату паркинга се може издати само за једно 
возило. 
(3) Претплатна паркинг карта се не може издати за 
возило за које је већ издата повлашћена паркинг 
карта. 
(4) Претплатне паркинг карте не гарантују 
резервисано, нити слободно паркинг мјесто. 
(5) Претплатне паркинг карте важе искључиво у 
зони за коју су издате. 

 
Члан 13. 

(1) Заинтересованом правном лицу, предузетнику 
или физичком лицу може се одобрити резервисање 
једног паркинг мјеста у једној зони.  
(2) Износ таксе за резервацију паркинг мјеста 
утврдиће се Одлуком о комуналним таксама. 
(3) Период на који се може дати резервација паркинг 
мјеста не може бити краћи од шест мјесеци. 
(4) Резервисати се може највише 10% од укупног 
броја паркинг мјеста једне зоне. 

 
Члан 14. 

(1) За паркирање возила инвалида, осигурава се 
одређени број паркинг мјеста на којима се не 
наплаћује такса за паркирање.  
(2) Право коришћења мјеста за паркирање возила 
инвалида остварују инвалидна лица која посједују 
знак приступачности односно међународни знак 
инвалида у складу са одредбама члана 29. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у 
Босни и Херцеговини (Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 

18/13 и 8/17) и одредбама Правилника о 
обиљежавању возила којим управља лице са 
оштећеним екстремитетима или којим се превози 
лице са инвалидитетом 100% („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 54/17). 

 
Члан 15. 

(1) Наплате паркирања ослобођена су: службена 
возила Градске управе Града Зворник, ватрогасна 
возила, службена возила МУП-а и возила хитне 
помоћи док су у службеној употреби или за вријеме 
интервенције, возила предузећа из области 
комуналних дјелатности за вријеме интервенције у 
отклањању кварова, као и РВИ који посједују знак 
приступачности и породице погинулих бораца ВРС 
док остварују право на породичну инвалиднину у 
складу са Законом о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинуих бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске. 
(2) Право на ослобађање из претходног става овог 
члана не односи се на плаћање комуналне таксе за 
паркирање у случају резервације паркинг мјеста. 
(3) РВИ који посједују знак приступачности и 
породице погинулих бораца ВРС остварују право из 
става 1. овог члана подношењем захтјева 
надлежном органу.  
(4) Уз захтјев су дужни приложити: 

1) увјерење Одјељења за борачко инвалидску 
заштиту да остварују право на породичну 
инвалиднину (односи се на породице 
погинулих бораца), 

2) увјерење да посједује знак приступачности од 
стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске, 

3) има пребивалиште или боравиште на 
подручју града Зворника, што доказује 
увјерењем о пребивалишту издатим од 
стране Министарства унутрашњих послова, 

4) има возило регистровано на своје име, што 
доказује важећом потврдом о регистрацији. 

 
Члан 16. 

(1) Корисник јавног паркиралишта чини повреду 
услова коришћења паркиралишта прописаних овом 
одлуком: 

1) ако не плати коришћење паркинг мјеста, 
2) ако не истакне знак приступачности на видно 

мјесто испод вјетробранског стакла, 
3) ако прекорачи вријеме паркирања, 
4) ако не користи паркинг мјесто у складу са 

хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 

 
Члан 17. 

(1) На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1) паркирање возила на резервисаном паркинг 

мјесту, осим возила за које је резервација 
намијењена, као и ометање коришћења 
паркиралишта и сл. 

2) паркирање нерегистрованог возила, 
3) остављање неисправног или хаварисаног 

возила, односно прикључног возила без 
сопственог погона, 
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4) продаја робе, вршење угоститељских услуга и 
сл, 

5) заузимање паркинг мјеста постављањем 
препрека без одобрења, 

6) прање и поправка возила, као и друге радње 
које доводе до прљања или оштећења јавног 
паркиралишта, 

(2) Паркирање тешких теретних возила (преко 3,50 t 
укупне тежине), трактора и аутобуса забрањено је 
на свим јавним паркиралиштима. 
(3) Паркирање возила из става 2. овог члана 
дозвољено је само на посебним паркиралиштима 
која се одреде правилником. 

 
Члан 18. 

(1) О повредама одредби ове одлуке из члана 16. и 
17. овлашћени радник надлежног одјељења ће 
обавијестити комуналну полицију. 
(2) За возила која нису регистрована у надлежним 
евиденцијама регистрованих возила на територији 
Босне и Херцеговине овлашћени радник надлежног 
одјељења извршиће блокирање возила. 
(3) Накнада за блокирање и деблокирање возила 
износи 50,00 КМ. 
(4) Начин блокирања и деблокирања возила, начин 
плаћања утврђене накнаде и даље поступање 
службеног лица дефинисаће се правилником. 

 
Члан 19. 

На свим јавним паркиралиштима искључено је 
чување возила, одговорност за настала оштећења 
на возилима, одговорност услед временских 
непогода, крађе и сл. 
 
III – ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА У ВЛАСНИШТВУ 
ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

 
Члан 20. 

(1) Изузетно од члана 1. ове одлуке Скупштина 
града Зворник може посебном одлуком повјерити 
обављање посебне комуналне дјелатности од јавног 
интереса - паркинг дјелатности правним лицима или 
предузетницима који имају у власништву посебна 
паркиралишта или закључен уговор са власницима 
посебних паркиралишта (односи се на 
паркиралишта која нису јавне површине).  
(2) Накнада за уступљено право обављања 
комуналних послова из става 1. овог члана износи: 

1) 0,30 КМ по једном паркинг мјесту дневно, 
уколико се паркиралиште/гаража налази у 
црвеној зони, 

2) 0,20 КМ по једном паркинг мјесту дневно, 
уколико се паркиралиште/гаража налази у 
плавој или зеленој зони,  

(3) Плаћање ће се дефинисати уговором. 
 

Члан 21. 
Заинтересована лица из члана 20. став 1. ове 
одлуке могу путем надлежног одјељења поднијети 
захтјев за додјелу обављања послова посебне 
комуналне дјелатности од јавног интереса - паркинг 
дјелатности, ако испуњавају сљедеће услове: 

1) имају рјешење о одобреној дјелатности - 
услужне дјелатности у копненом саобраћају, 
шифра дјелатности - 52.21, 

2) паркиралиште или гаража испуњава услове 
предвиђене Законом о уређењу простора и 
грађењу. 

 
Члан 22. 

Уговор из члана 20. става 1. ове одлуке, у име Града 
закључује Градоначелник, а уговор садржи: 

1) предмет, услове и начин обављања 
комуналних послова, 

2) временски период обављања комуналних 
послова, 

3) накнаду за уступљено право, 
4) остале битне елементе. 

 
Члан 23. 

Правно лице или предузетник коме је повјерено 
обављање комуналне дјелатности из члана 20. став 
1. ове одлуке дужно је приједлог цијеновника 
доставити на сагласност Скупштини града Зворник.  

 
IV - ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖЕ У ВЛАСНИШТВУ 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ 
ЛИЦА КОЈИМА УПРАВЉА ГРАД 

Члан 24. 
Правна лица, предузетници или физичка лица могу 
Граду понудити на управљање паркиралиште или 
гаражу у њиховом власништву, а Град ће преузети 
на управљање уколико: 

1) оцијени да је преузимање управљања 
економски оправдано, односно уколико ће 
управљање довести до побољшања 
саобраћајне услуге, 

2) паркиралиште или гаража испуњавају услове 
предвиђене законским и подзаконским 
одредбама о уређењу простора и грађењу. 

 
Члан 25. 

Доношење оцјене оправданости за паркиралишта из 
претходног члана врши се на основу анализе коју 
израђује надлежно одјељење. 
 

Члан 26. 
За доношење оцјене оправданости неопходно је 
израдити: 

1) студију, која ће дати оцјену оправданости 
преузимања паркиралишта или гараже на 
управљање,  

2) дефинисати услове преузимања (накнада коју 
ће Град платити власнику по једном паркинг 
мјесту, тарифни модел, временски рок, 
корекције тарифног модела у зони 
паркиралишта или гараже које преузима на 
управљање, корекцију организације 
постојећих паркиралишта на којима је 
уведена наплата паркирања и др). 

 
Члан 27. 

(1) На основу студије оправданости која је 
прихваћена од стране Градоначелника, предлаже се 
Скупштини Града доношење Одлуке о преузимању 
паркиралишта или гараже. 
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(2) Уговор о преузимању у име Града закључује 
Градоначелник, а уговор садржи: 

1) предмет, услове и начин преузимања 
паркиралишта или гараже, 

2) временски период, 
3) накнаду, 
4) остале битне елементе. 

 
V – НАДЗОР 

Члан 28. 
Надзор над провођењем ове одлуке врше: 

1) саобраћајни инспектор (члан 6, члан 10. и 
члан 15) 

2) радници полиције (у складу са својим 
надлежностима), 

3) комунална полиција (члан 3, 16. и 17.), 
4) тржишна инспекција (члан 22.) 

 
IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
(1) Новчаном казном од 50,00 КМ казниће се 
физичко лице-возач или власник возила, ако: 

1) не плати комуналну таксу за паркирање (члан 
7.), 

2) не користи јавно паркиралиште у складу са 
чланом 16, 

3) користи паркиралиште супротно одредбама 
члана 17. 

(2) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ 
казниће се правно лице ако не закључи уговор из 
члана 22. 
(3) Новчаном казном од 1.000,00 КМ казниће се за 
прекршај из става 1. овог члана одговорно лице 
правног лица и предузетник. 
 
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 
Градоначелник ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке донијети: 
1) Правилник о измјени и допуни Правилника о 

систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Зворник,  

2) Правилник о паркирању на паркиралиштима у 
граду Зворнику.  

 
Члан 31. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о паркирању на јавним паркиралиштима 
(„Службени гласник града Зворник, број 12/17). 
 

Члан 32. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-100/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 7. и 14а. Закона о комуналним 
таксама („Службени гласник Републике Српске“ број: 
4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 2. 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 5. редовној сједници одржаној 15. јула 
2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНИ 

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
 
I 

У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 13/17, 9/20  и 3/21) Тарифни 
број 8. мијења се и гласи: 
 
„За коришћење јавних простора за паркирање 
моторних возила на обиљеженим паркинг мјестима 
плаћа се: 
     а) Једнократна такса за паркирање, и то: 

• За један сат у првој (црвеној) зони 1,00 КМ, 
• За један дан у првој (црвеној) зони 5,00 КМ, 
• За један сат у другој (плавој) и трећој 

(зеленој) зони 0,50 КМ, 
• За један дан у другој (плавој) и трећој 

(зеленој) зони 3,00 КМ. 
     б) Повлашћена такса за паркирање, и то: 

•  За један мјесец у свим зонама за станаре 
20,00 КМ, 

•  За дванаест мјесеци у свим зонама за 
станаре 120,00 КМ, 

•  За један мјесец у свим зонама за правна 
лица и предузетнике 40,00 КМ, 

•  За дванаест мјесеци у свим зонама за 
правна лица и предузетнике 240,00 КМ. 

     в) Претплатна такса за паркирање, и то: 
•  За један мјесец у првој (црвеној) зони 50,00 

КМ, 
•  За дванаест мјесеци у првој (црвеној) зони 

300,00 КМ, 
•  За један мјесец у  другој (плавој) и трећој 

(зеленој) зони 40,00 КМ, 
•  За дванаест мјесеци у другој (плавој) и 

трећој (зеленој) зони 240,00 КМ 
     г) Такса за резервацију паркинг мјеста, и то: 

•  За шест мјесеци у првој (црвеној) зони 
1.200,00 КМ, 

•  За шест мјесеци у у другој (плавој) и трећој 
(зеленој) зони 900,00 КМ. 

д) Такса за паркирање мотоцикала идентична је 
једнократној такси за паркирање         путничких 
моторних возила.“ 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-101/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39.  и 50. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19), члана 25. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске„ 
број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и чл. 7. и 8. 
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Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника 
(„Службени гласник Републике Српске„ број: 116/12), 
Скупштина града Зворник, на 5. редовној сједници 
одржаној 15. јула  2021. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ФОРМИРАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ 

КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ СПОСОБНОСТИ 
ЛИЦА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И УТВРЂИВАЊУ 
ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА 

                                                                                 
I 

Првостепена стручна комисије о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивању функционалног 
стања корисника, формира се, како би стручна лица 
као чланови исте сагласно правилима своје струке,  
али и мишљења дали одговоре о функционалном 
стању корисника у вези остварених припадајућих 
права.  
 

II 
Првостепену стручну комисију (у даљем тексту 
Комисија) чине три члана. 
 

III 
За сталне чланове  Комисије именују се: 

1. Весна Др. Цвијетић, спец. породичне 
медицине – ЈЗУ Болница Зворник 

2. Слађана Поповић, дипл. психолог - ЈУ Центар 
за социјални рад Зворник 

3. Наташа Ристић, дипл. дефектолог - ОШ 
Свети Сава Зворник 

 
IV 

1) Комисија из тачке III може по потреби бити 
повећана још за два повремена члана и то да један 
члан буде специјалиста одређене гране медицине у 
зависности од врсте сметње, а други дипл. 
социјални радник. 
2) Јединица локалне самоуправе сачињава листу 
стручњака који могу бити именовани као повремени 
чланови Комисије . 
3) За повремене чланове Комисије именују се: 

1. Ирена др. Јањић, неуропсихијатар 
2. Наташа др. Ивановић, интерниста-

ендокринолог 
3. Веселин др. Сандић, офтамолог 
4. Горан др. Бјековић, ортопед 
5. Драгана Митровић, дипл. социјални радник 

                                                                          
V 

1) Радом Комисије руководи њен Предсједник, који 
се именује из реда неког од сталних чланова. 
2) Стручна комисија даје налаз и мишљење на 
сједници само ако ради у пуном саставу. 
3) Сваки члан Комисије непосредно врши 
опсервацију и утврђивање способности и 
функционалног стања у оквиру домена рaда, а свој 
налаз и мишљење доставља Предсједнику Комисије 
на посебно предвиђеном обрасцу. 

VI 
1) Сваки члан Комисије је дужан током утврђивања 
способности и функционалног стања да се 
придржава прописа из своје области, као и 
стандарда и правила струке. 
2) Свака комисија је дужна да током процјене 
користи Бартелов тест. 
 

VII 
Бартелов тест попуњава предсједник стручне 
Комисије, на основу појединачне процјене сваког 
члана Комисије и усаглашених ставова свих. 
 

VIII 
Комисија доноси налаз и мишљење о способности и 
функционалном стању корисника, које садржи све 
неопходне податке назначене у посебно сачињеним 
обрасцима одређеним Правилником. 
 

IX 
Сагласно Правилнику о измјенама и допунама 
закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 94/19), Члановима 
Првостепене стручне комисије за утврђивање 
способности лица у поступку остварења права из 
социјалне заштите и утврђивање функционалног 
стања корисника припада накнада за рад и то 12,00 
КМ (Словима: дванаестконвертибилнихмаракa) по 
обрађеном захтјеву, у нето износу. 
 

X 
ЈУ Центар за социјални рад Зворник организује рад 
Комисије и врши друге послове везане за конкретне 
процјене, сагласно одредбама Закона и Правилника 
. 
 

XI 
1) Послове координације у раду Комисије у улози 
координатора, а по одлуци директора, обавља неко 
од запослених радника ЈУ Центра за социјални рад 
Зворник. 
2) Под овим пословима подразумјевају се 
административни, стручни послови координације 
између чланова стручне комисије и лица у поступку 
утврђивања способности и функционалног стања 
корисника и исти су саставни дио дјелатности 
Центра. 
 

XII 
На основу налаза и мишљења Комисије Центар за 
социјални рад доноси рјешење о остваривању 
права и услуга прописаних законом и одлуком 
јединице локалне самоуправе. 
 

XIII 
Комисија из тачке III и IV ове одлуке може обављати 
исте послове из своје дјелатности и за подручје 
друге општине, уколико се сачини споразум о свим 
битним ставкама истих . 
 

XIV 
Комисија у назначеном саставу функционише у 
трајању од четири године, рачунајући од дана 
њеног формирања и по протеку наведеног рока 
може бити поново формирана у истом саставу. 
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XV 
За извршење ове одлуке надлежни су ЈУ Центар за 
социјални рад Зворник и Одјељење за финансије 
при Градској управи Града Зворник. 
 

XVI 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о формирању Првостепене стручне комисије 
о способности лица у поступку остваривања права 
из социјалне заштите и утврђивању функционалног 
стања корисника, број: 01-022-57/17 од 05.04.2017. 
године. 
 

XVII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
                 
Број: 01-022-102/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној сједници, 
одржаној  15. јула 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.03.2021. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај  о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.- 31.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-92/2021                   ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној сједници, 
одржаној  15. јула 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК СА ПРИЈЕДЛОГОМ 

МЈЕРА - 2021. ГОДИНА  
 

1. Усваја се  Информација о стању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју града Зворник 
са приједлогом мјера - 2021. година.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-103/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној сједници, 
одржаној  15. јула 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2020-2022. 

ГОДИНА 
 

1. Усваја се  Извјештај о реализацији плана 
капиталних инвестиција 2020-2022. година. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-104/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 5. редовној сједници, 
одржаној  15. јула 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ   ИЗВЈЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ 
ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 
2020. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се  Извјештај о остварењу плана 
имплементације Стратегије интегрисаног развоја 
града Зворник за 2020. годину 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-105/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 127. Закона о 
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средњем васпитању и образовању (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 41/18, 35/20 и 
92/20), чл. 5. и 6. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 28/18), 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 5. редовној сједници 
одржаној  15. јула 2021. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА 
 
1. Скупштина града Зворник констатује да је 
престао мандат  члановима школских одбора  
основних и средњих школа на подручју града 
Зворник, именованих од стране Скупштине града 
Зворник. 
 
2. На основу овог закључка утврђена су рјешења о 
разрјешењу чланова школских одбора: ЈУ 
Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник,  ЈУ 
„Технички школски центар“  Зворник, ЈУ Основна 
школа „Свети Сава“  у Зворнику,  ЈУ Основна школа 
„Десанка Максимовић“ у Челопеку, ЈУ Основна 
школа „Петар Кочић“ у Козлуку, ЈУ Основна школа 
„Вук Караџић“ у Роћевићу, ЈУ Основна школа 
„Никола Тесла“ у Пилици,  ЈУ Основна школа „Јован 
Цвијић“ у Дрињачи и ЈУ Основна музичка школа 
„Војин Комадина“ у Зворнику. 
 
3. За спровођење овог закључка задужује се 
Стручна служба Скупштине града Зворник. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-106/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 36/19), 
члана 55. ст. (1) и (3) тачка 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16 и 
36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17) Скупштина града  Зворник на 5. 
редовној сједници одржаној 15. јула  2021. године,  
донијела је  
  

ЗАКЉУЧАК 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА И СЛУЖБИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Скупштина града Зворник констатује да је 
престао мандат в.д. начелницима одјељења и 
служби Градске управе Града Зворник, због 
окончања поступка јавне конкуренције. 

2. На основу овог закључка утврђена су рјешења о 
разрјешењу в.д. начелника: Одјељења за финасије, 
Одјељења за просторно уређење, Одјељења за 
стамбено – комуналне послове и послове 
саобраћаја, Одјељења за борачко – инвалидску 
заштиту, Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, Одјељења за инспекцијски надзор, 
Одјељења комуналне полиције, Службе за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу, Службе за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима и Службе цивилне 
заштите. 

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

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-107/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 127. 
Закона о средњем васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 41/18, 
35/20 и 92/20), чл. 5. и 6. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
28/18), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  
ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

ЗВОРНИК 
       
1. Дарко Стефановић, разрјешава се дужности 
члана Школског одбора у ЈУ Средњошколски  
центар „Петар Кочић“ у Зворнику, због истека 
мандата.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-66/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 127. 
Закона о средњем васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 41/18, 
35/20 и 92/20), чл. 5. и 6. Правилника о раду и 
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поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
28/18), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   ЈУ 
„ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР“ ЗВОРНИК 

       
1. Александар Крсмановић, разрјешава се 
дужности члана Школског одбора у ЈУ “Технички 
школски центар“ у Зворнику, због  истека мандата.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-67/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ У 

ЗВОРНИКУ 
   
1. Фахир Ферхатбеговић, разрјешава се дужности 
члана Школског одбора  у ЈУ Основна  школа ''Свети 
Сава''  у Зворнику, због истека мандата. 
   
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-68/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 

31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 

У ЧЕЛОПЕКУ 
       
1. Милош Батић, разрјешава се дужности  члана 
Школског одбора  у ЈУ Основна  школа ''Десанка 
Максимовић''  у Челопеку, због истека мандата. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-69/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ У 

КОЗЛУКУ 
       
1. Здравко Илић, разрјешава се дужности  члана 
Школског одбора  у ЈУ Основна  школа ''Петар 
Кочић''  у Козлуку, због истека мандата. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-70/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
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Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

РОЋЕВИЋУ 
 
1. Ђоко Јанковић, разрјешава се дужности члана 
Школског одбора у  ЈУ Основна  школа '' Вук 
Караџић''  у Роћевићу, због  истека мандата. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-71/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У 

ПИЛИЦИ 
 
1. Дарко Перић, разрјешава се дужности члана 
Школског одбора  у ЈУ Основна  школа ''Никола 
Тесла''  у Пилици, због истека мандата.   
  
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-72/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У 

ДРИЊАЧИ 
    
1. Милош Томић, разрјешава се дужности  члана 
Школског одбора  у ЈУ Основна  школа ''Јован 
Цвијић''  у Дрињачи, због истека мандата.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-73/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИН 
КОМАДИНА“ У ЗВОРНИКУ 

 
1. Срђан Деспић, разрјешава се дужности члана 
Школског одбора у  ЈУ Основна музичка школа 
''Војин Комадина''  у Зворнику, због истека мандата. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-74/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 127. 
Закона о средњем васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 41/18, 
35/20 и 92/20), чл. 5. и 6. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
28/18), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

ЗВОРНИК 
      
1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер за 
предузетнички менаџмент изабран је за члана 
Школског одбора у ЈУ Средњошколски  центар 
„Петар Кочић“ у Зворнику, на период од 4 године.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-75/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 127. 
Закона о средњем васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 41/18, 
35/20 и 92/20), чл. 5. и 6. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
28/18), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   ЈУ 
„ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР“ ЗВОРНИК 

    
1. Александар Крсмановић, дипломирани 
економиста изабран је за члана Школског одбора у 
ЈУ “Технички школски центар“ у Зворнику, на период 
од 4 године.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-76/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ У ЗВОРНИКУ 

       
1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије изабран је за члана Школског одбора  у 
ЈУ Основна  школа ''Свети Сава''  у Зворнику, на 
период од 4 године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-77/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У 

ЧЕЛОПЕКУ 
 

1. Милош Батић, аутомеханичар-специјалиста IV 
степен,  изабран је за члана Школског одбора  у ЈУ 
Основна  школа ''Десанка Максимовић''  у Челопеку, 
на период од 4 године.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-78/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ У КОЗЛУКУ 

 
1. Данијела Булић, фармацеутски техничар,  
изабрана је за члана Школског одбора  у ЈУ Основна  
школа ''Петар Кочић''  у Козлуку, на период од 4 
године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-79/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

РОЋЕВИЋУ 
     
1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије  изабран је за члана Школског одбора у  
ЈУ Основној  школи ''Вук Караџић''  у Роћевићу, на 
период од 4 године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-80/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ПИЛИЦИ 

      
1. Дарко Перић, Хемијски техничар,  изабран је за 
члана Школског одбора у ЈУ Основна  школа 
''Никола Тесла''  у Пилици, на период од 4 године.   
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-81/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У 

ДРИЊАЧИ 
      
1. Милош Томић, дипломирани економиста,  
изабран је за члана Школског одбора  у ЈУ Основна  
школа ''Јован Цвијић''  у Дрињачи, на период од 4 
године.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-82/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 134. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чл. 5. и 6. Правилника о 
раду и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 28/18), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',број: 5/17), а у вези са Закључком о 
констатовању престанка мандата чланова школских 
одбора, број: 01-022-106/21,  Скупштина града 
Зворник на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  ЈУ 
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИН 

КОМАДИНА“ У ЗВОРНИКУ 
    
1. Срђан Деспић, дипломирани економиста  
изабран је за члана Школског одбора у  ЈУ Основна 
музичка школа ''Војин Комадина''  у Зворнику, на 
период од 4 године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-83/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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 9. 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. 39. и 50. Статута града Зворник 
– Пречишћен текст (“Службени гласник града 
Зворник“ број 5/17), Скупштина града Зворник је, на 
5. редовној сједници одржаној 15. јула 2021. године, 
донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Разрјешавају се дужноссти чланови Градске 
изборне комисије Зворник због истека мандата у 
следећем саставу: 
 

1) Мустафа Арифовић 
2) Жељко Смиљанић 
3) Мешан Лупић 
4) Алиса Чивић 
5) Мирослав Аћимовић 

 
2. Сагласност на разрјешење из тачке 1. овог 
рјешења даје Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник'', а примјењиваће се од дана давања 
сагласности из тачке 2. овог рјешења. 
 
Број: 01-111-84/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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), чланa 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊ Е 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д.  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Срђан Деспић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се  вршиоца дужности 
начелника Одјељења за  финансије, у Градској 
управи Града Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-85/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 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), чланa 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д.  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

1. Бошко Којић, дипломирани инжењер грађевине 
из Зворника, разрјешава се  вршиоца дужности 
начелника Одјељења за  просторно уређење, у 
Градској управи Зворник, због окончања поступка 
јавне конкуренције. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-86/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 

 
1. Бранко Јашић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, разрјешава се вршиоца 
дужности начелника Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, у  
Градској управи Града Зворник, због окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-87/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

ЗА  БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

1. Жељко Смиљанић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се вршиоца дужности 
начелника Одјељења за  борачко-инвалидску 
заштиту,  у  Градској управи Града Зворник, због 
окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-88/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА  ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер за 
предузетнички менаџмент, из Зворника, разрјешава 
се вршиоца дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности  у  Градској 
управи Града Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-89/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА  

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, разрјешава се вршиоца 
дужности начелника Одјељења за инспекцијски 
надзор, у  Градској управи Града Зворник, због 
окончања поступка јавне конкуренције. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-90/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

1. Горан Писић, дипломирани инжењер шумарства, 
из Зворника, разрјешава се вршиоца дужности 
начелника Одјељења Комуналне полиције у  
Градској управи Града Зворник, због окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-91/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, разрјешава се вршиоца дужности 
начелника Службе за јавне набавке и међународну 
сарадњу у  Градској управи Града Зворник,  због 
окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-92/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15.  јула 2021.  године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В. Д.  НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И  
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 
1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, разрјешава се вршиоца 
дужности начелника Службе за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима у Градској управи 
Града Зворник,  због окончања поступка јавне 
конкуренције. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-93/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. алинеја 21. 
Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), а у 
вези са Закључком о констатовању престанка 
мандата начелника одјељења и служби Градске 
управе Града Зворник, број: 01-022-107/21,  
Скупштина града Зворник, на  5. редовној сједници 
одржаној 15. јула 2021.  године, донијела  је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

1. Рајко Јурошевић, специјалиста струковни 
инжењер пољопривреде, из Зворника, разрјешава 
се вршиоца дужности начелника Службе цивилне 
заштите, у Градској управи Града Зворник, због 
окончања поступка јавне конкуренције. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-94/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Срђан Деспић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се начелника Одјељења за  
финансије,  у  Градској управи Града Зворник, до 
краја мандата сазива скупштине који га је изабрао. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-95/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

1. Бошко Којић, дипломирани инжењер грађевине 
из Зворника, именује се за начелника Одјељења за  
просторно уређење, у  Градској управи Града 
Зворник, до краја мандата сазива скупштине који га 
је изабрао. 
 
2. Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

Број: 01-111-96/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ   НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ 

САОБРАЋАЈА 
 

1. Бранко Јашић, дипломирани инжењер 
технологије из Зворника, именује се за начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја, у  Градској управи Града 
Зворник, до краја мандата сазива скупштине који га 
је изабрао. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-97/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

1. Жељко Смиљанић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за начелника Одјељења за  
борачко-инвалидску заштиту,  у  Градској управи 
Града Зворник, до краја мандата сазива скупштине 
који га је изабрао. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 01-111-98/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ 
 

1. Мeрсад Мехмедовић, дипломирани криминалист 
из Зворника, именује се за начелника Одјељења за  
општу управу,  у  Градској управи Града Зворник, до 
краја мандата сазива скупштине који га је изабрао. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-99/2021                  ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА   
ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
1. Дарко Стефановић, дипломирани инжењер за 
предузетнички менаџмент, из Зворника, именује се 
за начелника Одјељења за  привреду  и друштвене 
дјелатности  у  Градској управи Града Зворник, до 
краја мандата сазива скупштине који га је изабрао. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-105/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

1. Фахир Ферхатбеговић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, именује се за начелника 
Одјељења за инспекцијски надзор, у  Градској 
управи Града Зворник, до краја мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-100/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

1. Горан Писић, дипломирани инжењер шумарства, 
из Зворника, именује се за начелника Комуналне 
полиције  у  Градској управи Града Зворник, до краја 
мандата сазива скупштине који га је изабрао. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-101/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ   И 
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
1. Милош Томић, дипломирани економиста из 
Зворника, именује се за начелника Службе за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу у  Градској управи Града Зворник, до краја 
мандата сазива скупштине који га је изабрао. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-102/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И  
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 
1. Ђоко Јанковић, дипломирани инжењер 
технологије, из Зворника, именује се за начелника 
Службе за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима, у  Градској управи Града 
Зворник, до краја мандата сазива скупштине који га 
је изабрао. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-103/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), чланом 55. Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и члана 27. став 1. алинеја 21. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 5. редовној сједници одржаној  15. јула 
2021. године,  донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 
 

1. Рајко Јурошевић, специјалиста струковни 
инжењер пољопривреде, из Зворника, именује се за 
начелника Службе цивилне заштите, у  Градској 
управи Града Зворник, до краја мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-104/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
15. јул 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник 
града Зворник,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Вршење услуга за одржавање програма  Докунова 
и Финова за потребе Градске управе Зворник“, 
понуду је доставио понуђач: 
 

1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, 
Тузла.  

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за извршење наведених услуга у 
укупном износу од 4.633,20 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће 
се вршити у периоду 15.07.2021. – 14.07.2022. 
године, а плаћање се врши на основу достављене 
овјерене фактуре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
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Број: 02-360-34/21 
12. јул  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник 
града Зворник,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Набавка лиценце за програм „ESET Endpoint 
Protection Standard Antivirus““ за период од 
15.07.2021.године до 14.07.2022.године, понуду је 
доставио понуђач: 
 

1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, 
Тузла.  

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за набавку наведене робе у укупном 
износу од 1.731,60 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку 
робе је 3 (три) дана од обостраног потписивања 
уговора о директном споразуму, а плаћање се врши 
авансно 100%. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-35/21 
12. јул  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење унутрашњих радова у Дому здравља 
Зворник“ - отворени поступак, број: 02-360-29/21, у 
саставу: 

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

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

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

4) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић, 
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 13.07.2021. 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: 02-360-29/21 
12. јул  2021. 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 средњих и основних   школа број: 02-014-
4/17 од 19.07.2017. године, Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ОШ ''ЈОВАН 

ЦВИЈИЋ'' ДРИЊАЧА    
 
1. Додјељује се новчана награда ОШ ''Јован Цвијић'' 
Дрињача   на име екипних успјеха ученика на 
регионалним и републичким  такмичењима у 
2021.години, намјенски за набавку школског прибора 
и опреме у укупном износу 200 КМ 
(Словима:двијестотинеКМ). 
(Екипни успјеси ученика: прво мјесто  на регији у 
такмичењу из преднета Основи демократије). 
 
 2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити 
добављачима на основу достављених фактура, код 
којих школе изврше набавку школског прибора и 
опреме. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
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Број: 02-400-83/21 
14. јун  2021. 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 средњих и основних   школа број: 02-014-
4/17 од 19.07.2017. године, Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЈУ ''ТЕХНИЧКИ 

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР'' ЗВОРНИК - КАРАКАЈ 
 
1. Додјељује се новчана награда ЈУ ''Технички 
школски центар'' Зворник - Каракај  на име екипног 
успјеха ученика на регионалном такмичењиу из 
предмета Демократија и људска права у 
2021.години, намјенски за набавку школског прибора 
и опреме у укупном износу 200КМ 
(Словима:двијестотинеКМ). 
 
2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити 
добављачима на основу достављених фактура, код 
којих школе изврше набавку школског прибора и 
опреме. 
 
 3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-84/21 
14. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ГИМНАСТИЧКОМ КЛУБУ „ПОЛЕТ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Гимнастичком 
клубу „Полет“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансијске помоћи за набавку гимнастичке 
справе - трамболине. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва – oдржавање турнира, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Гимнастичког клуба „Полет“ број: 562-009-81370046-
19. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

Број: 02-66-27/21 
24. март  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЈИУ ЈИТСА 

И САМБО КЛУБУ „ЈУНИОР“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства Јиу Јитса и 
самбо клубу „Јуниор“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
одласка на семинар. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва – oдржавање турнира, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Јиу 
Јитса и самбо клуба „Јуниор“  број: 572-286-
00004525-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-37/21 
3. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КЛУБУ 

БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА  „056“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
одласка на турнире. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва – oдржавање турнира, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачких спортова „056“ број: 562-009-81368000-
46. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-38/21 
8. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

OМЛАДИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ 
„ТАБАНЦИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Омладинском 
фудбалском клубу „Табанци“ из Зворника у износу 
од 1.500,00 КМ, на име суфинансирања одржавања 
турнира школе фудбала. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Омладинског фудбалског клуба „Табанци“ број: 562-
009-00000313-85. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-42/21 
18. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА БИЛИЈАР 

КЛУБУ „ДИАМОНД“ 
 
1. Одобравају се новчана средства Билијар клубу 
„Диамонд“ из Зворника у износу од 1.500,00 КМ, на 
име финансијске помоћи за  одржавања турнира у 
билијару. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Билијар 
клуба „Диамонд“ број: 562-003-81630789-98. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-43/21 
21. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини Цапарде“ у износу 
од 1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
уређења ограде са сјеверне стране црквене порте. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Цапарде број: 571-
100-00000395-95. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-80/21 
11. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
организацији РВИ“ из Зворника у износу од 330,00 
КМ, на име новчане помоћи  дјеци ратних војних 
инвалида у 2021. години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и 
демобилисаних бораца, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
организације РВИ Зворник: 562-009-80298582-25. 

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

 
Број: 02-400-87/21 
11. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства Удружењу 
пензионисаних Полицијских службеника МУП РС 
Зворник  у износу од 2.000,00 КМ, на име новчане 
помоћи за лијечење чланова удружења и набавку 
основних средстава неопходних за функционисање 
удружења. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности , из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења пензионисаних полицијских службеника: 
562-003-81584088-36 

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

 
Број: 02-400-88/21 
15. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
организацији породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила“ из Зворника у износу од 
660,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
уградње тракастих завјеса у Спомен соби. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и 
демобилисаних бораца, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
организације породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник број : 562-009-
00000415-70. 

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

 
Број: 02-400-94/21 
1. јул  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
„Зворник у покрету“  у износу од 8.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова организације турнира 
„Zvornik 3x3 Streetball Tour“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација,- спортске 
манифестације, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021. годину. 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења „Зворник у покрету“ број:562-003-
81566531-36. 

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

 
Број: 02-66-44/21 
21. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Jоксимовић 
Михајлу из Зворника у износу од 1.300,00 КМ, на име 
новчане помоћи за набавку колица која су 
прилагођена за бављење спотром. 
 
2. Новчана средства у износу 1.300,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим лицима, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2021. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити по предрачуну број 
1197/2021 на жиро рачун  доо „КС Реха“ Сарајево 
број:161-000-00533400-20. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-430-802/21 
21. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 

 

1)  Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 414100  – Субвенција за музејску збирку у 
износу од 4.000,00 КМ,  
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- 416100 – Грант за Вуковце и успјешне 
ученике на такмичењима у износу од 
5.000,00 КМ,  

- 511100 – Издаци за градњу школских 
објеката у износу од 10.000,00 КМ, 

- 511100 – Издаци за градњу дома 
омладине и дома за старија лица у 
Кисељаку у износу од 5.000,00 КМ, 

- 511200 – Издаци за инвестиционо 
одржавање и реконструкцију школских 
објеката у износу од 6.000,00 КМ на 
позицију: 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима у износу од 30.000,00 КМ 
          

2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-40-10/21 
29. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190170 – Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја: 

 

2)  Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 412500 – Расходи за инфраструктуру у 
Мјесним заједницама у износу од 
16.000,00 КМ,  

- 513100 – Набавка земље за зону 
санитарне заштите, остале немјене и 
ФИШ у износу од 1.750,00 КМ, на позиције: 

 

- 511300 - Издаци за набавку опреме у 
износу од 1.750,00 КМ, 

- 511100 – Издаци у инфраструктуру у 
мјесним зеједницама из властитих 
средстава у износу од 16.000,00 КМ. 

 
4. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-40-11/21 
30. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190140 – Одјељење за финансије: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 413300  – (Камата на кредит за 

финансирање капиталних улагања 
7.000.000 КМ), на позицију: 

- 638100  –  Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљско одсуство, у 
износу 20.000,00 КМ. 
          

2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-12/21 
30. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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