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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

1. децембар 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 14/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу чл. 5. 31. и 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 121/12, 52/14,103/15 и 
15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске" број: 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 27. и 50. Статута града Зворник - 
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на 7. 
редовној сједници одржаној  30. новембра 2021. 
године   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 
I 

Скупштина града Зворник усваја Нацрт ребаланса  
буџета града Зворник за 2021. годину у износу од  
36.812.000,00 КМ. 

 
II 

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

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

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

Број: 01-022-139/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 2021. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник–пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 7. редовној сједници одржаној 30. 
новембра 2021. године, донијела је                                 

 
OДЛУКУ 

О  КУПОВИНИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 
ЗВОРНИКУ 

 
I 

Град Зворник ће  за потребе ЈУ ''Центар за 
социјални рад'' Зворник извршити куповину 
пословног простора у Зворнику који се налази у 
стамбено-пословном објекту  у Улици Браће 
Обрадовића бр.10, изграђеном на земљишту 
означеном као кп.бр.880/1 КО Зворник-град укупне 
корисне површине од 509 м2, који се састоји од 
пословног простора у приземљу  уписаног у лист 
непокретности број 49, подуложак број 2,  пословни 
простор у привреди, посебан дио зграде бр. 7 
површине 151 м2 КО Зворник-град; пословног 
простора на првом спрату  уписаног у лист 
непокретности број 49, подуложак број 2,  пословни 
простор у привреди, посебан дио зграде бр. 8 
површине 179 м2 КО Зворник-град и пословног 
простора на другом спрату  уписаног у лист 
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непокретности број 49, подуложак број 2,  пословни 
простор у привреди, посебан дио зграде бр. 9 
површине 179 м2 КО Зворник-град, власаништво 
Д.о.о.''Дуо Лујић'' Зворник за укупну цијену од 
1.499.514,00 КМ. (словима: милиончетиристотине 
деведесетдеветхиљадапетстототиначетрнаестконве
ртибилнихмарака). 
 

II 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да са 
д.о.о.''Дуо Лујић'' Зворник закључи уговор о 
купопродаји пословног простора из тачке I ове 
одлуке.  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-140/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник–пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 7. редовној сједници одржаној  30. 
новембра 2021. године, донијела  је   

                                 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА СА ДОО ''ФАГУМ 
НОВИ'' ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр. 7305/3 Ада њива 4. класе 
површине 528 м2, непокретности означених као 
7305/7 остало неплодно површине 850 м2 у дијелу 
1/3, обје уписане у лист непокретности бр. 8 КО 
Зворник власништво Град Зворник са 1/1 и 
непокретности означене као кп.бр. 7297/4 окућница 
њива 2. класе површине 435 м2 у дијелу 1/3  и 
непокретности означене као кп.бр. 7304/1 Ада њива 
4. класе површине 1348 м2 у дијелу 1/3, обје уписане 
у лист непокретности бр. 7 власништво Гајић 
(Богдана) Зоран са 1/1 (када се исте укњиже као 
власништво града Зворник, а на основу уговора о 
замјени непокретности са Гајић Зораном), за 
непокретности означене као  кп.бр. 7306/5 Поље 
економско двориште површине 1044 м2  уписане у  
посједовни лист бр. 5078 КО Зворник на име 
посједника Доо ''Фагум нови'' Зворник са 1/1, којима 
по старом операту одговара кч.бр. 3310/7 уписано у 
зк.ул.бр. 925 КО Зворник уписане као власништво 
Доо ''Фагум нови''  са 1/1. Замјена се врши у сврху 
комплетирања грађевинских парцела и формирања 
приступног пута. 
 

II 
Вриједност непокретности које у замјену даје град 
Зворник за 7305/3 износи 7.920,00 КМ, за кп.бр. 

7305/7 у дијелу 1/3 износи 9.056,00 КМ, за кп.бр. 
7297/4 у дијелу 1/3 износи 4.640,00 КМ, за кп.бр. 
7304/1 у дијелу 1/3 износи 14.368,00 КМ што укупно 
износи 35.984,00 КМ. Вриједност непокретности које 
у замјену даје  Доо ''Фагум нови'' Зворник за кп.бр. 
7306/5 износи 35.496,00 КМ. Доо ''Фагум нови'' 
Зворник на име разлике вриједности непокретности 
исплатиће Граду Зворник износ од 488,00 КМ. 
  

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може 
закључити уговор о замјени  некретнина из тачке I 
ове одлуке и анекс уговора када се за то стекну 
услови.              
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-141/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник–пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 6. редовној сједници одржаној 30. 
новембра 2021. године, донијела је    

 
OДЛУКУ 

О  ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА СА ГАЈИЋ (БОГДАНА) 
ЗОРАНОМ  

 
I 

Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр. 7305/6 Ада  Остало неплодно 
земљиште  површине 4181 м2 уписано у лист 
непокретности бр. 8 КО Зворник власништво град 
Зворник са 1/1 и кп.бр. 7306/5 Поље економско 
двориште површине 1044 м2 уписана у  посједовни 
лист бр. 5078 КО Зворник на име посједника ДОО 
''Фагум нови'' Зворник са 1/1, којој по старом операту 
одговара кч.бр. 3310/7 уписано у зк.ул.бр. 925 КО 
Зворник на ДОО ''Фагум нови'' Зворник са 1/1 (када 
се иста укњижи као власништво града Зворник са 
1/1 на основу уговора о замјени некретнина са ДОО 
''Нови Фагум'' Зворник), за непокретности означене 
као кп.бр. 7297/4 Окућница њива 2. класе површине 
435 м2, кп.бр. 7304/1 Ада  њива 4. класе површине 
1348 м2 и кп.бр. 7304/2 њива 4. класе површине 5245 
м2, све уписане у лист непокретности број 7 КО 
Зворник власништво Гајић Богдана Зоран са 1/1. 
Замјена се врши у сврху комплетирања 
грађевинских парцела и формирања приступног 
пута. 
 

II 
 Вриједност непокретности које у замјену даје  Град 
Зворник  за кп.бр. 7305/6 износи 167.240,00 КМ, за 
кп.бр. 7306/5 износи  35.496,00 КМ, што укупно 
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износи 202.736,00 КМ. Вриједност непокретности  
које у замјену даје  Гајић (Богдана) Зоран  за кп.бр. 
7297/4  износи 17.400,00, КМ, за кп.бр. 7304/1 износи 
53.920,00 КМ, за кп.бр. 7304/2  износи 131.125,00 
КМ, што укупно износи 202.445,00 КМ. Гајић 
(Богдана) Зоран ће Граду Зворник на име разлике 
вриједности непокретности исплатити износ од 
291,00 КМ.  
  

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може 
закључити уговор о замјени  некретнина из тачке I 
ове одлуке и анекс уговора када се за то стекну 
услови.              
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-142/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 2021. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 75. Закона о водама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17), а у складу са чланом 14. Правилника 
о мјерама заштите, начину одређивања и 
одржавања и обиљежавања зона санитарне 
заштите („Службени гласник Републике Српске“, 
број 76/16), члана 28. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19  61/21) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворника („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
7. редовној сједници, одржаној 30. новембра 2021. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА „ЂЕВАЊЕ“ 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се зоне санитарне заштите 
изворишта „Ђевање“, са којег се врши 
снабдијевање водом за пиће потрошача на 
подручју града Зворника, величина и границе зона 
санитарне заштите, мјере и режим заштите, надзор 
над спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и 
друга питања од интереса за спровођење 
санитарне заштите изворишта.  
 

Члан 2. 
Извориште „Ђевање” (у даљем тексту: Извориште) 
ситуирано је у источном дијелу Републике Српске. 
Каптирано врело удаљено је око 10 km јужно од 
Зворника, сса 150 m од регионалног пута Зворник-
Сарајево у подручју села Ђевање. 
 

Члан 3. 
Заштита Изворишта врши се успостављањем зона 
санитарне заштите и заштитних мјера, које су 
утврђене на основу до сада проведених истражних 

радова и стручног Елабората, у складу са 
локалним условима. 
 

Члан 4. 
Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних 
мјера врши се у циљу заштите вода Изворишта  од 
свих видова загађења и штетних утицаја који могу 
неповољно дјеловати на хигијенску исправност воде 
за пиће или на издашност Изворишта. 
 

Члан 5. 
(1) Урбанистичко уређење простора, грађење, 
привредне, пољопривредне и друге дјелатности 
могу се вршити само на начин и под условима који 
су утврђени овом одлуком. 
(2) Привредна друштва, општински органи управе, 
друга правна лица, предузетници и грађани дужни су 
придржавати се одредби ове одлуке и примјењивати 
прописане мјере заштите. 
 
I I  ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ 
МЈЕРЕ 

Члан 6. 
(1) Извориште „Ђевање” је извориште подземних 
вода у издани са карстним типом порозности и 
према Правилнику о мјерама заштите, начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите, 
подручја на којима се налазе изворишта, као и 
водних објеката и вода намјењених људској 
употреби, утврђују се три зоне санитарне заштите 
Изворишта. 
(2) Зоне санитарне заштите су: 

1) Зона непосредне заштите – зона најстрожијег 
режима заштите; 

2) Зона уже заштите – зона ограниченог режима 
заштите; 

3) Зона шире заштите – зона благог режима 
заштите, 

 
1. Зона непосредне заштите (зона најстрожијег 
режима    заштите – зона изворишта) 

Члан 7. 
(1) Зоне непосредне заштите Изворишта обухватају 
простор око каптажног објекта. 
(2) Зона непосредне заштите ограничена је 
сљедећим преломним тачкама: 
 
Преломна 
тачка 

Y X 

1 6 590 658 4 907 880 
2 6 590 669 4 907 850 
3 6 590 655 4 907 810 
4 6 590 620 4 907 800 
5 6 590 585 4 907 810 
6 6 590 568 4 907 850 
7 6 590 590 4 907 890 
8 6 590 618 4 907 900 

 
Члан 8. 

Право својине на подручју Зона непосредне 
заштите Изворишта ће се укњижити на Град       
Зворник. 
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Члан 9. 
(1) На подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта налазе се сљедећи објекти и 
припадајућа опрема: 

1) каптажни објекат, 
2) дио транспортног цјевовода и 
3) унутрашњи приступни пут. 

(2) Поред објеката из претходног става овог члана, 
на подручју Зона непосредне заштите Изворишта 
могу се уз примјену прописаних мјера заштите, 
градити или налазити и други водни објекти, као 
што су водозахватни објекти, резервоари, 
прилазни и унутрашњи путеви и други објекти  који 
су неопходни за рад система водоснабдијевања. 
 

Члан 10. 
(1) Водни и други објекти из члана 9. ове одлуке 
и њима припадајућа  опрема укњижеће  се као 
својина града Зворника. 
(2) А.Д. “Водовод и комуналије“ Зворник управља 
и одржава водне и друге објекте са  припадајућом 
опремом. 
(3) А.Д. “Водовод и комуналије” Зворник надлежано 
је за спровођење свих мјера заштите  прописаних 
овом одлуком на подручју Зона непосредне 
заштите Изворишта. 
(4) А.Д. “Водовод и комуналије” Зворник дужно је 
да донесе мјере и унапријед одреди поступке и 
дежурну службу са именованим одговорним лицем, 
која ће бити надлежна за координацију и 
спровођење активности санације у случају 
хаварије. 
 

Члан 11. 
(1) Подручја Зона непосредне заштите морају бити 
заштићена оградом, од неовлаштеног  приступа, 
као и другим потребним мјерама физичке заштите 
и осигурања. 
(2) Ограда из претходног става овог члана мора 
бити изведена на начин да спријечи       неовлаштени 
или насилни улазак на подручја Зона непосредне 
заштите Изворишта. 
 

Члан 12. 
(1) Приступ на подручја Зона непосредне заштите 
Изворишта дозвољен је само лицима запосленим 
на пословима одржавања и обезбјеђења објеката и 
зона непосредне заштите, надлежним 
инспекцијским органима и изузетно лицима која из 
оправданих разлога добију одобрење А.Д. 
“Водовод и комуналије” Зворник. 
(2) Сва лица из претходног става овог члана 
морају посједовати одговарајуће пропуснице како 
би могла приступити простору зона непосредне 
заштите. Врста пропусница и услови њиховог 
издавања утврђују се општим актима А.Д. 
“Водовод и комуналије” Зворник. 
(3) О свим посјетама лица и средстава која нису 
радно ангажована на пословима 
водоснабдијевања у зонама непосредне заштите, 
мора се водити посебна евиденција кроз књигу 
посјета, у коју се уписују пуна имена, адресе 
становања и својства лица која тренутно бораве у 

зони, односно назива и тип средства, дужину 
боравка и сврху боравка у зони. 
 

Члан 13. 
Лица која стално или повремено раде на 
објектима унутар Зона непосредне заштите    
Изворишта морају бити подвргнута обавезном 
здравственом периодичном прегледу. 

 
Члан 14. 

(1) А.Д. “Водовод и комуналије” Зворник искључиво 
је надлежно за кориштење земљишта Зона 
непосредне заштите Изворишта. 
(2) На подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта, поред забрана које се односе на Зону 
уже заштите и Зону шире заштите, примјењује се и 
забрана свих активности које нису везане за 
планско пружање услуга водоснабдијевања и 
одржавања зона и објеката. 
(3) Изузетно од одредаба става 1. овог члана, А.Д. 
“Водовод и комуналије” Зворник дужно је да 
земљиште у Зонама непосредне заштите 
Изворишта засије травом и растињем плитког    и 
везаног корјења. 
(4) Простор Зона непосредне заштите Изворишта 
може се користити, у функцији чишћења простора, 
само као сјенокос. 
(5)  Забрањена је у Зонама непосредне заштите 
Изворишта употреба средстава за заштиту  биља и 
прихрањивање травњака и слично. 
(6)  Изузетно од одредаба из става 1. овог члана, 
дозвољено је провођење канализације и других 
инсталација, које служе за нормалан рад објеката 
за водоснабдијевање, у ком случају је 
одговарајућим пројектним и извођачким рјешењима 
потребно осигурати да те инсталације не могу 
директно угрозити извориште. 
 
2. Ужа заштитна зона ограниченог режима 
заштите 

Члан 15. 
Ужа заштитна зона Изворишта обухвата простор 
ограничен сљедећим  преломним тачкама: 
 
Преломна 
тачка 

Y X 

1 6 590 444 4 908 095 
2 6 590 641 4 908 148 
3 6 590 784 4 907 955 
4 6 590 916 4 907 817 
5 6 590 725 4 907 567 
6 6 590 420 4 907 633 
7 6 590 331 4 907 907 

 
Члан 16. 

(1)   На подручју Уже заштитне зоне Изворишта 
забрањено је извођење радова, изградња објеката и 
обављање активности, којима се могу загадити воде 
изворишта, а нарочито: 
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1) извођење радова, изградња објеката и 
обављање активности које су забрањене у 
Зони  шире заштите Изворишта; 

2) изградња индустријских погона, занатских 
радњи, пољопривредних објеката и 
складишта грађевинског материјала, осим 
мањих погона који не употребљавају и не 
производе опасне и штетне материје, које су 
наведене у Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у површинске 
воде („Службени гласник Републике 
Српске“, број 44/01) и Правилнику о 
условима испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију („Службени гласник Републике 
Српске“, број 44/01), а који добију 
водопривредну сагласност или дозволу 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде; 

3) изградња путева, жељезничких пруга, парки-
ралишта и резервоара било које намјене, 
уколико се не спроведу мјере заштите у 
складу са најбоље доступним техникама и 
уколико за ту дионицу, не добију водопривре-
дну сагласност или дозволу Министар-ства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

4) изградња колектора канализације, осим 
непропусног, који служи само за објекте који 
су на том подручју; 

5) изградња рибњака; 
6) изградња терена за камповање, спортских 

терена, туристичких и стамбених објектата 
колективног становања; 

7) транспорт радиоактивних и других за воду 
штетних и опасних материја, без посебних 
најава и спровођења мјера посебне пратње 
и заштите кроз та подручја, и уз спровођење 
плана  за акцидентна загађења; 

8) свако ускладиштење нафте и нафтних 
деривата; 

9) свака рударска и грађевинска дјелатност 
којом се оштећује заштитни покров или 
омогућује отворено сакупљање воде, осим 
активности испитивања које су предвиђене и 
служе функцији водоснабдијевања; 

10) отварање шљункара и пјескара, тресетишта 
позајмишта глине, засјека, каменолома, 
предузимање било којих пољопривредних и 
шумарских захвата којима би могла бити 
оштећена активна зона тла или смањена 
дебљина кровине, поспјешила или убрзала 
ерозију тла, осим радњи које  то спречавају; 

11) постављање торова, осим испаше; 
12) отворено ускладиштење и примјена 

вјештачког ђубрива и пестицида; 
13) логоровање и купање у површинским водама; 
14) прање возила, радних машина и уређаја, као 

и замјена уља, резервних дијелова и сл.; 
15) отварање нових гробља и укопавање на 

постојећим гробљима; 
16) површинско и дубинско минирање; 
17) употреба тла у пољопривредне сврхе, осим 

ливада и 
18) друге активности за које се утврди да могу 

имати негативне посљедице за извориште. 

Члан 17. 
(1) На подручју Уже заштитне зоне Изворишта могу 
остати већ постојећи стамбени објекти, као и 
индивидуални објекти за узгој стоке и перади који 
су изведени уз ове стамбене објекте. 
(2) На објектима из претходног става дозвољени су 
радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу 
са условима дефинисаним актом о грађењу, 
издатим од стране надлежног органа. Санитарне 
отпадне воде из објеката на подручју Уже заштитне 
зоне из става 1. овог члана морају се прикупљати и 
транспортовати прописно пројектованим и 
изведеним канализационим системом. 
Канализациони систем мора бити водонепропустан 
на подручју Уже заштитне зоне Изворишта. 
(3) У случајевима када се не врши пречишћавање 
прикупљених отпадних вода из претходног става 
овог члана, санитарне отпадне воде морају се 
испустити изван подручја Уже и         Шире заштитне 
зоне Изворишта. 
 

Члан 18. 
(1) На подручју Уже заштитне зоне Изворишта, 
забрањују се све активности које нису у директној 
вези са радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у циљу рада 
и одржавања водозахватних објеката не смију 
штетно дјеловати на Извориште. 
(2) Изузетно од одредаба става 1. овог члана, 
допуштају се сљедеће активности у обиму  који не 
утиче на квалитет подземне воде на Изворишту: 

1) провођење канализације и других 
инсталација, које служе за нормалан рад 
објеката за водоснабдијевање, у ком случају 
је одговарајућим пројектним и извођачким 
рјешењима потребно осигурати да те 
инсталације не могу угрозити Извориште; 

2) Кретање становништва без ограничења, 
контролисане рекреативне активности, што 
може укључити стазе за шетњу, џогинг и 
вожњу бицикала, паркове за шетњу и 
сједење и сл. при чему није  дозвољена 
изградња спортских и рекреационих 
објеката; 

3) Одржавање постојећих објеката, усмјерено 
на обезбјеђење правилног функционисања 
постојећих објеката, првенствено са аспекта 
прихвата и одвођења отпадних вода, те 
уклањања чврстог отпада, при чему није 
дозвољена промјена намјене објеката. 

 
3. Шира зона заштите - зона благог режима 
заштите 

Члан 19. 
Шира зона заштите Изворишта обухвата простор 
ограничен сљедећим преломним тачкама: 
 
Преломна 
тачка 

Y X 

1 6 590 386 4 908 314 
2 6 590 038 4 908 315 
3 6 589 544 4 908 284 
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4 6 589 110 4 908 247 
5 6 588 891 4 908 164 
6 6 588 526 4 907 956 
7 6 588 406 4 907 562 
8 6 588 514 4 907 131 
9 6 588 891 4 906 617 

10 
11 

6 589 159 

6 589 661 

4 906 541 

4 906 458 
12 6 590 151 4 906 450 
13 6 590 514 4 906 481 
14 6 590 779 4 906 879 
15 6 590 760 4 907 100 
16 6 590 916 4 907 817 
17 6 590 784 4 907 955 
18 6 590 641 4 908 148 

 
Члан 20. 

(1) На подручју Шире зоне заштите Изворишта 
забрањено је извођње радова, изградња објеката и 
обављање активности којима се могу загадити воде 
Изворишта, а нарочито: 

1) упуштање отпадних вода у тло; 
2) изградња објеката базне индустрије који 

испуштају радиоактивне или друге за воду 
штетне и опасне материје или отпадне воде 
(рафинерије нафте, нуклеарни реактори, 
металопрерађивачки погони, хемијске 
фабрике и сл.) 

3) одлагање, задржавање или одстрањивање 
увођења у подземље радиоактивних материја. 

4) одлагање, задржавање, увођење у подземље, 
за воду опасних и штетних материја које су 
наведена у Правилнику о условима испушта-
ња отпадних вода у површинске воде и 
Правилнику о условима испуштања отпадних 
вода у јавну канализацију, осим ако се не ради 
о материјама које се могу испуштати у јавну 
канализацију и ако су те штетне материје у 
потпуности      одведене непропусном 
канализацијом изван утицајног подручја; 

5) изградња цјевовода за течности које су 
штетне и опасне за воду; 

6) ускладиштење радиоактивних и других за 
воду штетних и опасних материја, осим 
ускладиштења лож уља за домаћинство и 
погонског горива за пољопривредне машине, 
ако су спроводене најбоље доступне технике, 
као и сигурносне мјере за изградњу, довоз, 
пуњење, ускладиштење и употребу; 

7) изградња резервоара и претакалишта за 
нафту и нафтне деривате, радиоактивне и   
остале за воду опасне и штетне материје; 

8) извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту, земни гас, минералну 
воду,   радиоактивне материје и израда 
подземних складишта; 

9) отворено ускладиштење и примјена хемијских 
средстава штетних за тло и воду, пестицида и 
средстава за регулисање и раст биља; 

10) коришћење отпадних вода у пољопривреди, 
укључујући и оборинске воде са саобраћајних     
површина, те упуштање ових вода у 
акумулацију или њене притоке; 

11) изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим ако се   
отпадне воде из њих не одводе у цјелости 
непропусном канализацијом изван зоне 
заштите; 

12) изградња сточних, перадарских и других 
фарми и товилишта; 

13) изградња полетно слетних стаза у ваздушном 
саобраћају;   

14) изградња војних складишта и сличних војних 
објеката; 

15) изградња жељезничких и аутобуских станица и 
ауто-транспортних терминала; 

16) изградња уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и уређаја за спаљивање смећа;  

17) изградња нових гробља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних); 

18) формирање депоније чврстог отпада, 
планирки, мрциништа, аутоотпада и старог 
жељеза; 

19) употреба материјала штетних за воду код 
изградње објеката (нпр. смола, битуменозни   
материјали, шљака и сл.); 

20) пражњење возила за одвоз фекалија; 
21) упуштање у тло расхладних и термалних вода; 
22) отварање ископа у површинском заштитном 

слоју осим на мјестима изградње објеката; 
23) експлоатација минералних сировина; 
24) прање возила и замјена уља уз површинске 

воде; 
25) напајање стоке из површинских вода и гоњење 

стоке преко водотока; 
26) комерцијални узгој рибе осим биолошког 

одржавања и порибљавања у природним 
токовима; 

27) крчење шума и друге дјелатности које 
изазивају ерозију тла. 

 
Члан 21. 

(1)  На подручју Шире заштитне зоне могу остати већ 
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални 
објекти за узгој стоке и перади који су изграђени уз 
ове стамбене објекте. 
(2) На објектима из претходног става дозвољени су 
радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са 
условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од 
стране надлежног  органа. 
(3)  Санитарне отпадне воде из објеката на подручју 
Шире заштитне зоне, из става 1. овог члана морају се 
прикупљати и транспортовати прописно 
пројектованим и изграђеним канализационим 
системом. Канализациони систем мора бити 
водонепропустан на подручју Шире заштитне зоне. 
(4)  У случајевима када се не врши пречишћавање 
прикупљених санитарних отпадних вода из 
претходног става овог члана, санитарне отпадне 
воде морају се испуштати изван подручја Шире 
заштитне зоне Изворишта. 
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Члан 22. 
А.Д. “Водовод и комуналије” Зворник дужно је на 
прописан начин обиљежити одговарајућим знаковима 
зоне и појасеве заштите, у складу са Правилником о 
мјерама заштите, начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите („Службени гласник 
Републике Српске“, број 76/16). 
 
III НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 

Члан 23. 
Надзор над провођењем ове одлуке врше надлежни 
инспекцијски органи и комунална полиција, сваки из 
своје надлежности. 
 
IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ 
казниће се за прекршај правно лице уколико: 

1) обавља активности, врши извођење радова, 
изградњу или реконструкцију објеката 
супротно мјерама заштите прописаним чланом 
12. став (1), чланом 14. ст. (2), (4) и (5), чл. 16. и 
18. став (1) , чланом 20. став (1), ове одлуке; 

2) ако не поступи у складу са одредбама члана 
10. став (4), чланом 11. ст. (1) и (2), чланом 12. 
став (2) и (3), чланом 13. и 14. став (1), (3) и 
(6), чланом 17. ст. (2) и (3), чланом 18. став (2), 
чланом 21. ст. (2), (3) и (4), ове одлуке; 

(2) За прекршаје из овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 
физичко лице новчаном казном у износу од 300,00 КМ 
до 1.000,00 КМ. 

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 
Саставни дио ове одлуке су графички прилози на 
којиме су приказане границе зона санитарне   заштите 
Изворишта. 

 
Члан 26. 

(1) На подручју Зона непосредне заштите, Зоне уже 
заштитне и Зоне шире заштите извршиће се уређење 
простора и провођење мјера заштите у складу са 
овом одлуком и Програмом санитарне заштите 
изворишта „Ђевање“, у року од 12 мјесеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
(2) Град Зворник дужан је извршити радње из члана 
8. ове одлуке, у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
(3) А.Д. “Водовод и комуналије” Зворник дужно је 
извршити радње из чл. 11. и 12. ове одлуке, у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 27. 
Доносиоци планских докумената (просторни план, 
урбанистички план, регулациони планови, план 
управљања водама, шумско-привредна основа) 
дужни су исте ажурирати са одредбама ове   одлуке у 
року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 
 

Члан 28. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 01-022-143/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник–пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 7. редовној сједници одржаној  30. 
новембра 2021. године, донијела  је        
                       

OДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА 

СА РАДОВИЋ МОМЧИЛОМ ИЗ ЈАРДАНА 
 
I 

У Одлуци  о замјени земљишта са Радовић 
Момчилом („Службени гласник града Зворник“, број 
8/21) у тачки I мијења се површина парцеле 
означене као кп.бр.5182/5 Табла 1, 3 и 5 њива 2 
класе уписана у посједовни лист бр.323 КО Зворник, 
на име посједника град Зворник са 1/1, тако да 
умјесто „1559 м2“, треба да стоји „1465 м2“. 
 

II 
 У тачки II мијења се вриједност  непокретности у 
власништву града Зворник, тако да умјесто 
„14.031,00 КМ“, треба да стоји „13.185,00 КМ“, као и 
износ разлике вриједности непокретности коју ће 
Радовић Момчило исплатити граду Зворник, тако да 
умјесто „1.287,00 КМ“, треба да стоји „441,00 КМ“,. 
  

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-144/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКОГ 

ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ТРОТОАРА, 
ПАРКОВА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА И ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИКА ЗА 

2022. ГОДИНУ. 
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1.   Усваја се Програм рада зимског одржавања 
градских улица, тротоара, паркова, приградских 
насеља и локалних путева на територији града 
Зворника за 2022. годину. 
 
2.  Саставни дио наведеног  закључка је Програм 
из тачке 1.  
 
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-145/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 2021. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

 
ПРОГРАМ 

РАДА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА 
ТРОТОАРА, ПАРКОВА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 
И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗВОРНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Одржавање путева у зимском периоду дефинисано 
је законима и правилницима: 
 

• Закон о безбједности  саобраћаја на 
путевима Републике Српске (''Сл.гласник 
Републике  Српске'', број: 63/11 ) , 

• Закон  о  јавним   путевима   Републике   
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 89/13),  

• Правилник о одржавању, рехабилитацији и 
заштити јавних путева и путних објеката 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
6/15)  и  

• Одлука о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у насељима на подручју 
града Зворник (''Службени гласник Града 
Зворник'', број:4/17) 

  
Оперативни план рада Зимске службе састављен је 
на основу претпоставке да ће зима текуће године 
имати просјечне климатске карактеристике у 
климатској зони града Зворника, односно да ће 
средња зимска температура имати просјечне 
вредности. 
Надлежни орган Градске управе града Зворника  
који управља путевима, организује чишћење и 
одржавање проходности путева и улица у зимском 
периоду како је доле наведено.  
Комплетна организација радова на остваривању 
задатака из области зимског одржавања, градских 
улица, тротоара, јавних површина улица у 
приградским насељима, као и локалних путева на 
територији града Зворника обухваћени су овим 
програмом рада. 
Све активности око уклањања снијежних наноса, 
ледене коре, са тротоара, испред пословних 
простора (предузећа, трговинских радњи, 
угоститељских објеката и других јавних установа), 
као и бацање соли, вршиће власници или корисници 
тих објеката.   
Контролу и надзор на извршењу датих послова 
врши комунална полиција . 

Рад зимског одржавања зависи од: врсте, обима, 
количине падавина и исто ће бити прилагођено 
временским условима и то: 

ледена киша 
лаке снијежне падавине до 5 цм 
снијежне падавине преко 5 цм 

 
Програм рада зимског одржавања обухвата 
следеће радње: 
 
А)  Разгртање снијега  на градским улицама, 
локалним и некатегорисаним  путевима 
Б)  Чишћење и одвоз снијега са градских улица и 
тротоара 
В) Посипање соли по: градским улицама, 
тротоарима, степеништима и осталим јавним 
површинама (гдје је неопходно). 
Г)  Набавка и транспорт фракције (двојка) на 
узбрдице локалних и некатегорисаних путева. 
 
Према најновијим прописима који су донијети у 2021. 
години зимска опрема је неопходна од 01.11.текуће 
године до 01.04. наредне године, тако да  Зимско 
одржавање обухвата период од 01.01.2022. до 
01.04.2022. године и од 01.11.2022. до 31.12.2022. 
године, у зависности од временских услова. Уколико 
дође до падавина  или потребе за интервенцијом 
због појаве поледице и сличних временских 
неприлика интервенише се и прије и после овог 
термина прописаног трајања зимске службе. 
 
1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ 

 
У складу са Програмом рада зимског одржавања, 
Извођач радова врши одржавање градских улица и 
приградских насеља по налогу и у координацији са 
овлаштеним представником Града Зворник. 
Након склапања уговора са одабраним Извођачем 
радова, исти је дужан одмах  овлаштеним 
представницима доставити писано Рјешење о 
именовању одговорне особе Извођача радова – 
руководиоца зимске службе, као и списак потребне 
механизације за зимско одрежавање. 
 
2. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКИХ УЛИЦА И 
ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА (КАРАКАЈ, УЛИЦЕ, 
ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД 
И ДИВИЧ) 
 
Обухвата: 
 

- Разгртање снијега са путева (улица), 
посипање индустријске соли и по потреби 
фракције ''двојке'' у приградским насељима. 

- Чишћење снијега са саобраћајница са 
посипањем индустријске соли по истим, 
утовар у камион снијега и леда са градских 
саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију 
до СТД 3 КМ (по потреби). 

Ручно бацање (посипање) соли по тротоарима, 
паркинг просторима, парковима и степеништима, 
врши АД ''Водовод и комуналије'', Индустијску со 
преузима од извођача радова задуженог за зимско  
одржавање  градских улица и приградских насеља,  
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у чијој надлежности је и прочишћавање запушених 
сливника и сливних решетки. 
Приликом уклањања снијега са коловоза обратити 
пажњу на ''лежеће полицајце'' и ивичњаке на 
градским улицама, како не би били оштећени.  
 
Чишћење градских улица се врши по следећим  
приоритетима и то улице: 
 

Светог Саве, 
Браће Југовића, 
Патријарха Павла,  
Карађорђева,  
Краља Петра I Карађорђевића, 
Трг побједе,  
Вука Караџића, Снаговачка и Рибарска 
9. Април, Гаврила Принципа и Радничка (Ново 
насеље), 
Браће Стефановића (поред цркве) ,  
Браће Обрадовића,Симе Перића и Мајевичка,  
Болничка и Каменичка (Звоник), 
Улица Српских јунака, 
Ослобођења, 
Горњи пут  
Ђурђевданска улица. 
и све остале улице и огранци главних улица гдје је 
могуће прићи са возилом за чишћење  
 
Након чишћења градских улица приступиће се 
чишћењу путева у приградским насељима: Каракај, 
Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и 
Дивич.  
Чишћење снијега и посипање индустријске соли 
обављат ће се и у свим улицама у којим је могућ 
приступ механизације.  
Зимско одржавање чишћење градских улица се 
врши свакодневно (ако је то неопходно). 
 
НАПОМЕНА: 

- За зимско одржавање у граду не користити 
фракцију, само посипати индустриску со (због 
зачепљења канализационих одвода, решетки, 
сливника и сл.) 

 
3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИКА 

 
Обухвата: 
 

- Чишћење и разгртање снијега са локалних и 
некатегорисаних путева.  

- Посипање индустријске соли и фракције на 
локалним и некатегорисаним путевима по 
потреби (на узбрдицама) 

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

- Jaвни пут првог и другог приоритета се 
сматра проходним у зимским условима 
уколико висина утабаног снијега на коловозу 
не прелази 10 цм , а кретање је могуће уз 
кориштење зимске опреме, а на путевима 
трећег приоритета и осталим путевима, 
висина снијега не прелази 15 цм и могућ је 
саобраћај возилима која имају зимску опрему. 

 ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА 
 
Када се остваре претпоставке за чишћење од 
снијега, извођач је дужан да приступи чишћењу 
снијега са локалних путева у МЗ-а по следећим 
приоритетима: 
 
 ПРВИ ДАН :                                                          
Зл. воде – Снагово – Липље – Каменолом.       
Рашидов хан, - Црни врх                                     
Кисељачки пут – Кисељак                                   
К.мост-Д.Каменица-Г.Каменица-Шијаковићи    
Кружни пут кроз МЗ Пилица                                
Козлук – Јусићи                                                    
Брањево – Локањ                                                 
МЗ Кучић Кула                                                      
Малешић (Шакотићи) – Клиса – Петковци          
 Цер – Горњи Грбавци                                         
Доњи Скочић – Горњи Скочић                            
Регионални пут – Бошковићи                              
Тршић – Живковина                                             
Тршић – Соколина                                                
Молитвиште Тршић-Овчаревац                          
Д. Шепак – Горњи Шепак                                     
Кружни пут ’’Брањево’’                                         
Јардан–Д.Грбавци- Китовнице–Д.Дио                
Пут за насеље ''Вишњик''                                     
Ђулићи –Радава(асфалтирани дио)                   
Крижевићи – Г. Крижевићи                                  
Зворник – Шћемлија – Маг.пут                            
МЗ Роћевић                                                           
Ораовац-Крижевићи-Парлог-Баљковица           
                                                                               
ДРУГИ ДАН :      
Каменичка.ријека (Крушке) – Лијешањ                                                                         
Бакрачи - Глођанско брдо  
Пилица - Симићи – Кула                                 
Козлук - Табанци –Сјенокос 
Магистрални пут – Бријесница                       
МЗ Ристићи 
Челопек - Цер 
Липље – Самари 
Липље – Султановићи - Маричићи 
Ђулићи – Дураковићи   
Бијели поток – Калудрани - Клиса 
МЗ Султановићи 
МЗ Јошаница 
МЗ Ново Село 
МЗ Зелиње 
МЗ Ђевање 
МЗ Дрињача 
МЗ Гуштери 
МЗ Доњи Шепак 
МЗ Пађине                                                        
МЗ Трновица                                                    
МЗ Горњи Шетићи 
МЗ Шетићи 
МЗ Петковци 
МЗ Глумина 
 
Други путни правци и мјесне заједнице се чисте по 
захтјеву надзорног органа у договору са 
представником савјета МЗ-це. 
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НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ ''ДВОЈКЕ'' 
вршиће се на  следећим путним правцима: 

 
Р.Б

. 
РЕЛАЦИЈА ДУЖИН

А 
КОЛИЧИН

А 
1. Магистрални пут– 

Паљевићи 
3,2 км 20 м³   

2. Дрињача – Луке 1,8 км 10 м³ 
3. Дрињача – Костјерево  

(два правца) 
3,8 км 40 м³ 

4. Магистрални пут– 
Ђевање 

2 км 20 м³ 

5. Веоча– Ђевање 0,6 км 10 м³ 
6. Камени мост – Горња 

Каменица(Шијаковићи
) 

15 км 60 м³ 

7. Каменичка ријека – 
Лијешањ 

4 км 30 м³ 

8. Бакрачи - Глођанско 
брдо 

1,8 км 10 м³ 

9. Глођанско брдо – 
ријека Дрињача 

1,7 км 20 м³ 

10. М.Пут (Каменолом) – 
Липље 

7 км 40 м³ 

11. Нови мост 
(Јошаница)– 
Папратница-
Јошаница-Гај 

3,2 км 30 м³ 

12. Липље – Самари  3,4 км 20 м³ 
13. Липље – Султановићи 

– Маричићи 
6 км 20 м³   

14. Асфалтна База – 
Ново Село 

2 км 20 м³ 

15. Магистрални пут – 
Ново Село 

1 км 10 м³ 

16. Шћемлија – Хоча – 
Магистрални пут 

1,5 км 20 м³   

17. Зворник – Шћемлија 1,5 км 25 м³   
18. Златне воде (Зворник) 

- Кула град 
5 км 30 м³ 

19. Куљански пут – 
Г.Снагово- 
Бијељевина 

13 км 60 м³ 

20. Г.Снагово (Р.Хан) – 
Црни врх 

4,6 км 20 м³ 

21. Ораовац-Глумина – 
Махмутовићи 

5,7 км 20 м³ 

22. Ораовац – Крижевићи 
– Парлог 

5,8 км 60 м³ 

23. Крижевићи – 
Китовнице – Дуги дио 

6,5 км 40 м³ 

24. Парлог – Баљковица – 
Пандурица 

5 км 40 м³ 

25. Јардан (надвожњак) – 
Д.Грбавци 

6 км 30 м³ 

26. Цер (Дардагани) – 
Горњи Грбавци 

4 км 40 м³ 

27. Бијели Поток – 
Калудрани – Клиса 

5,7 км 40 м³ 

28. Ђулићи – Дураковићи 2 км 10 м³ 
29. Поље(Мајдан) – Кучић 

кула и Регионални пут 
– Лупе 

3 км 20 м³ 

30. Петковци – Клиса 2 км 30 м³ 
31. Доњи Шетићи – Горњи 

Шетићи 
2,3 км 20 м³ 

32. Шетићи – Бошковићи 2,5 км 30 м³   
33. Шетићи – Брдо и 

Томићи 
1,6 км 20 м³   

34. Козлук – Јусићи – 
Оџачина 

7 км 60 м³ 

35. Малешић (Шакотићи) 
– Клиса 

3,5 км 40 м³ 

36. Магистрални пут М 19 
(Челопек) – Улице - 
Зеохем 

3,8 км 20 м³ 

37. Челопек – Цер 2 км 10 м³ 
38. Тршић – Живковина 4 км 30 м³ 
39. Тршић – гробље 

Овчаревац 
2,3 км 10 м³ 

40. Тршић – Крстићи 1,5 км 10 м³ 
41. Тршић – Соколина 2 км 10 м³ 
42. Тршић – Марковићи 1 км 10 м³   
43. Маг. пут – Горњи 

Табанци – (насеље 
Радићи) - Сјенокос  

4,4 км 30 м³ 

44. Маг.пут - Скочић – 
Маг.пут 

3,8 км 30 м³ 

45. Кисељ. пут – Школа 
Буложани - Кисељ. 
пут 

1,5 км 8 м³ 

46. Кисељ. пут – Кисељак 6,2 км 10 м³ 
47. Доња Трновица – 

Горња Трновица 
5 км 20 м³ 

48. Маг. пут – Пађине 2 км 10 м³ 
49. МЗ Роћевић - Пецка, 

Врела, Писићи и 
Гробље 

3 км 20 м³ 

50. Маг. пут – Д. Шепак – 
Дебела међа 

1,5 км 10 м³ 

51. С. Шепак – Г. Шепак 2,6 км 20 м³   
52. С. Шепак – Вишњик 1 км 10 м³ 
53. Кружни пут кроз 

Брањево 
2,5 км 20 м³ 

54. Брањево – Локањ 
(Лазаревићи) 

11,1 км 50 м³ 

55. Лок. пут за Локањ -  
Пантићи 

3 км 20 м³ 

56. Лок. пут за Локањ -  
Радоњићи 

4 км 20 м³ 

57. Лок. пут за Локањ -  
Савићи 

5 км 30 м³ 

58. Манојловићи – 
Лазаревићи 

1 км 10 м³ 

59. Лок. пут за Локањ – 
Подосоје 

3,5 км 20 м³ 

60. Д.Пилица – Кула –
Баре – Пећина – 
Д.Пилица 

20 км 80 м³ 

 
 
Извоз фракције ''двојке'' вршиће се и на другим 
путним правцима по потреби (ако процијени 
надзорни орган у договору са представником савјета 
МЗ-це.) 
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4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Руководилац зимске службе је дужан водити 
дневник рада и радне налоге за машине ангажоване 
на пословима зимског одржавања. Дневник рада и 
радни налози морају бити овјерени од стране 
инвеститора најкасније у року од 48 сати од 
извршене интервенције.  
У дневник рада се осим уобичајених података уноси 
следеће: 

- температура ваздуха према подацима 
Хидрометеоролошког завода 

- висина снијежног покривача на дионици која 
се чисти 

- врста радова са подацима о количинама и 
утрошеном времену 

- евентуални непредвиђени радови са 
потврдом одобрења надзорног органа 

Дневник рада је документ који служи за обрачун 
извршених радова. Предсједници савјета мјесних 
заједница својим потписом и печатом у дневнику 
потврђују тачност уписаних података који се односе 
на дату мјесну заједницу. 
 
НАПОМЕНА: 
- Одабрани Извођач радова је дужан доставити 
списак механизације којом располаже и то: 
1) За градске улице и приградска насеља, 
минимално 3 возила са опремом за чишћење и 
разгртање снијега и камион кипер за утовар и одвоз 
снијега са градских улица у случају већих падавина. 
2) За локалне путеве, минимално 4 возила са 
опремом за чишћење и разгртање снијега. 
По налогу Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), а 
у сарадњи са мјесним заједницама  зимска служба 
ће обављати послове и мимо овог програма (веће 
снијежне падавине, невријеме и сл.), и за то ће се у 
тендеру предвидјети ставка непредвиђени радови. 
У ситуацији повећане опасности од снијежних 
падавина, укључиће се и Служба цивилне заштите 
са којом ће се координирати рад на терену, ради 
отклањања последица невремена. 
Предсједници савјета мјесне заједнице нису 
овлаштени да издају налоге за послове зимског 
одржавања, већ само врше контролу извршених 
послова  у координацији са Инвеститором. 
Извођач радова зимског одржавања је дужан да се 
одазове позиву Наручиоца радова, најкасније до 30 
минута по позиву и започне са обављањем 
наложеног посла. 
Изабрани извођач радова је дужан благовремено 
обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со и 
фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код 
сваког изласка на терен обавезно јави предсједнику 
МЗ._________________________________________ 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПРИВРЕДИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ГРАДА ЗВОРНИК 
НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Информација о стању у привреди и 
запошљавању Града Зворник на дан 30.09.2021. 
године. 
   
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-146/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21)  и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
ЗВОРНИК У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 

 
1. Усваја се Информација о стипендирању 
студената из буџета града Зворник у школској  
2020/2021. години. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-147/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О УСВОЈЕНОМ 

ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА ЈУ 
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ПЕТАР КОЧИЋ“ 
ЗВОРНИК ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 
1.   Усваја се Информација о усвојеном Годишњем 
програму рада ЈУ Средњошколски центар “Петар 
Кочић“ за школску 2021/22. годину. 
               
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 01-022-148/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О УСВОЈЕНОМ 
ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА ЈУ ТЕХНИЧКИ 
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК ЗА ШКОЛСКУ 

2021/22. ГОДИНУ 
 

1.   Усваја се Информација о усвојеном Годишњем 
програму рада ЈУ  Технички школски центар Зворник 
за  школску 2021/22. годину 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-149/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О УСПЈЕХУ 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У 
2020/21. ГОДИНУ И УПИСУ УЧЕНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ У ГРАДУ ЗВОРНИК 
 

1. Усваја се Извјештај о успјеху ученика основних и 
средњих школа у 2020/21. години и упису ученика у 
школској 2021/22. години у граду Зворник 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-150/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 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, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 7. редовној сједници, 
одржаној  30. новембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ВОДОСНАБДЈЕВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ЗВОРНИКА КАО И ПРУЖАЊУ ДРУГИХ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

1. Усваја се Информација о о водоснабдјевању на 
подручју града Зворника као и пружању других 
комуналних услуга. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-151/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
30. новембар 2021. године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 6/21) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник - Пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-2“ ул. Симе Перића бр. 11 
Зворник, ЈИБ 4960010330007, у износу од 
2.000,00КМ, намјенски за суфинансирање санације 
кровног покривача. 

 
II 

Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „С-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова замјене електричних 
инсталација у стубишту зграде а по понуди из 
захтјева. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији пројекта. 
 

IV 
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, потрошачка јединица 
01190170 – Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и послове саобаћаја. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
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2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „С-2“ број: 555-40000-549-959-08 
отворен код Нове банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-81/2021                     
11. јун 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-16“ Зворник, ЈИБ 
4960010180005, у износу од 3,000,00КМ, намјенски 
за суфинансирање реконструкције платоа испред 
улаза у зграду. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 

 
III 

Заједница етажних власника зграде „Б-16“ обавезна 
је Градској управи доставити извјештај о утрошеним 
средствима из тачке I ове одлуке одмах по 
реализацији предвиђених радова. 

 
IV 

Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких проеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро-рачун Заједнице 
етажних власника „Б-16“, број: 555-006-00192122-23 
отворен код Нове банке А.Д. Бања Лука. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-142/2021                     
3. септембар 2021. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-22/2“ Зворник, улица Светог 
Саве 160, ЈИБ 4960010480009, у износу од 
5,700,00КМ, намјенски за суфинансирање санације 
димњака, санације дијела крова, радова на 
канализационом отвору и уређења унутрашњег зида 
стубишта зграде. 

 
II 

Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 

 
III 

Заједница етажних власника зграде „С-22/2“ 
обавезна је Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 

 
IV 

Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких проеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро-рачун Заједнице 
етажних власника „С-22/2“, број: 562-009-00001641-
78 отворен код НЛБ Развојне банке Зворник. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-156/2021                     
13. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став (1) тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 6/21) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник - Пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број:5/17), 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „AДA-2“, Браће Обрадовић бр. 13 
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Зворник, ЈИБ 4960010570008, у износу од 
1.500.00КМ, намјенски за суфинансирање замјене 
електричних инсталација у стубишту зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „АДА-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова замјене електричних 
инсталација у стубишту зграде а по Понуди за 
извођење радова занатске радње „Голуб – Електро“ 
Зворник. 
2)Заједница етажних власника зграде „АДА-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији пројекта. 
 

IV 
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, потрошачка јединица 
01190170 – Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и послове саобаћаја. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „АДА-2“ број:562-009-00001654-39 
отворен код НЛБ банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-164/2021                     
8. новембар 2021. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ 2/16) и члана 4. 
Одлуке о допунским правима породица погинулих 
бораца и војних инвалида (број: 01-022-61/17 од 
11.05.2017.године),  Градоначелник Града Зворник 
доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
I 

Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за реализацију пројекта „подршка 
набавке лијекова за породице погинулих бораца и 
РВИ“ у чијој реализацији учествују Град Зворник, 
Градска борачка организација Зворник, Градска 
организација породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих лица и Градска организација 
ратних-војних инвалида Зворник. 
 

II 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији РВИ Зворник 
 

III 
Удружење има обавезу: 

1. да се средства распоређују на основу јасних и 
договорених правила и 

2. да извјештај о утрошку средстава поднесу 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у 
припремљеној форми са свим неопходним 
прилозима 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100 – текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ. Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 
 

V 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 

 
VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-127/2021                     
1. октобар 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ 2/16) и члана 4. 
Одлуке о допунским правима породица погинулих 
бораца и војних инвалида (број: 01-022-61/17 од 
11.05.2017.године),  Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
I 

Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за реализацију пројекта „подршка 
набавке лијекова за породице погинулих бораца и 
РВИ“ у чијој реализацији учествују Град Зворник, 
Градска борачка организација Зворник, Градска 
организација породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих лица и Градска организација 
ратних-војних инвалида Зворник. 
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II 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији РВИ Зворник 
 

III 
Удружење има обавезу: 

1. да се средства распоређују на основу јасних и 
договорених правила и 

2. да извјештај о утрошку средстава поднесу 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у 
припремљеној форми са свим неопходним 
прилозима 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100 – текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ. Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 
 

V 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 

 
VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-128/2021                     
1. октобар 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ 2/16) и члана 4. 
Одлуке о допунским правима породица погинулих 
бораца и војних инвалида (број: 01-022-61/17 од 
11.05.2017.године),  Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
I 

Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за реализацију пројекта „подршка 
набавке лијекова за породице погинулих бораца и 
РВИ“ у чијој реализацији учествују Град Зворник, 
Градска борачка организација Зворник, Градска 
организација породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих лица и Градска организација 
ратних-војних инвалида Зворник. 
 

II 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији РВИ Зворник 

III 
Удружење има обавезу: 

1. да се средства распоређују на основу јасних и 
договорених правила и 

2. да извјештај о утрошку средстава поднесу 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у 
припремљеној форми са свим неопходним 
прилозима 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100 – текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ. Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 
 

V 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 

 
VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-129/2021                     
1. октобар 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворника“ број  5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 91/16), Градоначелник града 
Зворника,  доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕЊЕНОГ СТРАТЕШКОГ 

ПЛАНА ОДСЈЕКА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2021-2023.ГОДИНЕ 

 
I 

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

II 
Измјењени стратешки план Одсјека за интерну 
ревизију из тачке I саставни је дио ове одлуке. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-130/2021                     
5. октобар 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16,36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворника“ број  5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 91/16), Градоначелник града 
Зворника,  доноси  
 

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

ГРАДУ ЗВОРНИК ЗА  2021. ГОДИНУ 
 

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

II 
Измјењени годишњи план ревизије из тачке I 
саставни је дио ове oдлуке. 
 

III 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-131/2021                     
5. октобар 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. став 1. тачка 21. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. став 1. 
алинеја 22. и 51. Статута  Града Зворник – 
Пречишћен текст ("Службени гласник Града 
Зворник" број: 5/17), а у вези са чл. 5. и 6. Закона о 
порезу на непокретности  („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 91/15) Градоначелник  
доноси 

 
ОДЛУКУ 

 О ПЛАЋАЊУ ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТ  
 

I 
Одобрава се уплата новчаних средства у износу од 
1.057,11 КМ на рачун принудне наплате Пореске 
управе Републике Српске бр. 555-007-00151253-70, 
позив на број: 1621065027, на име пореских рачуна 
издатих ЗУ Апотека „Здравље“ Зворник а у сврху 
плаћања пореза на непокретност у Улици 
Карађорђева бр. 18. изграђен на к.п. 921 
евидентиран у посједовном листу број 237 к.о. 
Зворник град, улаз један, спрат приземље, 
површине 98,87 м2. 

 
II 

1) Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини 
бр: 59 0 Л 027874 14 Л од 19.05.2015. године 
закључен је поступак ликвидације над Здравственом 
установом Апотека „Здравље“ Зворник. Наведеним 
рјешењем одређено је да вишак ликвидационе масе 
која обухвата пословни простор у Зворнику у улици 

Карађорђева бр. 18 изграђен на к.п. 921 
евидентиран у посједовном листу број 237 к.о. 
Зворник град, улаз један, спрат приземље, 
површине 98,87 м2, који је евидентиран у изводу из 
књиге уложених уговора број 1033 на Здравствену 
установу за промет лијекова и медицинских 
средстава на мало Апотека „Здравље“ са правом 
својине 1/1 припада оснивачу Скупштини општине 
Зворник, са дијелом 1/1 као једином оснивачу овог 
правног субјекта. 
2) Како је из Рјешења о закључењу поступка 
ликвидације из претходне тачке јасно да је 
некретнина власништво Града Зворник, извршити 
уплату пореза на непокретност на начин описан у 
тачци I ове Одлуке. 
 

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

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Зворник ”. 
 
Број: 02-400-158/2021                     
19. октобар 2021. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. Статута  Града 
Зворник – Пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13, 103/15), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА  

 
I 

Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
496,97 КМ, Tениском клубу “Видиковац“ Зворник, 
ЈИБ 4403356760001, на жиро-рачун број: 562-009-
81007101-29, отворен код НЛБ банке а.д. Бања Лука. 
 

II 
1) Милош Јовановић, заступник Тениског клуба 
„Видиковац“ Зворник, обратио се дана 08.09.2021. 
године, Одјељењу за финансије Градске управе 
Зворник са захтјевом за поврат више уплаћених 
новчаних средстава на име накнаде за уређења 
градског грађевинског земљишта и накнаде за 
погодности – једнократне ренте за издавање 
одобрења за привремено задржавање бесправно 
изграђеног спортско - рекреативног комплекса у 
Зворнику а по Уговору о одложеном плаћању такси 
и накнада по основу издавања одобрења за 
привремено задржавање спортско - рекреативног 
комплекса у Зворнику број: 02-478-13/2015. од 
06.05.2015. године. 
2) Укупно задужење по предметном уговору износи 
7.538,08КМ. 
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III 
1) Увидом у књиговодствену евиденцију Одјељења 
за финансије Градске управе Зворник, утврђено је 
да је Тениски клуб „Видиковац“, заступан по Милошу 
Јовановићу, уплатом у укупном износу од 
8.035,05КМ, у цјелости измирио обавезе по уговору 
из тачке II ове Одлуке, те да је исти у претплати по 
истом основу у износу од 496,97КМ и то на врсти 
прихода 722412 - накнада на име ренте у износу од 
294,80КМ  и на врсти прихода 722411 - накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта у износу 
од 202,17КМ. 
2) Захтјев из тачке II ове Одлуке се уважава, 
разлика на врсти прихода 722412 од 294,80КМ и 
разлика на врсти прихода 722411 од 202,17КМ се 
има уплатити подносиоцу захтјева како је описано у 
тачци I ове Одлуке.               

       
IV 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Зворник ”. 

. 
Број: 02-460-2/2021                     
15. октобар 2021. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. став 1. тачка 21. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. став 1. 
алинеја 22. и 51. Статута  Града Зворник – 
Пречишћен текст ("Службени гласник Града 
Зворник" број: 5/17), а у вези са чланом 9. Закона о 
Трезору („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 28/13, 103/15), Градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

 О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА  
 

I 
Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
100,00КМ д.о.о. ROBOT GENERAL TRADING CO 
Сарајево, ЈИБ 4200442090002, на број жиро-рачуна: 
1610000033030063. 
 

II 
1) Захтјевом за поврат погрешно уплаћених 
средстава ROBOT GENERAL TRADING CO д.о.о. 
Сарајево број: 548/21 од 15.10.2021. године, тражи 
се поврат грешком уплаћених средстава на рачун 
Града Зворник број: 555-006-02001655-29 у износу 
од 100,00КМ.  
2) Увидом у књиговодствену евиденцију утврђено је, 
како је у захтјеву за поврат погрешно уплаћених 
средстава и наведено да је на рачун број: 555-006-
02001655-29 извршена уплата д.о.о. ROBOT 
GENERAL TRADING CO Сарајево у износу од 
100,00КМ а на име административне таксе по 
Тарифном броју 12, те се захтјев за поврат уважава 
и има извршити уплата на начин описан у тачци I 
ове Одлуке. 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Зворник ”. 
  
Број: 02-460-3/2021                     
18. октобар 2021. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), 
члана 52. став 4. Закона о дјечјој заштити 
(“Службени гласник РС“, број 114/17), и члана  51. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број 5/17), Градоначелник 
града Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ДЈЕЧЈИХ АУТОСЈЕДАЛИЦА 

 
I 

Овим Одлуком утврђује се број додјељених дјечјих 
аутосједалица, Удружењима на подручју града 
Зворник. 
 

II 
Дјечије аутосједалице додјељују се: 
 

− Удружењу родитеља са 4 и више дјеце „Наши 
анђели“, 4 ком, 

− Удружењу родитеља дјеце са посебним 
потребама „Дјечија нада“, 2 ком, 

− Удружењу самохраних родитеља „Окриље“, 2 
ком, 

 
III 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-132/2021                     
11. октобар 2021. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 18. и 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14), члана 59. став 18 и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16 и 36/19), члана 6. став 3. Правилника о 
поступку директног споразума града Зворник, 
(„Службени гласник града Зворник“, број 8/17), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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I 
Одобрава се начелнику Одјељења за инспекцијски 
надзор да покрене поступак директног споразума у 
предмету јавне набавке: „Извођење грађевинских 
радова на рушењу објекта и равњању терена код 
поште у Козлуку“.  
 

II 
Вриједност радова из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи  5.000,00  КМ са ПДВ-
ом. За предложену набавку обезбијеђена су 
средства у износу од 5.000,00 КМ, а набавка је 
предвиђена Планом јавних набавки, број 11-052-1-
1672/20, радови, број 16. Рок за извођење радова је 
3 дана, рачунајући од дана обостраног потписивања 
уговора и увођења извођача у посао. 

 
III 

Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која се постигне у поступку директног 
споразума који ће спровести покретач поступка. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
Број: 02-360-41/2021                     
24. септембар 2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка нових тонера, 
мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског 
материјала и папира – Лот2“ објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-1-27-3-47/21, дана 
16.06.2021. године, пријавили су се следећи 
понуђачи и то за: 
 
Лот1 - Набавка нових тонера, мастила и рибона: 
 

1. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина, 
2. „Intec“ д.о.о. Брчко, 
3. „Екопринт“ д.о.о. Бања Лука, 
4. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево, 
5. „План плус“ д.о.о. Зеница, 
6. „Алф-ом“ д.о.о. Бања Лука, 
7. „Оскар“ з.т.р. Зворник. 

 
Лот2 - Набавка канцеларијског материјала и папира: 
 

1. „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево, ПЈ Тузла  
2. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Принт - ГС“ д.о.о. Травник, 
4. „Intec“ д.о.о. Брчко, 
5. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево, 
6. „План плус“ д.о.о. Зеница, 
7. „Оскар“ з.т.р. Зворник. 

 
II 

Након поништења Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача број:02-360-28/21 од 08.07.2021. године у 
дијелу избора најповољнијег понуђача за „Набавка 
канцеларијског материјала и папира – Лот2“ од 
стране Канцеларије за разматрање жалби услијед 
жалбе понуђача „Дефтер“ д.о.о. Сарајево, поновног 
разматрања пријава које испуњавају услове за 
набавку оглашених роба за Лот2 и проведене „е-
аукције“ најповољнији понуђач је „Дефтер“ д.о.о. 
Сарајево. 
 

 III 
Понуђач из члана ll. ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са 
изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на двије године у укупном износу од 
28.950,00 КМ без ПДВ-а. Роба ће се испоручивати 
по потреби у току трајања оквирног споразума, 2 
дана по пријему наруџбе. Плаћање се врши у року 
од 60 дана од дана испоруке робе по појединачном 
уговору. 

 
IV 

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-28/2021                     
27. септембар 2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Изградња водоводног 
система, крак Локањ - Пилица“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-3-35-3-59/21 од 
26.08.2021. године, пријавио се понуђач:      

       
1. „Кесо - градња“ д.о.о. Тршић - Зворник. 
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II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 526.648,90КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 120 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању привремених ситуација. 

 
III 

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-38/2021                     
13. октобар 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: 
„Извођење грађевинских радова на рушењу објекта 
и равњању терена код поште у Козлуку“, понуде су 
доставили понуђачи: 
 

1. „COOP TRANS“ д.о.о Осмаци; 
2. „ПАНТИЋ-ПРОМЕТ“ д.о.о Петковци – 

Зворник; 
3. „КАБАЛ–КОП“ д.о.о Грбавци Доњи -Зворник 

 
II 

Понуђач „ПАНТИЋ-ПРОМЕТ“ д.о.о Петковци – 
Зворник је доставио понуду коју је уговорни орган 
оцијенио као најповољнију и прихватљиву за 
извођење наведених радова, са најнижом цијеном, у 
укупном износу од 4.680,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за 
извођење радова је 3 дана рачунајући од дана 
обостраног потписивања уговора и увођења 
извођача у посао, а плаћање се врши по 
испостављању овјерене окончане ситуације. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-41/2021                     
24. септембар 2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 41. и 51. Статута града Зворник - пречишћен 
текст ( ''Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник ,доноси 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ  
ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ЗВОРНИКУ 
УНИВЕРЗИТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

 
I 

У Одлуци број:02-022-113/2021, од 22.09.2021 
(„Службени гласник града Зворник“, број 13/2021)  о 
додјели новчаних средстава студентима   Прве 
године Технолошког факултета у Зворнику, 
Универзитета Источно Сарајево у тачкама I, II, III и 
IV ријечи:„ двадесет најбоље рангираних студената“ 
мијења се ријечима: „двадесет и један најбоље 
рангирани студент“ прве године Технолошког 
факултета у Зворнику за школску 2021/2022 годину. 
 

II 
Средства за ове намјене су обезбјеђена са буџетске 
позиције:416100 – текуће помоћи за стипендије 
студентима, потрошачка јединица 01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2021. годину. 
 

III 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности градске управе града Зворник. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-135/2021                     
9. новембар 2021. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 90. Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 
и 66/18) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019), почев од 
01.09.2021. године до 30.09.2021.године. 
 

 II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2021 годину у 
периоду од 01-30.09.2021. године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 

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

 
IV 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-022-126/2021                     
29. септембар 2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 90. Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 
и 66/18) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019), почев од 
01.10.2021. године до 31.10.2021.године. 
 

 II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2021 годину у 
периоду од 01-31.10.2021. године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 
 

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

 
IV 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 

Број: 02-022-134/2021                     
28. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 90. Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 
и 66/18) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019), почев од 
01.11.2021. године до 30.11.2021.године. 
 

 II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2021 годину у 
периоду од 01-30.11.2021. године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 
 

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

 
IV 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-022-138/2021                     
30. новембар 2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, 
број: 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
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дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоцe сталног стручног надзора за 
извођење радова на асфалтирању некатегорисаних 
путева и изградњи уличне расвјете, сходно Оквирном 
споразуму број 02-360-45/20 од 07.10.2020. године, у 
предмету „Реконструкција, асфалтирање и санација 
градских улица, локалних и некатегорисаних путева 
са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и 
санацијом клизишта“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45-1-10/2020                     
15. јул 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер и ВЛАДАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, као чланови 
Пројектног тима, именују се за вршиоцe сталног 
стручног надзора за извођење радова 
реконструкције, бетонирања, и санације 
некатегорисаних путева и уређења водотокова, 
сходно Оквирном споразуму број 02-360-45/20 од 
07.10.2020. године, у предмету „Реконструкција, 
асфалтирање и санација градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева са санацијом и изградњом 
пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

Број: 02-360-45-1-11/2020                     
6. септембар 2021. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер и БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја, као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоцe сталног стручног надзора за 
извођење радова асфалтирања и реконструкције 
некатегорисаних путева и паркинга, сходно Оквирном 
споразуму број 02-360-45/20 од 07.10.2020. године, у 
предмету „Реконструкција, асфалтирање и санација 
градских улица, локалних и некатегорисаних путева 
са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и 
санацијом клизишта“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45-1-12/2020                     
1. новембар 2021. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                         

1. Бобан Новаковић из Роћевића, радник Градске 
управе града Зворник, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора у предмету набавке роба: 
„Набавка канцеларијског материјала и папира“ – 
Лот2“. 
 
2. Робу  из члана 1. ће добављати изабрани понуђач 
„ДЕФТЕР“ д.о.о Сарајево, према условима из 
понуде, број: 05-07-2/21, од 05.07.2021. године, и 
одредбама Оквирног споразума број: 02-360-28-2/21. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
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Оквирног споразума, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-28-2-1/2021                    
18. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Изградња водоводног система, крак Локањ-
Пилица“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити „Кесо - Градња“ 
д.о.о Тршић - Зворник, према условима из понуде 
брoj 02-360-38-1/21 од 12.10.2021. године у року од 
120 календарских дана од дана увођења извођача 
радова у посао. Обавезује се вршилац надзора да 
након изведених радова, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-31-1/2021                    
15. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Асфалтирање дионице локалног пута 
Чалишмани - Радића пут, Клиса - Лот1 и Санација 
главног пута у мјесној заједници Доња Каменица - 
Лот2“. 
  
2. Радове из члана 1. ће изводити „Тренд“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде број 02-360-32-
1/21 од 26.07.2021. године, у року од 45 дана по 

сваком ЛОТ-у, од дана увођења извођача радова у 
посао. Обавезује се вршилац надзора да након 
извршеног уговора, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-32/2021                    
15. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Изградња водоводног система, крак Локањ-
Пилица“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Кесо - Градња“ 
д.о.о Тршић - Зворник, према условима из понуде 
брoj 02-360-38-1/21 од 12.10.2021. године у року од 
120 календарских дана од дана увођења извођача 
радова у посао. Обавезује се вршилац надзора да 
након изведених радова, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-38-1/2021                    
18. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка топловодни цијеви, за ОШ „Петар 
Кочић“ у Козлуку“. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити „INEX-PROMET“ 
д.о.о Добој, према условима из понуде број: 102/21 
од 20.09.2021. године, у року од 30 дана од дана 
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обостраног потписивања уговора. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења уговора, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-39/2021                    
23. септембар 2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. СЛАЂАНА ВИДАКОВИЋ из Зворника, грађевински 
инспектор, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке: „Извођење 
грађевинских радова на рушењу објекта и равњању 
терена код поште у Козлуку“.  
   
2. Радове из члана 1. ће изводити „Пантић - промет“ 
д.о.о Петковци бб, Зворник, према условима из 
понуде брoj 15/21 од 25.05.2021. године у року од 3 
дана од дана увођења извођача у посао. Обавезује 
се вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-41/2021                    
24. септембар 2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Дарко Василић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер електротехнике, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора за електро-
радове и елетричне инсталације у предмету јавне 
набавке: „Реконструкција, асфалтирање и санација 
градских улица, локалних и некатегорисаних путева 
са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре 
и санацијом клизишта“. 
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 

од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршилац надзора да након истека рока 
за извршење уговорених радова из појединачног 
уговора, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45/2021                    
14. 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: 
„Изградња водоводног система, крак Локањ - 
Пилица“ - отворени поступак, број: 02-360-38/21, у 
саставу: 

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

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

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

4) Александар Јевтић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

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

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 12.10.2021. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-38/2021                    
11. октобар 2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник - Пречишћени текст („Службени 
гласник Града Зворник“, број:5/17), поступајући по  
рјешењу број:УПИ 03-1-37-2-281-5/21НК од 
29.10.2021. године, инспектора Агенције за заштиту 
личних података, Градоначелник Града Зворник 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УНИШТЕЊЕ 

КОПИЈА ЛИЧНИХ КАРАТА 
 

1. У Комисију за уништење копија личних карата 
Градске управе Града Зворник именују се: 

 

1) Аднан Хаџић - предсједник комисије 
Веселин Тијанић – замјеник предсјединика 
комисије 

2) Раде Вуковић – члан 
Мило Лазаревић – замјеник члана 

3) Мирјана Јовић  – члан 
Мирослав Васић – замјеник члана 

 
2. Задатак комисије је да уништи копије личних 
карата, по рјешењу број:УПИ 03-1-37-2-281-5/21НК 
од 29.10.2021. године, инспектора Агенције за 
заштиту личних података и сачини записник. 
 
3. Комисија ја дужна да наведени задатак обави до 
12.11.2021. године.  
 
4. Један примјерак записника, потписан од стране 
чланова комисије доставити Агенцији за заштиту 
личних података и Градоначелнику Града Зворник. 

  
5. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 

  
6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 
Број: 02-111-119/2021                    
5. новембар 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 Одлуке бр:02-022-135 од 
09.11.2021   Градоначелник града Зворник, доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ СТИПЕНДИЈE СТУДЕНТИМА ПРВЕ 

ГОДИНЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У 
ЗВОРНИКУ 

 
1.Одобравају се  новчана средства за исплату 
стипендијe студентима прве године Технолошког 
факултета у Зворнику у  укупном износу  10.500 КМ, 
и то поименично како слиједи: 

рб ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 

Број 
индекса 

Број 
бодова 

Износ                
(КМ) 

1. Јокић Марина  9/21 99,80 
2. Убипариповић 

Неда 
4/21Б 99,58 500 

3. Вуковић Маја 10/21 99,28 500 
4. Максимовић 

Марина 
17/21 95,98 500 

5. Крсмановић 
Драгица 

3/21Б 95,03 500 

6. Марковић 
Николина 

3/21 93,65 500 

7. Лазић Јована 18/21 93,43 500 
8. Симић Теодора 5/21Б 93.10 500 
9. Станојевић 

Јока 
6/21 91,25 500 

10. Куљанин Марко 8/21 89,55 500 
11. Јездић 

Валентина 
15/21 89,33 500 

12. Стевановић 
Тамара 

2/21 87,50 500 

13. Стјепановић 
Маја 

14/21 85,53 500 

14. Вукотић 
Мирослава 

13/21 85,35 500 

15. Максимовић 
Александар 

7/21 81,03 500 

16. Васић 
Светлана  

21/21 80,85 500 

17. Ивановић 
Слађана 

19/21 65,90 
 

500 

18. Максимовић 
Никола 

22/21 60,18 500 

19. Радић Марко 16/21 58,00 500 
20. Зорић 

Маријана 
12/21 50,40 500 

21. Ћајић Иван 11/21 31,63 500 

 УКУПНО:     10.500 

 
Укупно:10.500 КМ 
(словима:десетхиљадапетстотинаКМ) 
 
2. Средства за ове намјене су обезбјеђена са 
буџетске позиције :416100 – текуће помоћи за  
стипендије студентима, потрошачка јединица 
01190150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-136/2021                    
11. новембар 2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу закључка Владе Републике Српске број 
04/1-012-2-1771/21 од 10.06.2021.године и на основу 
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члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16), и члана 41. и 
51. Статута града Зворник пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
  

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ЂАЧКИХ  СТИПЕНДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 
 

1. Одобрава се исплата прве рате стипендије 
редовним ученицима  првог разреда ЈУ ТШЦ 
Зворник – Каракај, занимање руковаоц грађевинских 
и претоварних машина и кранова за  школску 
2021/22. годину  на текући рачун и то за : 

 
Редни 
број 

  Име и презиме   Лице на чији 
рачун ће бити 
уплаћивана 
стипендија 
Име и презиме 

Износ      
(КМ) 

1. Теовановић 
Михаило 

Јелена 
Теовановић 

100 

2. Ђорђе 
Бошњаковић 

Драгана 
Бошњаковић 

100 

3. Станислсав 
Игњатовић 

Драгана 
Игњатовић 

100 

4. Ђорђе 
Јовановић 

Рајко Мирић 
 

100 

5. Милан 
Јовановић 

Миле 
Јовановић 

100 

6. Махир Карић  Нијаз Карић 100 
7. Данијел Лазић Миланка Ерић 100 
8. Немања 

Митровић  
Марина 
Митровић 

100 

9. Перо Новичић Милован 
Новичић 

100 

10. Александар 
Петровић  

Александар 
Петровић 

100 

11. Душан Петровић  Рада Томић 100 
12. Вељко 

Станимировић 
Јадранка 
Станимировић 

100 

  Укупно : 1.200 
Укупно 12 ученика x 100КМ = 1.200КМ 
Словима:(једнахиљададвијестотинеКМ) 
   
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 416100 – стипендије 
студената, потрошачка јединица 01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог   закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник и  Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-611-3-1/2021                    
12. новембар 2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја 

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

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-11/2021 од 
08.11.2021. године, извршило је у регистру Зајед-
ница етажних власника стамбених зграда у реги-
старском листу број 205 упис промјене лица  овла-
шћених  за заступање Заједнице етажних власника 
зграде ''Средњошколска'' која се налази у Улици 
Вука Караџића  број 62 а у Зворнику, на тај начин 
што ће досадашњем предсједнику Управног одбора 
Јокић Драгани, престати право заступања Заједнице 
етажних власника зграде ''Средњошколска''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Средњошколска''  ће    заступати предсједник 
Управног одбора Делић Драгиша. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-11/2021                          НАЧЕЛНИК 
8. новембар  2021. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-12/21 од 
15.11.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 206 упис промјене лица  
овлашћених  за  представљање  и заступање 
Заједнице етажних власника стамбене  зграде  
''Фетија 1'' у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Грујић 
Раденку, престати право  представљања, а 
досадашњем предсједнику Управног одбора 
престати право заступања Заједнице етажних 
власника стамбене зграде ''Фетија 1''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника 
стамбене зграде ''Фетија 1'' ће   представљати  
предсједник Скупштине Вановац Српко а заступати 
предсједник Управног одбора Ристановић Милорад. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-12/2021                           НАЧЕЛНИК 
12. новембар  2021. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р 
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на плаћено одсуство,                                      
број: 02-022-138/21............................................20 

22. Рјешење, број: 02-360-45-1-10/2020................20 
23. Рјешење, број: 02-360-45-1-11/2020................21 
24. Рјешење, број: 02-360-45-1-12/2020................21 
25. Рјешење, број: 02-360-28-2-1/2021...................21 
26. Рјешење, број: 02-360-31-1/2021......................22 
27. Рјешење, број: 02-360-32/2021.........................22 
28. Рјешење, број: 02-360-38-1/2021......................22 
29. Рјешење, број: 02-360-39/2021.........................22 
30. Рјешење, број: 02-360-41/2021.........................23 
31. Рјешење, број: 02-360-45/2021.........................23 
32. Рјешење о именовању комисије за јавну 

набавку, број: 02-360-38/2021...........................23 
33. Рјешење о именовању комисије за      

уништење копија личних карата.......................24 
34. Закључак о исплати стипендија         

студентима прве године Технолошког 
факултета у Зворнику........................................24 

35. Закључак о исплати прве рате ђачких 
стипендија за школску 2021/22.........................24 
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Одјељење за стамбено – комуналне послове и 
послове саобраћаја 
 

1. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за представљање и заступање ЗЕВ       
„Средњошколска“...............................................25 

2. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за представљање и заступање ЗЕВ          
„Фетија 1“............................................................25 
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