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СКУПШТИНА ГРАДА
На основу члана 39. став 20. и члана 82. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћени текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
члана 2. Одлуке о признањима у граду Зворник
(''Службени гласник града Зворник'', број 8/08 и 6/16)
и приједлога Комисије за друштвени надзор,
награде и признања, а поводом 21. маја - Дана
града Зворник, Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА
2022. ГОДИНУ
I
Доноси се одлука о додјели признања града Зворник
организацијамa и појединцима како слиједи:

Г. БРОНЗАНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Чедо Остојић, за хумано дјело, давалац крви
2. Мујо Тулић, за хумано дјело, давалац крви
3. Миланка Цвјетиновић, за хумано дјело,
давалац крви
Д. ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА ЗВОРНИК
1. Сњежана Ковач, за допринос развоја
хуманитарних организација
2. Стака Петровић, за помоћ при остваривању
права породицама погинулих бораца
3. Удружење ПЕУ „Корак“, за друштвено
одговоран рад
4. Удружење ПД „Младост“, за друштвено
одговоран рад
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од дана
објављивања у ''Службеном гласнику
града
Зворник''.

A. ПОВЕЉА ГРАДА ЗВОРНИК
1. Ален Шеранић, за дјела од општег значаја за
град Зворник
Б. ЗЛАТНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Перо Пајкановић, за допринос у области
здравства
В. СРЕБРНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Јованка Сандић, за допринос развоју
образовања дјеце
2. Јована Домуз, за дјела од општег значаја
3. Драго Гајић, за друштвено одговоран рад

Број: 01-022-51/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу чл. 39 и 82 став (2) 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 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је:
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ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
ГРАДА ЗВОРНИК
l
Овом одлуком оснива се Форум за безбједност
града Зворник (у даљем тексту: Форум), за мандатни
период 4 године и уређују се: дјелокруг рада
Форума, састав Форума, права и обавезе чланова
Форума, начин рада и одлучивања, као и друга
питања од значаја за рад Форума.
ll
1) Форум за безбједност града Зворник је радно
тијело које се оснива ради заједничког превентивног
дјеловања
представника
јединице
локалне
самоуправе, институција, установа, невладиних
организација и грађана у циљу унапређења нивоа
безбједности кроз идентификацију безбједносних
проблема и проналажења рјешења за безбједносна
питања у јединицама самоуправе.
2) Форум
за
безбједност
имаће
статус
савјетодавног тијела у смислу члана 51. Закона о
локалној самоуправи.
3) Свака институција, установа, организација и
други друштвени субјекти сами одлучују да ли ће
делегирати свог представника у Форум.
lll
1) У дјелокругу рада Форума је да:
− донесе Пословник о раду Форума, анализира
стање безбједности на основу података које
прикупи од надлежних органа, организација,
невладиног сектора и других друштвених
субјеката
и
грађана,
планирањем
и
реализацијом
превентивних
активности
унапређује стање безбједности,
− припреми приједлог Стратегије и Акционог
плана за унапређење стања безбједности на
подручју града, у оквиру Форума формира
радне групе за тематске области, односно
безбједносне сегменте, доноси мишљења,
закључке, приједлоге мјера и препоруке за
унапређење стања безбједности, сарађује са
друштвеним
субјектима
у
области
безбједности промовише значај превентивних
активности у области безбједности, подржава
партнерске односе и сарадњу институција,
установа и других субјеката надлежних за
питања у области безбједности, врши
упознавање јавности са улогом Форума,
поднесе извјештај о свом раду Скупштини
града.
2) Форум мора да води рачуна о надлежностима и
законским овлашћењима које имају институције и
установе и ни у којем случају се не може мијешати у
начин рада институција, установа и других
субјеката.
3) Форум се не бави питањима која су у
надлежности штаба за ванредне ситуације, јединица
и тимова цивилне заштите града Зворник.
4) Приликом комуникације с друштвеним субјектима
и јавношћу, Форум мора водити рачуна о заштити
личних и тајних података.
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5) Подаци између чланова Форума или подаци
између Форума и других субјеката могу се
размјењивати искључиво у складу са законским
одредбама.
lV
1) Представник града, односно општине је
предсједник Форума.
2) Представник министарства унутрашњих послова
је замјеник предсједника Форума.
3) Административно-техничке послове за потребе
рада Форума обављаће Зоран Ђукановић, запослен
у Стручној служби Скупштине града који ће уједно
бити и Секретар форума.
V
1) У Форум за безбједност се именују:
− Зоран Стевановић, предсједник, испред
Града Зворник;
- Александар
Васиљевић,
замјеник
предсједника, испред Полицијске управе
Зворник;
− Славица Тадић, члан, испред Основног суда
Зворник;
- Менсур Селимовић, члан, испред Скупштине
града Зворник;
- Бојан Ивановић, члан, испред Града Зворник;
- Вукашин Николић, члан, испред Центра за
социјални рад;
- Горан Грујић, члан, испред Техничко школског
центра Зворник;
- Биљана Писић, члан испред Средњошколског
центра Зворник:
- Сања Танацковић, члан, испред Основне
школе „Десанка Максимовић“, Челопек;
- Горан Ивановић, члан, испред Основне школе
„Свети Сава“, Зворник;
- Мустафа
Мухаремовић,члан,
испред
Исламске вјерске заједнице;
- Видоје
Лукић,
члан,
испред
Српске
православне цркве;
- Иван Поповић, члан, испред Опште Болнице
Зворник;
- Радивоје Аћимовић, члан, испред Дома
здравља Зворник.
- Зоран Ђукановић, секретар, испред службе
Скупштине града;
2) У случају разрјешења дужности или престанка
радног
односа
предсједника,
замјеника
предсједника, секретара или члана Форума за
безбједност, престаје и његово чланство у Форуму.
Vl
1) Предсједник, замјеник предсједника, секретар и
чланови Форума именују се на период од 4 године,
са могућношћу неограниченог броја поновних
именовања, уколико приједлог кандидата потврди
субјекат из кога долази.
2) Мандат Секретара форума траје до истека
мандата Форума.
Vll
1) Чланови Форума имају право и обавезу да
присуствују сједницама Форума и учествују у
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његовом раду, предлажу Форуму раматрање и
одлучивање о питањима из области безбједности,
као и да дају иницијативе за припремање акта из
надлежности Форума.
2) Предсједник Форума, замјеник предсједника,
секретар и чланови Форума немају право на посебну
накнаду за свој рад у Форуму.
3) Скупштина града, у зависности од својих
финансијских могућности може донијети одлуку о
накнади из става 2) овог члана као и наградама
члановима Форума и трошковима рада Форума.
Vlll
1) Форум ради и одлучује на сједницама Форума
које се одржавају по потреби, а најмање 2 пута
годишње.
2) Предсједник Форума организује сједнице и
руководи радом Форума, а у његовом одсуству
замјењује га замјеник предсједника Форума (у
даљем тексту: предсједавајући).
3) Предсједавајући Форума сазива сједницу по
потреби, а обавезан је да је сазове на приједлог
најмање 2/3 чланова Форума.
4) Уз претходну сагласност чланова Форума,
предсједавајући Форума на сједнице Форума може
позвати стручне или научне раднике из одређене
области, представнике установа, организација,
удружења
грађана
и
друге,
зависно
од
проблематике о којој расправља. Лица која
присуствују сједници Форума, а нису чланови
Форума, немају могућност одлучивања.
5) Сједница Форума се може одржати ако сједници
присуствује (већина, односно двотрећинска већина)
чланова Форума.
6) Форум
доноси
закључке
на
сједници
(концензусом, односно двотрећинском већином,
односно већином) присутних чланова.
7) Форум усваја Пословник о раду Форума којим се
конкретније уређује питања значајна за рад Форума.
8) Рад Форума је јаван, а јавност рада Форума се
може обезбједити организовањем конференције за
медије, саопштењем за медије или на други погодан
начин.
lX
1) С циљем ефикаснијег и економичнијег рада,
Форум може формирати радне групе за одређене
области безбједности.
2) Радна група се састоји од најмање три члана, од
којих је један руководилац радне групе.
3) У радне групе из подтачке 1) ове тачке именују
се чланови Форума.
X
По потреби, а најмање једном годишње, Форум
подноси извјештај о свом раду Скупштини града
Зворник.
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На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 30. 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 12. редовној сједници одржаној 17. маја
2022. године, донијела је
OДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПОКЛОНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РАДИ ИЗГРАДЊЕ
ПРИСТУПНОГ ПУТА У ЧЕЛОПЕКУ
I
Град Зворник ће примити на поклон непокретности
означене као:- кп.бр. 1213/3, црквено двориште2
приступни пут, њива 1. кл. површине 327 м уписане
у лист непокретности бр. 978 КО Челопек на име
власника Српска православна црквена општина
Челопек са 1/1; - кп.бр. 1209/2, Коланића поље2
приступни пут, њива 2. кл. површине 109 м уписана
у лист непокретности бр. 339 на име власника
Васиљевић
Владимира
Милутин
са
½
и
Шалипуровић Здравка Маријана са ½; - кп.бр. 1208/2
Коланића поље-приступни пут, њива 2. кл. површине
2
146 м уписана у лист непокретности бр. 106 на име
власника Хајдуковић Јована Ђорђо са 1/1; - кп.бр.
1215/3 Коланића поље-приступни пут, њива 2. кл.
2
површине 93 м и кп.бр. 1215/4 Коланића поље њива
2
2. кл. површине 8 м , обје уписане у лист
непокретности бр. 237 на име власника Остојић
Мила Мирослав са ½ и Остојић Мила Љубиша са ½;
- кп.бр. 1207/3 Коланића поље-приступни пут, њива
2
2
1. кл. површине 166 м и њива 2. кл. површине 92 м
уписана у лист непокретности бр. 912 на име
власника Астаревић Цвике Тодор са 1/1.
II
Земљиште из тачке I ове одлуке наведена лица
поклањају граду Зворник за потребе изградње
приступног пута у Челопеку. Вриједност земљишта
које се прима на поклон износи: кп.бр.1213/3 4.905,00 КМ; кп.бр.1209/2 - 1.635,00 КМ; кп.бр.1208/2
- 2.190,00 КМ; кп.бр.1215/3 и кп.бр. 1215/4 - 1.515,00
КМ; кп.бр.1207/3 - 2.580,00 КМ.
III
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о поклону земљишта из тачке I
ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

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

Број: 01-022-53/2022
17. мај 2022. године
Зворник

Број: 01-022-52/2022
17. мај 2022. године
Зворник

На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.
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58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 30. 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 12. редовној сједници одржаној 17. маја
2022. године, донијела је
OДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПОКЛОНА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОЗНАЧЕНИХ КАО КП.БР. 1696/4
КО ЧЕЛОПЕК
I
Град Зворник ће примити на поклон непокретности
означене као кп.бр.1696/4 Бара, воћњак 3. класе
2
површине 5 м уписане у лист непокретности бр.
1040 КО Челопек, власништво Гребић Ејуба Амир са
1/1.
II
Земљиште из тачке I ове одлуке наведенo лицe
поклања граду Зворник за потребе изградње
водовода
у
насељу
Гребе.
Вриједност
непокретности износи 50 КМ.
III
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о поклону земљишта из тачке I
ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-54/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 7. Закона о територијалној
организацији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 69/09 и 70/12), чл. 39. и 82
став (2) Закона о локалној самоуправи („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),
а на основу Захтјева за припајање насељеног мјеста
Завршје општини Лопаре, поднијетог од стране
мјештана насељеног мјеста Зваршје, Скупштина
града Зворник на 12. редовној сједници одржаној 17.
мaja 2022. године донијела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈАЛНУ ПРОМЈЕНУ ПОДРУЧЈА ГРАДА
ЗВОРНИК
l
Овом одлуком покреће се иницијатива за
територијалну промјену подручја града Зворник,
формира Комисија за израду Елабората о
оправданости територијалне промјене и утврђују
рокови и начин рада Комисије.

18. мај 2022.

ll
Формира се Комисија за израду Елабората о
оправданости територијалне промјене у следећем
саставу:
1. Ненад Станковић,
2. Петар Максимовић,
3. Бошко Којић,
4. Миладин Ристић,
5. Зоран Ђукановић,
6. Раде Савић,
7. Војин Гаврић,
8. Михајло Ивановић.
lll
Задатак Комисије је да најкасније у року од 60 дана,
изради Елаборат о оправданости територијалне
промјене подручја града Зворник, који ће
садржавати процјену показатеља из чл. 8. 9. и 10.
Закона о теритријалној организацији Републике
Српске и друге податке у складу са наведеним
Законом, те припреми приједлог закључка о давању
мишљења на Елаборат.
lV
Комисија је овлаштена да у изради Елабората
ангажује и друга стручна физичка и правна лица, уз
сагласност Градоначелника.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-55/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу чл. 18. и
39.
Закона о локалној
самоуправи („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 12. редовној сједници одржаној
17. маја 2022. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА
ГРАДА ЗВОРНИК
I
У Одлуци о оснивању и именовању чланова
привредног
савјета града Зворник (Службени
гласник града Зворник 03/2018 и 08/2019), члан 4.
мијења се и гласи:
„У Привредни савјет именују се:
1) Представници Градске управе града Зворник:
1. Зоран Стевановић - градоначелник
2. Дарко Стефановић – начелник Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности
3. Милош Томић – начелник Службе за јавне
набавке, управљање развојем и међународну
сарадњу
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2) Представници привредног сектора:
1. Стево Савић – ДОО „Алумина“ Зворник
2. Миодраг Радић – ДОО „Генекс“ Зворник
3. Капиџић Смајо – ДОО „Језеро пласт“ Зворник
4. Марио Остојић – ДОО „Зворничанка“ Зворник
5. Владимир Мијатовић – ДОО „Обућа“ Зворник
6. Перо Дивљановић – ДОО „Студен-пром“
Зворник
7. Томо Симић – ПЗ „Агроподриње“ Зворник
8. Саво Ерић – АД „Зворникпутеви“ Зворник
9. Гордан Вуковић – ДОО „Еникон-монт“ Зворник
10. Будимир Аћимовић – ДОО „Трио“ Тршић,
Зворник
11. Владимир Живковић – ДОО „ЗО-ЖИ“
Челопек, Зворник
12. Васо Станојевић – ДОО „Еурографика“
Зворник
13. Миладин Мијатовић – ДОО „Смрчак“ Зворник
14. Ахмет Хублић – ЗЗ „Воћар“ Глумина, Зворник
15. Славиша Ђурић – ДОО „Еуро Петрол Оил“
Зворник
16. Новица Алексић – Хотел „Новак“ Зворник
17. Драган Божовић – Хотел „Централ“ Зворник
18. Зоран Петковић – ДОО „Зеоцхем“ Зворник
19. Владан Продановић – С.П. Агенција ВИП
РЕКЛАМЕ, Зворник
3) Представници јавних предузећа, јавних установа
и организација цивилног друштва које дјелују на
територији града Зворник:
1. Јован Томић – директор АД „Водовод и
комуналије“ Зворник
2. Александар Крсмановић – директор Филијале
Зворник ЈУ „Завод за запошљавање РС“
3. Драган Вујадиновић – декан Технолошког
факултета Зворник
4. Биљана Писић – директор ЈУ СШЦ „Петар
Кочић“ Зворник
5. Горан Грујић – директор ЈУ ТШЦ Зворник
6. Горан Ивановић – директор ОШ „Свети Сава“
Зворник
7. Радивоје Аћимовић – ЈУ Дом здравља
Зворник
8. Иван Поповић – ЈЗУ Болница Зворник
9. Миодраг Јевтић – АД „Зворник-стан““
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-56/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 38. став 2. члана 40. став 1. и
члана 52. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), чл. 27. до 49. Статута града
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12
редовној сједници одржаној дана
17. маја 2022.
године, донијела је:

18. мај 2022.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА
I
У Одлуци о приступању измјени дијела регулационог
плана ужег урбаног подручја Града Зворника
(„Службени гласник града Зворник број 8/19), тачка
II мјења се и гласи:
„1) Измјена дијела Регулационог плана односи се
на простор који обухвата земљиште у плану
означено као:
- грађевинске парцеле број 1, 2 и 3, којима
одговара к.п. број 1911,1913/2 и 1907 К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 1),
- катастарске парцеле к.п. број 1946, 1947,
1842/1, 1842/2, 1842/3, 1842/4, 1842/5, 1842/6,
1948/2, 1850, 1854, 1855, 1951, 1856/1, 1856/2,
1865/1, 1865/2, 1944/1, 1944/2, 1944/3, 1945/1,
1945/3, 1945/4, 1945/5, 1948/1, 1948/3, 1948/4,
1949/1, 1949/2, 1949/3, 1950/1 и 1950/1 К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 2),
- грађевинске парцеле број 33, 34, 35, 36 и 27,
којима одговара к.п. број 1889/3, 1889/7, и
1889/1 К.О. Зворник-град са контактним
катастарским парцелама у непосредном
окружењу (локација 3),
- катастарскa парцелa к.п. број 2060
К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 4),
- грађевинске парцеле број 48, 49 и 50, којима
одговара к.п. број 1366, 1371/3 и 1372/2 К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 5),
- катастарске парцеле к.п. број 870, 871, 872,
873, 883, 884, 2042/3, 2042/5, 2042/6, 2042/7,
869/1, 869/2, 882/1, 882/2 и 882/3 К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 6),
- грађевинске парцеле број 63,64,65, и 66
којима одговара к.п. број 970, 971, 972/1,
972/2, 973, 974, 975, 976, 978 и 979 К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 7),
- грађевинске парцела број 105, 106 и 109
којима одговара к.п. број 742, 743/2,
750,752,753 К.О. Зворник-град са контактним
катастарским и грађевинским парцелама у
непосредном окружењу (локација 8)
- грађевинске парцеле број 205, 207, 208, 383,
386,387, којима одговара к.п. број 375, 376,
377, 378, 408, 413, 415/1К.О. Зворник-град са
контактним
катастарским
парцелама
у
непосредном окружењу (локација 9),
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грађевинске парцеле број 205, 218, 219, 220,
222, 223, 226 којима одговара к.п. број 395/1,
399, 400/1, 400/2, 401, К.О. Зворник-град са
контактним
катастарским
парцелама
у
непосредном окружењу (локација 10),
- грађевинске парцеле број 240, 241, 242, 243,
244, 245, 238 и 239, којима одговара к.п. број
266, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 265/1,
265/2, 276/1 и 276/2 К.О. Зворник-град са
контактним
катастарским
парцелама
у
непосредном окружењу (локација 11),
- катастарска парцела
к.п. број 259 К.О.
Зворник-град са контактним катастарским
парцелама
у
непосредном
окружењу
(локација 12).
2) Предмет измјене дијела плана могу бити и други
дијелови
Регилационог
плана
уколико
заинтересована правна и физичка лица покрену
иницијативу за измјену до израде преднацрта
документа просторног уређења као прве фазе
израде Плана.
3)
Површина
обухвата
измијене
дијела
Регулационог плана биће дефинисана у фази
преднацрта Плана.“
-

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-57/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 12. став 4. Закона о концесијама
("Службени гласник Републике Српске", број: 59/13,
16/18, 70/20 и 111/21), члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник
града Зворник“, број: 5/17), а у вези акта
Министарства енергетике и рударства Републике
Српске,
број:
05.04/310-27-3/22
од
10.03.2022.године, Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је:
ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА –
КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ "ПЛАНИНЦИ"
I
Утврђује се да је иницијатива за покретање поступка
додјеле концесије за експлоатацију техничког
грађевинског камена – кречњака на лежишту
"Планинци", на земљишту означеном као к.п. број
2389/1 К.О. Глумина основана.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Зворник".

Број: 01-022-58/2022
17. мај 2022. године
Зворник

18. мај 2022.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 12. став 4. Закона о концесијама
("Службени гласник Републике Српске", број: 59/13,
16/18, 70/20 и 111/21), члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник
града Зворник“, број: 5/17), а у вези акта
Министарства енергетике и рударства Републике
Српске,
број:
05.04/310-264-1/22
од
04.04.2022.године, Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној дана 17. маја 2022.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
КВАРЦИТНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА
ПОДРУЧЈУ "ЗЕЛИЊА"
I
Утврђује се да је иницијатива за покретање поступка
додјеле концесије за експлоатацију кварцитних
минералних сировина на подручју "Зелиња" на
непокретностима означеним као к.п. број 958, 959 и
960 све К.О. Зелиње основана.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 01-022-59/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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
Зворника-пречишћен
текст
(„Службени гласник града Зворника“ број 5/17)
Скупштина града Зворника на 12. редовној сједници
одржаној 17. маја 2022. године донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА
КП.БР. 455/5 ЗА КП.БР. 455/4 КО КОЗЛУК
I
Град Зворник ће извршити замјену непокретности
означених као кп.бр. 455/5 Пут њива 2. класе
2
површине 57 м уписана у лист непокретности бр. 82
КО Козлук власништво Града Зворник са 1/1 за
непокретности
означене
као
кп.бр.
455/4
Ветеринарска станица њива 2. класе површине 87
2
м уписана у лист непокретности бр. 903 КО Козлук
власништво ''Бинго'' доо експорт-импорт Тузла са
1/1.
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II
Замјена непокретности се врши ради комплетирања
парцеле и рјешавања заузећа земљишта путем.
Замјена земљишта се врши без накнаде јер су
једнаких вриједности која износи 6.270,00 КМ по
непокретности.
III
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може
закључити уговор о замјени непокретности.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Зворника“.
Број: 01-022-60/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу чл. 50 и 51. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), члана 62. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12,
52/14,114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члана 39.
Закона о локалној самоуправи (“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 12. редовној сједници
одржаној дана 17. маја 2022. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ
КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА
I
У Одлуци о прихватању кредитног задужења
(„Службени гласник града Зворник“, број:15/17),
тачка II мијења се и гласи:
„Капитална улагања су намјењена за
− Набавка пословног простора за ЈУ Дјечији
вртић „Наша Радост“ у вриједности од
1.263.300 КМ, пословног простора за потребе
Градске управе у вриједности од 800.260 КМ
и и изградња пословног простора за суд и
тужилаштво у износу од 36.440 КМ, што је
све укупно 2.100.000 КМ,
− Изградња водовода и канализације у Тршићу,
Табанцима и Зворнику по пројекту „Изградња
и реконструкција водоводне и канализационе
мреже Града Зворник“, ФИШ у износу од
900.000 КМ,
− Куповина земљишта за уређење корита
ријеке Сапне и Дрине у износу од 700.000 КМ,
− Санирање и поправка инфраструктурних
објеката уништених клизиштем у износу од
150.000 КМ,
− Реконструкција и асфалтирање градских
улица од 250.000 КМ,
− Асфалтирање локалних путева у мјесним
заједницама у износу од 250.000 КМ.“

18. мај 2022.

II
Тачка VI мијења се и гласи:
„Кредитна средства реализоваће се најкасније до
30.08.2022. године.“
III
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 01-022-61/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ СУДСКИХ
И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА У КОЈИМА СЕ КАО ЈЕДНА
ОД СТРАНА ПОЈАВЉУЈЕ ГРАД ЗВОРНИК ЗА
ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

1. Усваја се Извјештај о стању судских и других
предмета у којима се као једна од страна појављује
Град Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-50/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

1. Усваја се Извјештај о раду Градоначелника и
Градске управе града Зворник за период 01.01.31.12.2021.године
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-62/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.
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На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022.ГОДИНЕ
1. Усваја се Програм рада Градоначелника и
Градске управе града Зворник за период 01.01.31.12.2022.године
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-63/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК СА ПРИЈЕДЛОГОМ
МЈЕРА ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Усваја се Информација о стању локалних и
некатегорисаних путева на подручју града Зворник
са приједлогом мјера за 2022. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-64/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
ОРГАНИЗОВАНОСТИ, ОПРЕМЉЕНОСТИ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК

18. мај 2022.

1. Усваја се Информација о организованости,
опремљености и функционисању цивилне заштите
на одручју града Зворник

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-65/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Усваја се Информација о стању малољетничке
деликвенције на подручју града Зворник за 2021.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-66/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АД ''ВОДОВОД
И КОМУНАЛИЈЕ'' ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Усваја
се
Извјештај
о
пословању
финансијским
извјештајем
АД
''Водовод
комуналије'' Зворник за 2021. годину.

са
и

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-67/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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.
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27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АД ''ЗВОРНИК
СТАН'' ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.31.12.2021. ГОДИНЕ

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем АД ''Зворник стан'' Зворник за период од
01.01.-31.12.2021. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-68/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈЗУ „ДОМ
ЗДРАВЉА ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Усваја

се
Извјештај о
финансијским извјештајем ЈЗУ
Зворник“ Зворник за 2021. годину.

пословању са
‘’Дом здравља

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-69/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈПВОУ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ''НАША РАДОСТ'' ЗВОРНИК ЗА
СЕПТЕМБАР 2021.- МАРТ 2022. ГОДИНЕ
.
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈПВОУ Дјечији вртић ''Наша радост ''
Зворник за септембар 2021.- март 2022. године.

18. мај 2022.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-70/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД'' ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈУ''Центар за социјални рад'' Зворник
за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-71/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''ДОМ
ОМЛАДИНЕ'' ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ
.
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈУ ''Дом омладине“ Зворник за 2021.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-72/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
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ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ
''РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ЗВОРНИК
ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈУ ''Рекреативно спортски центар''
Зворник за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-73/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ
''ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ЗВОРНИК'' ЗА 2021. ГОДИНУ
.
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈУ ''Туристичка организација града
Зворник'' за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-74/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА'' ЗВОРНИК
ЗА 2021. ГОДИНУ

Број: 01-022-75/2022
17. мај 2022. године
Зворник

18. мај 2022.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 12. редовној сједници,
одржаној 17. маја 2022. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ ЈУ ''ДОМ ЗА
СТАРИЈА ЛИЦА'' КИСЕЉАК ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈУ ''Дом за старија лица'' Кисељак за
2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-76/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16 ) чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША
РАДОСТ“ ЗВОРНИК
1. Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник“ ради
истека мандата, у следећем саставу:
1)
2)
3)
4)
5)

Ружа Гајић, предсједник
Саво Ђокић, члан
Бранко Голубовић, члан
Александар Дивљановић, члан
Данка Кусмук, члан.

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

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем ЈУ ''Народна библиотека и музејска
збирка'' Зворник за 2021. годину.

Број: 01-111-12/2022
17. мај 2022. године
Зворник

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

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.
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36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“
ЗВОРНИК
1. Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник, ради истека
мандата у следећем саставу:
1) Здравко Илић, предсједник
2) Стевановић Сузана, члан
3) Анер Хамзић, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-13/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈУ “ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК
1. Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора
ЈУ „Туристичка организација града Зворник“
Зворник“ ради истека мандата, у следећем саставу:
1) Елена Сандић, предсједник
2) Весна Ступар, члан
3) Сања Ђурђић, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-14/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:

18. мај 2022.

68/07, 109/12 и 91/16 ) чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК
1. Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора
ЈУ „Дом омладине“ Зворник, ради истека мандата у
следећем саставу:
1) Тамара Јовић, предсједник
2) Љубиша Поповић, члан
3) Јованка Глишић, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-15/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12.
редовној сједници одржаној 17. маја 2022. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈУ “РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ
ЦЕНТАР“ ЗВОРНИК
1. Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора
ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник“ ради
истека мандата, у следећем саставу:
1) Игор Ђукановић, предсједник
2) Саша Калајџић, члан
3) Тарик Халиловић, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-16/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07, 109/12 и 91/16) а у вези са чланом 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима у РС (''Службени гласник Републике
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Српске '', број: 41/03), чл. 27. и 50. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града
Зворник на 12. редовној сједници одржаној 17. маја
2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“
ЗВОРНИК
1. Именују се чланови Управног одбора ЈПВОУ
Дјечији вртић „Наша радост„ Зворник, на период од
4 године у следећем саставу:
1)
2)
3)
4)
5)

Ружа Гајић
Данка Кусмук
Саво Ђокић
Далиборка Кораћ
Слађана Деспић

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) а у вези са чланом 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске '', број:
41/03), чл. 27. и 50. Статута града Зворникпречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'',
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12. редовној
сједници одржаној 17. маја 2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК

2. Обавезују се чланови УО ЈПВОУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Зворник да након одржане
конститутивне сједнице доставе Скупштини града
Зворник акт о избору предсједника управног одбора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-17/2022
17. мај 2022. године
Зворник

Број: 01-111-18/2022
17. мај 2022. године
Зворник

18. мај 2022.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) а у вези са чланом 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03), чл. 27. и 50. Статута града Зворникпречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'',
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12. редовној
сједници одржаној 17. маја 2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈУ “ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ ЗВОРНИК
1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Зворник, на период од 4
године у следећем саставу:
1) Амела Хаџић
2) Здравко Илић
3) Милкица Аћимовић
2. Обавезују се чланови УО ЈУ „Центар за социјални
рад“ Зворник да након одржане конститутивне
сједнице доставе Скупштини града Зворник акт о
избору предсједника управног одбора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ
„Туристичка организација града Зворник“ Зворник,
на период од 4 године у следећем саставу:
1) Срђан Марковић
2) Сања Ђурђић
3) Елена Сандић
2. Обавезују се чланови Управног одбора ЈУ
„Туристичка организација“ Зворник да након
одржане конститутивне сједнице доставе Скупштини
града Зворник акт о избору предсједника управног
одбора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-19/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) а у вези са чланом 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03), чл. 27. и 50. Статута града Зворникпречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'',
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12. редовној
сједници одржаној 17. маја 2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК
1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ „Дом
омладине“ Зворник, на период од 4 године у
следећем саставу:
1) Јованка Глишић
2) Биљана Поповић
3) Горан Митровић

12

БРОЈ 5

Службени гласник града Зворник

18. мај 2022.

2. Обавезују се чланови Уоравног одбора ЈУ „Дом
омладине“ Зворник да након одржане конститутивне
сједнице доставе Скупштини града Зворник акт о
избору предсједника управног одбора.

врсте организационих јединица, начин руковођења
организационим јединицама и друга питања од
значаја за рад и организацију Градске управе Градa
Зворник.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

1.1.ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВИ
II
Оснива се Градска управа Градa Зворник (у даљем
тексту: Градска управа) ради извршавања управних,
стручних и других административних послова,
инспекцијског и другог надзора из надлежности
Града, као и обављања других послова, у складу са
законом, Статутом Града, овом Одлуком и другим
прописима.

Број: 01-111-20/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 97/16,
36/19 и 61/21) члана 16. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 91/16) а у вези са чланом 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима у
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03), чл. 27. и 50. Статута града Зворникпречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'',
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 12. редовној
сједници одржаној 17. маја 2022. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈУ „РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ЗВОРНИК
1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ
„Рекреативно спортски центар“ Зворник, на период
од 4 године у следећем саставу:
1) Илијаз Миралемовић
2) Игор Ђукановић
3) Здравко Обрадовић
2. Обавезују се чланови Управног одбора ЈУ
„Рекреативно спортски центар“ Зворник да након
одржане конститутивне сједнице доставе Скупштини
града Зворник акт о избору предсједника управног
одбора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-21/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. став 1.
тачка 7. Статута Града Зворник - Пречишћени текст
(„Службени гласник Града Зворник“, број 5/17),
Градоначелник Града Зворник доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ЗВОРНИК
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
I
Овом одлуком оснива се Градска управа Градa
Зворник, утврђују се начела за организацију и рад
Градске управе и њена унутрашња организација,

III
Средства за финансирање рада Градске управе
обезбјеђују се у буџету Града.
IV
(1) Градска управа, као извршна власт чији је
носилац Градоначелник, има своје надлежности у
складу са Уставом, Законом о локалној самоуправи
и Статутом, као и друге послове из надлежности
државне управе пренијете законом на град.
(2) Градска управа има право да се бави свим
питањима од локалног интереса која нису
искључена из њене надлежности, нити додијељена
неком другом нивоу власти. Градска управа обавља
самосталне послове предвиђене законом који се
односе на:
1) извршавање и спровођење прописа и других
аката Скупштине Града и Градоначелника,
2) припремање нацрта одлука и других аката
које
доноси
Скупштина
Града
и
Градоначелник,
3) извршавање и спровођење закона и других
прописа и обезбеђење вршења послова чије
је извршавање повјерено Граду,
4) вршење стручних и других послова које јој
повјери Скупштина Града и Градоначелник.
1.2. НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РАД
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
V
(1) Градска управа се организује на начелима
ефикасног, дјелотворног и економичног извршавања
послова који су законом, овом Одлуком и другим
прописима стављени у њен дјелокруг рада.
(2) Полазећи од њеног дјелокруга рада, Градска
управа се организује, између осталог, уз поштовање
следећих принципа:
1) законито и благовремено одлучивање о
правима и обавезама и на закону заснованим
интересима физичких и правних лица,
2) обезбеђење једнаке правне заштите и
остваривања на закону заснованих права,
обавеза и интереса сваког грађанина, без
дискриминације по било којој основи,
3) обезбеђeње континуираног и ефикасног
одвијања процеса рада, односно пружања
услуга грађанима и другим корисницима,
4) стручно
и
професионално
обављање
послова, без страначких и других политички
мотивисаних утицаја,
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5) ефикасно
руковођење
организационим
јединицама и стални надзор над обављањем
послова,
6) обједињавање истих или сличних, односно
међусобно повезаних послова у одговарајуће
унутрашње организационе јединице,
7) рационално коришћење радног времена и
јачање радне дисциплине и
8) унапређења економичности рада Градске
управе увођењем савремених метода рада.
(3) У поступку пред Градском управом обезбјеђује се
службена употреба језика и писма у складу са
законом.
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
VI
(1) Основне организационе јединице Градске управе
су одјељења и службе.
(2) Унутрашња организациона јединица одјељења
или службе је одсјек.
(3) Посебна организациона јединица у Градској
управи је Кабинет градоначелника.
(4) Самостална организациона јединица у Градској
управи је Јединица за интерну ревизију.
(5) Самостална организациона јединица у Градској
управи је Професионална ватрогасно-спасилачка
јединица Зворник.
(6) Самостална организациона јединица у Градској
управи је Одсјек за управљање развојем и
међународну сарадњу.
(7) Ради обављања одређених послова из
дјелокруга рада Градске управе и повјерених
послова државне управе и стварања услова за
ефикасније и економичније обављања тих послова у
појединим насељеним мјестима на територији
Града, образују се мјесне канцеларије.
(8) Градоначелник ће донијети Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Градској управи Града Зворник којим ће
уредити дјелокруг рада организационих јединица и
запослених.
VII
У Градској управи оснивају се следећа одјељења,
као основне организационе јединице:
1) Одјељење за финансије,
2) Одјељење за просторно уређење,
3) Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове саобраћаја,
4) Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
5) Одјељење за општу управу,
6) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
7) Одјељење за инспекцијски надзор и
8) Одјељење комуналне полиције.
VIII
У Градској управи оснивају се следеће службе, као
основне организационе јединице:
1) Стручна служба Скупштине града,
2) Служба за јавне набавке,
3) Служба за заједничке послове и управљање
људским ресурсима и
4) Служба цивилне заштите.

18. мај 2022.

IX
У оквиру појединих одјељења и служби Градске
управе оснивају се следећи одсјеци, као унутрашње
организационе јединице:
1) Одјељење за финансије:
1. Одсјек за рачуноводство и финансије,
2. Одсјек за буџет и
3. Одсјек за трезор.
2) Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове саобраћаја:
1. Одсјек за имовинско-правне послове и
2. Одсјек за инфраструктуру и екологију,
3. Одсјек за послове саобраћаја и паркинг.
3) Одјељење за општу управу:
1. Одсјек за послове пријемне канцеларије и
мјесне канцеларије и
2. Одсјек за управно-правне послове.
4) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности:
1. Одсјек за привреду и
2. Одсјек за друштвене дјелатности.
5) Служба за заједничке послове и управљање
људским ресурсима:
1. Одсјек за управљање људским ресурсима
и
2. Одсјек за информационе технологије.
X
У Градској управи, као посебна организациона
јединица, формира се Кабинет градоначелника.
XI
У Градској управи формирају се самосталне
организационе јединице:
1) Јединица за интерну ревизију,
2) Професионална
ватрогасно-спасилачка
јединица Зворник и
3) Одсјек
за
управљање
развојем
и
међународну сарадњу.
3. РУКОВОЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
XII
(1) Градском управом руководи Градоначелник који
је одговоран за њен рад.
(2) Градоначелник има замјеника, који му помаже у
вршењу дужности. Замјеник извршава дужности које
му повјери Градоначелник, замјењује га и дјелује у
његово име када је он одсутан или спријечен у
извршавању својих дужности.
XIII
(1) Одјељењем или службом, осим Стручне службе
Скупштине града, руководи начелник одјељења,
односно начелник службе и за свој рад и рад
одјељења
или
службе
одговоран
је
Градоначелнику.
(2) Начелника одјељења и начелника службе
именује и разрјешава Скупштина града на приједлог
Градоначелника, у складу са законом и Статутом.
(3) Након престанка мандата начелнику одјељења
или службе, Скупштина града, на приједлог
Градоначелника,
именује
вршиоца
дужности
начелника одјељења или службе, у складу са
законом и Статутом.
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XIV
(1) Стручном службом Скупштине града руководи
секретар Скупштине града и одговоран је
предсједнику Скупштине за свој рад и рад Стручне
службе Скупштине у складу са Статутом,
Пословником Скупштине града и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији Градске
управе града Зворник.
(2) Секретара
Скупштине
града
именује
и
разрјешава Скупштина града, у складу са законом и
Статутом.
XV
(1) Радом одсјека, као унутрашње организационе
јединице одјељења или службе, руководи шеф
одсјека који је за свој рад и рад одсјека одговоран
начелнику одјељења или службе.
(2) Шефа одсјека распоређује Градоначелник, у
складу са законом и Правилником.
XVI
(1) Радом Кабинета градоначелника руководи шеф
Кабинета којег поставља, односно распоређује
Градоначелник на вријеме трајања свог мандата.
(2) Мандат шефа Кабинета престаје престанком
мандата
Градоначелника,
оставком
или
разрјешењем, у складу са законом и Статутом.
XVII

(1) Радом Професионалне ватрогасно-спасилачке
јединице
Зворник
руководи
старјешина
Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице
Зворник који је за свој рад и рад Јединице одговоран
Градоначелнику.
(2) Старјешину
Професионалне
ватрогасноспасилачке јединице Зворник именује и разрјешава
Градоначелник у складу са законом и Правилником.
XVIII
(1) Радом Јединице за интерну ревизију руководи
руководилац Јединице који је за свој рад и рад
Јединице одговоран Градоначелнику.
(2) Руководиоца Јединице за интерну ревизију
именује и разрјешава Градоначелник у складу са
законом и Правилником.
XIX
(1) Радом Одсјека за управљање развојем и
међународну
сарадњу,
као
самосталнe
организационe јединицe, руководи шеф Одсјека,
који је за свој рад и рад Oдсјека одговоран
Градоначелнику.
(2) Шефа Одсјека за управљање развојем и
међународну сарадњу распоређује Градоначелник, у
складу са законом и Правилником.
4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XX
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Градске управе града Зворник
(„Службени гласник Града Зворник“, број 13/17).
XXI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Зворник“.

Број: 02-022-49/2022
11. мај 2022. године
Зворник

18. мај 2022.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 члана 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-14“ Зворник, Патријарха Павла
бр. 9, ЈИБ 4960010110007, у износу од 1.000,00 КМ,
намјенски за суфинансирање трошкова кречења
унутрашњости зграде.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју Града
Зворник.
III
1) Заједница етажних власника зграде „С-14“ из
Зворника ће из сопствених средстава финансирати
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове
одлуке.
2) Заједница етажних власника зграде „С-14“ је
обавезна 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 пројеката и подршка
енергетској ефикасности), 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-14“ број: 555-006-00048790-18
отворен код Нове банке.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“.
Број: 02-400-29/2022
31. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 члана 41. и 51.
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник
доноси
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ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
I
Одобравају се новчана средства Заједници етажних
власника зграде „Код Храма“ Зворник, Патријарха
Павла бр. 83, ЈИБ 4960063550009, у износу од
1.000,00 КМ, намјенски за суфинансирање трошкова
поправке лифта.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју Града
Зворник.
III
1) Заједница етажних власника зграде „Код Храма“
из Зворника ће из сопствених средстава
финансирати преостали дио трошкова за радове из
тачке I ове одлуке.
2) Заједница етажних власника зграде „Код Храма“
је обавезна 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 пројеката и подршка
енергетској ефикасности), потрошачка јединица
01190120 - Кабинет Градоначелника.
V
1) За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице
етажних власника „Код Храма “ Зворник број: 562009-81157713-19 отворен код НЛБ банке.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објaвиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“.
Број: 02-400-56/2022
16. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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: „Услуге хватања и

18. мај 2022.

смјештаја паса луталица на подручју града Зворник“
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-210-3-21/22, дана 08.03.2022. године, пријавили су се
следећи понуђачи:
1. ЈКП „ГЛОГ“ д.о.о. Источни Стари Град и
2. Пансион за псе „МИЛА“ Табанци, Зворник.
II
Након разматрања пријава које испуњавају услове
за набавку оглашених услуга „Услуге хватања и
смјештаја паса луталица на подручју града Зворник“
најповољнији понуђач је Пансион за псе „МИЛА“
Табанци, Зворник.
III
Понуђач из члана II ове одлуке оцијењен је као
најповољнији јер је за наведене услуге доставио
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом од 11.500,00КМ без ПДВ-а.
IV
Са изабраним понуђачем биће закључен Оквирни
споразум на једну годину. Рок за извршење услуга
је 24 часа од пријема писаног налога наручиоца, а
плаћање се врши до 45 дана по испостављању
овјерене фактуре.
V
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: 02-360-10/2022
8. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, 36/19 и 61/21),
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: „Извођење радова на
реконструкцији мокрих чворова у фискултурној сали
у ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу“, објављеном на
порталу јавних набавки број: 70-1-3-11-3-22/22,
дана 14.03.2022. године, пријавили су се следећи
понуђачи:
1. „Kula Mont” д.о.о Зеница,
2. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
3. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник.
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II
Након разматрања пријава које испуњавају услове
за набавку оглашених радова „Извођење радова на
реконструкцији мокрих чворова у фискултурној сали
у ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу“ и проведене „еаукције“ најповољнији понуђач је „Кипарис“ д.о.о.
Зворник.
III
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као
најповољнији јер је за наведене радове доставио
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом од 68.392,00КМ без ПДВ-а. Рок за
извођење радова је 90 дана од дана увођења
извођача радова у посао. Плаћање се врши по
испостављању окончане ситуације.
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: 02-360-11/2022
13. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 опреме за
потребе
Службе
професионалне
ватрогасне
јединице града Зворник“ објављеном на порталу
јавних набавки број: 70-1-1-12-3-23/22, дана
14.03.2022. године, пријавио се понуђач:
1. „OM COMMERCE“ д.о.о. Бања Лука.
II
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као
најповољнији јер је за наведене робе доставио
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом од 60.150,00КМ без ПДВ-а. Рок за
испоруку робе је 120 дана од дана обостраног
потписивања уговора, a плаћање се врши по
испорученој роби и испостављеној фактури.
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: 02-360-12/2022
8. април 2022. године
Зворник

18. мај 2022.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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: „Услуге умрежавања и
линкова за потребе надзорних камера МУП-а
Републике Српске“ објављеном на порталу јавних
набавки број: 70-1-2-13-3-24/22 дана 28.03.2022.
године, пријавио се понуђач:
1. „Мтел“ а.д. Бања Лука.
II
Понуђач из члана l ове Одлуке
најповољнији јер је за наведене
прихватљиву цијену технички
понуде са укупним износом од
ПДВ-а.

оцијењен је као
услуге доставио
задовољавајуће
93.624,00КМ без

III
Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни
споразум на три године. Давалац услуга је дужан да
услуге врши свакодневно, 24 часа дневно, 7 дана у
недељи. Плаћање се врши на мјесечном нивоу по
достављању овјерене фактуре.
IV
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: 02-360-13/2022
21. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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l
У поступку за избор најповољнијег понуђача за
јавну набавку: „Набавка информативних услуга
путем телевизије - ЛОТ1 и Набавка информативних
услуга путем радија - ЛОТ2“, пријавили су се
следећи понуђачи и то за:
Лот1 - „Набавка информативних услуга путем
телевизије“:
1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина,
2. „А Медиа“ д.о.о. Бања Лука и
3. „Радио ТВ Подриње“ д.о.о. Лозница.
Лот2 – „Набавка информативних услуга путем
радија“;
1. „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“
Зворник
ll
Након разматрања понуда за набавку оглашених
Услуга из Анекса II дио Б „Набавка информативних
услуга путем телевизије - ЛОТ1 и Набавка
информативних услуга путем радија - ЛОТ2“
утврђено је да понуђачи испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом.
Понуђене
цијене
за
ЛОТ1
„Набавка
информативних услуга путем телевизије“:
1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина са укупним
износом од 36.000,00КМ без ПДВ-а
2. „А Медиа“ д.о.о. Бања Лука са укупним
износом од 30.000,00КМ без ПДВ-а,
3. „Радио ТВ Подриње“ д.о.о. Лозница са
укупним износом од 6.000,00€ без ПДВ-а и
Понуђене
цијене
за
ЛОТ2
информативних услуга путем радија“:

„Набавка

1. „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“
Зворник са укупним износом од 8.880,00КМ
без ПДВ-а.
lll
Понуде понуђача из члана ll ове Одлуке, а у складу
са чланом 4. став 3. Правилника о поступку додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б, оцијењене су
као задовољавајуће и прихватљиве јер вриједност
пристиглих
понуда
не
прелази
вриједност
средстава предвиђених буџетом за ову набавку.
Рок за извршење услуга је 12 мјесеци од дана
обостраног потписивања уговора, а плаћање се
врши
мјесечно,
након
испостављања
рачуна/фактуре.
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача
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: 02-360-15/2022
21. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

18. мај 2022.

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, 36/19 и 61/21),
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 намирница за
кориснике из пројекта народне кухиње“, објављеном
на порталу јавних набавки број: 70-1-1-15-3-26/22,
дана 11.04.2022. године, пријавили су се следећи
понуђачи:
1. „Лало и Лаћа” д.о.о. Бијељина и
2. „M&V group“ д.о.о. Ораовац - Зворник.
II
Након разматрања пријава које испуњавају услове
за набавку оглашених роба „Набавка намирница за
кориснике из пројекта народне кухиње“ и проведене
„е-аукције“ најповољнији понуђач је „Лало и Лаћа”
д.о.о. Бијељина.
III
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као
најповољнији јер је за наведене робе доставио
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом од 31.000,00КМ без ПДВ-а.
IV
Роба ће се испоручивати по потреби у току 2022.
године, укупно 3 испоруке (мај, јули и октобар).
Прва испорука мјесечне количине је за мјесец мај у
року од 8 дана по склапању уговора. Плаћање се
врши у року од 40 дана од дана запримања фактуре
за реализовани уговор.
V
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: 02-360-16/2022
13. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
I
У отвореном поступку за избор најповољнијег
понуђача за јавну набавку: „Набавка горива и
мазива за моторна возила Градске управе града
Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки
број: 70-1-1-16-3-27/22 дана 13.04.2022. године,
пријавили су се следећи понуђачи:
1. „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука и
2. „Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник.
II
Након разматрања пријава које испуњавају услове
за набавку оглашених роба „Набавка горива и
мазива за моторна возила Градске управе града
Зворник“ и проведене „е-аукције“, најповољнији
понуђач је „Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник.
III
Понуђач из члана ll ове Одлуке оцијењен је као
најповољнији јер је за наведене робе доставио
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом од 46.400,00КМ без ПДВ-а. Роба
се испоручује по потреби у току 2022. године, по
доласку аутомобила на бензинску станицу, а
плаћање се врши 30 дана по испостављању
овјерених фактура.
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: 02-360-17/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 64. став (1). тачка б) и члана 70.
став (1), (3) и (6), те одредби члана 72.став (1) тачка
1) 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, 36/19 и 61/21), 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 ДРУГОПЛАСИРАНОГ ПОНУЂАЧА
Доноси се одлука о избору другопласираног
понуђача „ДУО Лујић“ д.о.о Зворник са понудом број
02-360-11-3/22 од 08.04.2022.године, којем се уједно
додјељује Уговор о извођењу радова на
реконструкцији мокрих чворова у фискултурној сали
у ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу са износом од
73.406,00 КМ без ПДВ-а .

18. мај 2022.

Ова Одлука објавиће се на веб страници града
Зворник истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 70. став 6 Закона о јавним
набавкама.
По правоснажности ове Одлуке, уговорни орган ће
позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће се регулисати међусобна права и
обавезе везане за предметну набавку сходно
захтјевима-условима уговорног органа наведеном у
тендерској документацији и законским прописима
који регулишу област уговарања.
Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-360-11/22 од
13.04.2022.године, а у складу са одредбама члана
72. став (3) под а) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке је покренут Одлуком о
покретању поступка јавне набавке број 02-360-11/22
од 11.04.2022.године у којој је предвиђено да је
процјењена вриједност јавне набавке 53.026,00КМ
без ПДВ-а.
Након пристиглих понуда, и њихове оцјене, утврђено
је да вриједност свих пристиглих понуда прелази
процјењену вриједност јавне набавке, те је након
потврде покретача поступка да има довољно
средстава за наставак поступка, заказана е-аукција.
По завршеној е-аукцији утврђена је коначна ранг
листа, те је на основу Записника о раду комисије,
донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача
понуђача број: 02-360-11/22 од 13.04.2022.године,
којом је понуђач „Кипарис“ д.о.о Зворник изабран као
најповољнији понуђач за предметну набавку.
Ранг листа након е-аукције је следећа:
Р.
Бр.
1.
2.
3.

Број
понуде

Назив понуђача

02-36011-2/22
02-36016-3/21
02-36016-1/21

„Кипарис“ д.о.о.
Зворник
„Дуо Лујић“ д.о.о.
Зворник
“Kula Mont” д.о.о
Зеница

Укупан
износ
понуде
без ПДВ-а:
68.392,00КМ
73.406,00КМ
96.150,00КМ

Наведена Одлука је достављена свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне набавке.
Тендерском
документацијом,
тачком
10.
је
предвиђено да изабрани понуђач у сврху
доказивања своје личне способности достави, у року
од 5 дана по пријему Одлуке о избору најповољнијег
понуђача, документацију из члана 45. Закона о
јавним набавкама.
Обавјештењем број 02-360-11/22, понуђач „Кипарис“
д.о.о је обавјештен да је дужан да достави тражи
документацију у предвиђеном року, што он није
учинио до данашњег дана, што се сматра да
понуђач није испунио законску обавезу.

19

БРОЈ 5

Службени гласник града Зворник

С обзиром на наведено, донесена је Одлука као у
диспозитиву, а у складу са чланом 72. став (3). под
а), те је понуђач „Дуо Лујић“ проглашен као
најповољнији са цијеном 73.406,00КМ без ПДВ-а.
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: 02-360-11-1/2022
3. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 15. и 16. Закона о подстицајима у
привреди Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 52/19 и 78/20) и члана 41.
51. Статута града Зворник – пречишћени текст
(„Службени
гласник
града
Зворник“
5/17),
Градоначелник доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОДСТИЦАЈИМА У ПРИВРЕДИ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, корисници и
поступак за остваривање права на подстицаје за
запошљавање, самозапошљавање и основни
елементи за подстицање директних улагагања,
домаћих и страних инвеститора.
Члан 2.
Правилником
се регулишу питања
додјеле
средстава из буџета града Зворник а нарочито:
општи и посебни услови за додјелу подстицаја,
врсте подстицаја, начин аплицирања, расписивање
конкурса, висину подстицаја и поступак одлучивања.
Члан 3.
(1) За остваривање права на подстицај за
запошљавање, самозапошљавање и подстицај за
директне инвестиције, привредни субјект, дужан је
да испуни следеће услове :
1) да има сједиште или пословну јединицу на
територији града Зворник, односно у случају
самозапошљавања да има пребивалиште на
територији града Зворник,
2) да
је
класификован
у
складу
са
класификацијом
дјелатности
Републике
Српске
3) да нема доспјелих, а неизмирених пореских
обавеза, а што обухвата директне порезе,
таксе и накнаде, према закону којим се
уређује порески систем,
4) да је надлежном пореском органу уредно
поднио све пореске пријаве за порез на
доходак и доприносе.
(2) Подстицај се не може остварити уколико је
апликанту већ додјељен подстицај за исто лице од
стране Завода за запошљавање Републике Српске
или неке друге институције која је надлежна за
додјелу подстицаја у привреди.

18. мај 2022.

Члан 4.
(1) Подстицајна средства из буџета града Зворник
се могу додјелити за:
1) Запошљавање незапослених лица и то:
- лица високе спреме,
- лица више стручне спреме и
- лица средње спреме, КВ и НК радника.
2) Самозапошљавање за лица која први пут
региструју предузетничку дјелатност као
основну дјелатност или оснивање друштва са
ограниченом
одговорношћу
гдје
лице
остварује радни однос.
3) Директна улагања за инвеститоре која
покрећу велике инвестиционе пројекте, чија
финансијска вриједност износи најмање
1.000.000 КМ и којима се остварује
запошљавање најмање 100 радника на
подручју града Зворник.
(2) Директним улагањима се сматрају материјална и
нематеријална улагања и то улагања у: земљиште,
зграде, производне погоне, машине, опрему,
патенте, лиценце, системе квалитета и техничке и
пословне иновације у производњи.
Члан 5.
(1) Подстицајна
средства
за
запошљавање
незапослених лица додјељују се у фиксном износу у
зависности од врсте стручне спреме а висина
срестава се одређује јавним позивом.
(2) Подстицајна средства се додјељују привредним
друштвима по принципу рефундације на мјесечном
нивоу.
(3) Број лица за које се одобрава подстицај по врсти
стручне спреме дефинише се јавним позивом. У
случају да привредни субјекти искажу потребу за
мањим бројем лица одређене стручне спреме,
Градска управа има право да одобри подстицајна
средстава за другу стручну спрему за коју је
исказано веће интересовање.
Члан 6.
Подстицајна
средства
за
самозапошљавање
незапослених лица која први пут региструју
предузетничку дјелатност као основну дјелатност
или
оснивање
друштва
са
ограниченом
одговорношћу гдје лице остварује радни однос,
додјељују се у фиксном износу без обзира на
стручну спрему а износ се дефинише јавним
позивом. Подстицајна средства се исплаћују
аконтативно на кварталном нивоу.
Члан 7.
(1) Подстицајна средства за директна улагања за
инвеститоре која покрећу велике инвестиционе
пројекте, чија финансијска вриједност износи
најмање 1.000.000 КМ и којима се остварује
запошљавање најмање 100 радника на подручју
града Зворник могу се додјелити и без јавног позива.
Средства се могу додјелити и на основу захтјева
инвеститора који садржи пројекат.
(2) Пројекат је инвестициони документ привредног
субјекта у којем се наводе активности које ће се
предузети ради остваривања одређеног пословног
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циља, уз одређивање временског периода и
новчаних средстава потребних за реализацију
пројектних активности.
(3) Комисија даје препоруку Градоначелнику о
додјели и висини подстицајних средстава на основу
захтјева и пројекта инвеститора а након што утврди
да је реализација пројекта на територији града
Зворник од изузетног значаја за развој привреде
града Зворник.
(4) Уколико постоји више захтјева за директна
улагања за инвеститоре који покрећу велике
инвестиционе пројекте, чија финансијска вриједност
износи најмање 1.000.000 КМ и којима се остварује
запошљавање најмање 100 радника на подручју
града Зворник а одобравањем свих захтјева износ
превазилази буџетска средства која су намјењена за
подстицаје
у
привреди,
Комисија
односно
Градоначленик одобравају средстава за инвестицију
за коју сматрају да ће више доприњети развоју
привреде града Зворник.
(5) Градоначелник на основу препоруке Комисије
одобрава постицајна средстава и потписује уговор
са инвеститором.
(6) Инвеститор је дужан да приликом закључења
уговора о додјели подстицајних средстава достави
градској управи града Зворник банкарску гаранцију,
мјеницу или неки други вид обезбјеђења средстава
у износу од 10% од укупне вриједности додјељених
средстава.
(7) Подстицајна средства се додјељују аконтативно
на кварталном нивоу.
(8) У случају настанка околности које отежавају или
спречавају
реализацију
уговорених
обавеза,
инвеститор у року од 30 дана од настанка тих
околности обавјештава градску управу града
Зворник о потреби за одгађањем или промјеном
рока, природи околности које су настале а
Градоначелник доноси одлуку о промјени рока или
одгађању уколико су околности стварно довеле до
спречавања реализације уговорених обавеза.
Члан 8.
(1) Јавни позив да додјелу подстицајних средстава
из члана 4. став 1. овог Правилника се расписује
сваке парне године након обезбјеђења средстава у
буџету града Зворник за те намјене. Јавни позив ће
бити објављен на огласној табли и интернет
страници градске управе града Зворник, локалним
радио страницама, порталима и огласној табли
Завода за запошљавање, филијала Зворник.
(2) Јавни позив мора трајати минимално 20 дана.
Члан 9.
(1) За укупну реализацију подстицаја привреди
надлежно је Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности градске управе града Зворник.
(2) Обраду и оцјену захтјева по јавном позиву врши
Комисија коју формира Градоначелник у року од 8
(осам) дана од отварања јавног позива.
(3) Коначну одлуку о одобравању средстава доноси
Градоначелник у року од 8 (осам) дана од
затварања јавног позива.
(4) У случају жалбе, првостепену надлежност има
Градоначелник.
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(5) Након доношења одлуке о одобравању
средстава, градска управа и послодавац су
обавезни да потпишу уговор у року 15 дана од дана
правоснажности одлуке.
Члан 10.
Овај Правилник ће бити објављен у „Службеном
гласнику града Зворник“ а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.
Број: 02-020-4/2022
8. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 15. став 4. и 5.
Закона о заштити од узнемиравања на раду
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/21),
Градоначелник Зворника доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ОД
УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1)
Правилником
о
поступку
заштите
од
узнемиравања на раду (у даљем тексту: Правилник),
у складу са Законом о заштити од узнемиравања на
раду (у даљем тексту: Закон), уређује се поступак
заштите од узнемиравања на раду и у вези са радом
у Градској управи Града Зворник (у даљем тексту:
Послодавац), a нарочито: начин подношења
захтјева, начин именовања комисије за подношење
и спровођење поступка заштите од узнемиравања
код Послодавца, лице којем се захтјев подноси и
начин обезбјеђења тајности података и друга
питања битна за спровођење поступка.
(2) Запослени и Послодавац имају право и обавезу
на поштовање достојанства личности и заштиту од
дискриминације и узнемиравања на раду, као и
право на друге облике заштите у складу са законом.
(3) На питања која нису уређена овим правилником,
примјењују се одговарајуће одредбе Закона, и
других прописа којима се уређује област рада.
II ОРГАНИ
Члан 2.
(1) О правима, обавезама и одговорностима
запослених код Послодавца у вези са поступком
заштите од узнемиравања на раду и у вези са радом
одлучује Градоначелник рјешењем, у складу са
законом.
(2) Градоначелник ће одлуком именовати комисију
од три члана која ће бити задужена за пријем
захтјева и провођење поступка за заштиту од
узнемиравања на раду код Послодавца (у даљем
тексту: Комисија за заштиту од узнемиравања на
раду), коју ће чинити запослени код послодавца који
имају радне и моралне квалитете потребне у радној
средини, на период од четири године с могућношћу
поновног именовања након истека рока. Име и
презиме са контакт подацима предсједника
Kомисије (број телефона и адреса електронске
поште) биће објављени на огласној табли и
интернет страници Послодавца.
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(3) Чланови Комисије за заштиту од узнемиравања
на раду из става 2. овог члана могу у свако доба
бити опозвани ако буду поступали у супротности са
важећим прописима.
(4) Чланови Комисије за заштиту од узнемиравања
на раду имају право у свако доба да траже од
Послодавца да опозове њихово именовање без
посебног образложења.
III ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА
РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА
Члан 3.
(1) Запослени који сматра да је изложен
узнемиравању на раду има право да Комисији за
заштиту од узнемиравања на раду или директно
Градоначелнику поднесе писани захтјев за заштиту
од узнемиравања на раду код Послодавца у року од
30 дана од дана када је посљедњи пут извршена
радња узнемиравања.
(2) Захтјев за заштиту од узнемиравања на раду се
подноси на протокол Послодавца или поштом, уз
навођење околности на које се узнемиравање на
раду односи, података из којих је могуће стећи
довољно сазнања о времену и мјесту, те другим
битним околностима узнемиравања, укључујући и
податке о починиоцу истог и особи која је била
предмет узнемиравања, као и о евентуалном
подстрекавачу или помагачу. Захтјев мора бити
потписан од стране подносиоца. На писмену се
обавезно мора навести да је намијењено Комисији
за заштиту од узнемиравања на раду, односно
Градоначелнику и са ознаком повјерљиво.
(3) Поступак заштите од узнемиравања на раду
спроводи се у року од 15 дана од дана пријема
захтјева из става 1. овог члана.
Члан 4.
(1) Стручни сарадник за послове протокола дужан је
да у неотвореној коверти достави запримљени
захтјев за заштиту од узнемиравања на раду
Комисији за заштиту од узнемиравања на раду,
одмах по пријему.
(2) Стручни сарадник за послове протокола дужан је
да све информације, укључујући и име подносиоца
захтјева, третира као службену, односно пословну
тајну.
(3) Комисија за заштиту од узнемиравања на раду је
дужна о примљеном захтјеву одмах обавијестити
Градоначелника, а нарочито у циљу:
- евентуалног покретања поступка утврђивања
одговорности за повреду радне дисциплине
или радне обавезе, у складу са законом и
општим актом Послодавца,
- предузимања превентивних мјера ради
спречавања даљих узнемиравања на раду.
Члан 5.
(1) Током доказног поступка, који је хитан и затворен
за јавност, Комисија за заштиту од узнемиравања на
раду може предузети следеће радње:
• саслушати подносиоца захтјева за заштиту од
узнемиравања на раду, лице за које се тврди
да је извршило радњу узнемиравања и
свједоке,
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•

обавити суочавање између подносиоца
захтјева за заштиту од узнемиравања на раду
и лица за које се тврди да је извршило радњу
узнемиравања,
• затражити од стручних служби увид у
документацију,
• провести и друге доказе за које према
околностима
случаја
сматра
да
су
сврсисходни за утврђивање чињеничног
стања и закључка о основаности захтјева.
(2) Комисија за заштиту од узнемиравања на раду
дужна је саслушати лице за које подносилац
захтјева тврди да је извршило радњу узнемиравања
на раду и омогућити да се изјасни на наводе, уз
омогућавање увида у поднесени захтјев.
(3) О запримљеном захтјеву за заштиту од
узнемиравања на раду и свим предузетим радњама
у циљу утврђивања чињеничног стања, Комисија за
заштиту од узнемиравања на раду дужна је
саставити записник. Свако лице које је саслушано
током поступка дужно је потписати своју изјаву која
је прилог записника. У записнику се обавезно
наводи када је одређена радња у поступку
предузета, и ко је истој присуствовао. Записник
потписују сви чланови Комисије за заштиту од
узнемиравања на раду.
Члан 6.
Сви запослени код послодавца дужни су у
потпуности да сарађују са Комисијом за заштиту од
узнемиравања на раду, да се одазову њеном позиву
и саопште све податке и сазнања важне за доказни
поступак и утврђивање чињеница.
Члан 7.
(1) Након проведеног доказног поступка и
прикупљених утврђених чињеница, Комисија за
заштиту од узнемиравања на раду утврђује
приједлог споразума о окончању спора о
узнемиравању на раду и заказује сједницу ради
закључивања споразума, на који позива:
- стране у спору,
- представнике синдиката, уколико је то
захтијевала нека од страна у спору.
(2) На сједници, стране у спору могу изнијети своје
примједбе и приједлоге на предложени споразум.
(3) Коначан текст приједлога споразума од стране
Комисије потписују:
- обје стране у спору,
- представник синдиката (ако присуствује
сједници),
- предсједник Комисије,
и представља саставни дио записника о провођењу
поступка заштите од узнемиравања на раду.
Члан 8.
(1) Узнемиравање на раду представља тежу
повреду радне обавезе из члана 121. став 1. т. 4. и
12. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 97/16) или повреду
радне дисциплине и Послодавац је дужан да по
сазнању за извршење радње узнемиравања покрене
поступак утврђивања одговорности.
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(2) У поступку утврђивања одговорности за тежу
повреду радне обавезе или радне дисциплине могу
се изрећи мјере прописане Законом о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе:
- новчана казна од 20% до 30% нето плате за
пуно радно вријеме, исплаћене за мјесецу
којем је новчана казна изречена, утрајању од
три мјесеца, са забраном напредовања у
служби у трајању од годину дана до четири
године, зависно од изречене новчане казне,
- премјештај на радно мјесто ниже каегорије
или звања у оквиру исте стручне спреме или
- престанак радног односа.
(3) Запослени који је претрпио узнемиравање може
тражити накнаду претрпљене материјалне и
нематеријалне штете.
Члан 9.
(1) Споразум о окончању спора се закључује у
четири примјерка и има снагу извршне исправе.
(2) Један примјерак споразума, Комисија за заштиту
од узнемиравања на раду одмах доставља
Послодавцу на извршење, а по један примјерак за
стране у спору.
(3) Ако стране у спору не закључе споразум о
предмету спора, Комисија то констатује у записнику
уз навођење разлога незакључивања споразума, и
одмах писменим путем обавјештава Послодавца
који у року не дужем од осам дана доноси рјешење о
обустављању поступка код Послодавца.
Члан 10.
Подаци прикупљени у поступку заштите од
узнемиравања на раду код Послодавца су
повјерљиве природе и могу се саопштавати само
учесницима у поступку и надлежним органима у вези
са поступком заштите од узнемиравања на раду.
Члан 11.
На питања која, у погледу поступка, нису регулисана
овим правилником, примјењиваће се непосредно
Закон о заштити од узнемиравања на раду и Закон о
општем управном поступку.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Комисију за заштиту од узнемиравања на раду
Послодавац ће именовати у року од 15 дана од дана
ступања на снагу овог правилника.
Члан 13.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Зворник,
а објавиће се и на на огласној табли Градске управе
Града Зворник и званичној интернет страници Града
Зворник.
Број: 02-020-6/2022
21. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана. 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана. 41. и 51. Статута
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града Зворник – Пречишћен текст (''Службени
гласник града Зворник'', број 5/17), Градоначелник
Града Зворник доноси:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОНАТАЛИТЕТНОЈ
ПОЛИТИЦИ ГРАДА ЗВОРНИК-ПОЈЕДИНЦИ
Члан 1.
У Правилнику о расподјели средстава за подршку
пронаталитетној политици града Зворник-појединци
(„Службени гласник града Зворник“, број 07/20), члан
4. мијења се и гласи:
“Уз захтјев за додјелу новчаних средстава из члана
2. овог Правилника подносилац је дужан приложити
следећу документацију:
1) увјерење о пребивалишту за оба супружника,
2) медицинску документацију којом доказују
претходне покушаје асистиране репродукције
(члан. 2, став 1,2,3),
3) медицинску документацију којом доказује
неопходност донације репродуктивног
материјала (члан. 2, став 4),
4) предрачун или рачун трошкова асистиране
репродукције,
5) фотокопија текућег рачуна.“
Члан 2.
Правилник о измјени ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику
града Зворник''.
Број: 02-020-5/2022
11. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник
града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Међународни мото скуп“, делегиран од стране
Удружења грађана Мото клуб „Српски Соко“
Зворник, у износу од 2.000 конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину.
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(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења
грађана Мото клуб „Српски Соко“ Зворник, бр: 55540000107724-44 Нова банка Зворник
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-71-1/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник
града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Пети фестивал хумора и сатире Крива Дрина“,
делегиран од стране Удружења грађана „Крива
Дрина“ Зворник, у износу од 1.500 конвертибилних
марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења
грађана „Крива Дрина“ Зворник, бр: 562-00381703603-03 НЛБ Развојна банка.
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-71-2/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

18. мај 2022.

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник
града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Култура младима-промоција културно-историјске
баштине Зворника“, делегиран од стране Удружења
центар
за
истраживање
културно-историјске
баштине „Др Ђорђе Лазаревић“ Зворник, у износу од
1.500 конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења
центар
за
истраживање
културно-историјске
баштине „Др Ђорђе Лазаревић“ Зворник, бр: 55540000342590-54 АД Нова банка.
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-71-3/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник
града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
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(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Уређење Јеринине стазе страсти и Планинарског
дома Гркиња и стаза“, делегиран од стране
Планинарско еколошког удружења „Корак“ Зворник,
у износу од 10.000 конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун Планинарско
еколошког Удружења „Корак“ Зворник, бр: 562-00981309076-84 НЛБ Развојна банка.
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-71-4/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник
града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Подршка самохраним родитељима“, делегиран од
стране Удружења самохраних родитеља „Окриље“
Зворник, у износу од 2.000 конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града

18. мај 2022.

Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења
самохраних родитеља „Окриље“ Зворник, бр: 55401200000432-89 Наша банка А. Д. Бјељина.
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-71-5/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник
града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Недеље здравља“, делегиран од стране Удружења
Фитнес центар „Нестор Н“ Зворник, у износу од
1.500 конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења
Фитнес центар „Нестор Н“ Зворник, бр: 572-28600006817-24 МФ банка А. Д. Зворник.
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-71-6/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Извођење радова на реконструкцији мокрих
чворова у фискултурној сали у ОШ „Вук Караџић“ у
Роћевићу“ - отворени поступак, број: 02-360-11/22, у
саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Сања Перић, члан - Сања (Ерић) Перић,
замјеник члана,
3) Ружа Остојић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
4) Небојша Бошковић, члан - Мирослав
Аћимовић, замјеник члана,
5) Александар Јевтић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 08.04.2022. године у 12:00 часова у Малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-11/2022
7. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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)

18. мај 2022.

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: „Услуге
умрежавања и линкова за потребе надзорних
камера МУП-а Републике Српске“ - отворени
поступак, број: 02-360-13/22, у саставу:
2) Ненад Станковић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
3) Сања (Ерић) Перић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
4) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић,
замјеник члана,
5) Небојша Бошковић, члан - Мирослав
Аћимовић, замјеник члана,
6) Хариз Мехидић, 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 20.04.2022. године у 12:00 часова у Малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-13/2022
19. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
намјерница за кориснике из пројекта народне
кухиње“ - отворени поступак, број: 02-360-16/22, у
саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник- Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Раде Савић, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
3) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана,
4) Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, замјеник
члана,
5) Небојша Бошковић, члан - Александар
Јевтић, 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 05.05.2022. године у 12:00 часова у Малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-16/2022
4. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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: „Набавка
горива и мазива за моторна возила Градске управе
града Зворник“ - отворени поступак, број: 02-36017/22, у саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Сања (Ерић) Перић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
3) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић,
замјеник члана,

18. мај 2022.

4) Александар Јевтић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана,
5) Мирослав Аћимовић, члан - Хариз Мехидић,
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 11.05.2022. године у 12:00 часова у Малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-17/2022
10. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16,
36/19 и 61/21), 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, САЊА ПЕРИЋ
из Зворника, по занимању дипломирани инжењер
грађевине и НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника,
Шетићи бб, по занимању грађевински инжењер именују се за вршиоце сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке „Услуге мјерења и
лабораторијског
испитивања
локалних
и
некатегорисаних путева и улица на подручју града
Зворника“.
2. Услуге из члана 1. ће вршити понуђач: Институт
за грађевинарство „ИГ“ д.о.о Бања Лука, према
условима из понуде број 779/22 од 14.03.2022.
године, по потреби, у складу са Оквирним
споразумом и појединачним уговорима. Обавезују се
вршиоци надзора да након сваког извршеног
појединачног уговора, 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''.
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Број: 02-360-9/2022
7. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

18. мај 2022.

Број: 02-360-12-1/2022
18. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), 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

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), 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

РЈЕШЕЊЕ

1. МЛАДЕН НИКОЛИЋ из Шетића - Зворник, радник
Градске управе града Зворник, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: „Услуге хватања и смјештаја паса луталица
на подручју града Зворник“.

1. ИВАН КОСТИЋ из Зворника, радник Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, именује се
за вршиоца сталног стручног надзора у предмету
јавне набавке: „Услуге умрежавања и линкова за
потребе надзорних камера МУП-а Републике
Српске“.

2. Услуге из члана 1. ће вршити понуђач ПАНСИОН
ЗА ПСЕ „МИЛА“ Миленко Симић с.п, према
условима из понуде брoj 02-360-10-2/22 од
28.03.2022. године, тендерском документацијом и
Оквирним споразумом бр. 02-360-10/22. Обавезује
се вршилац надзора да након сваког појединачног
уговора, достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за
јавне набавке, управљање развојем и међународну
сарадњу.

2. Услуге из члана 1. ће вршити „МТЛ“ а.д Бања
Лука, према условима из понуде брoj 1-04-74-18461/22
од
19.04.2022.
године,
тендерском
документацијом и Оквирним споразумом бр. 02-36013/22. Обавезује се вршилац надзора да након
сваког 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''.

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

Број: 02-360-10-1/2022
28. април 2022. године
Зворник

Број: 02-360-13-1/2022
26. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), 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

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,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

1. СЛАВИША МИЛИЋ
из Зворника, шеф
Професионалне ватрогасне јединице Зворник,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке „Набавка опреме за потребе
службе Професионалне ватрогасне јединице града
Зворник“.

1. Зоран Ерић из Зворника, Службеник градске
управе града Зворник и Даница Пелемиш Суботић
из Зворника, по занимању дипломирани политиколог
за новинарство и комуникологију, именују се за
вршиоце сталног стручног надзора у предмету
пружања услуга „Набавка информативних услуга
путем телевизије“..

2. Робу из члана 1. ће испоручити „OM COMMERCE“
д.о.о Бања Лука, према условима из понуде број:
3103-1/22 од 31.03.2022. године, у року од 120 дана
након потписивања Уговора о набавци робе.
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке
робе, достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за
јавне набавке, управљање развојем и међународну
сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.

2. Услуге из члана 1. ће вршити РТВ „БН“ д.о.о.
Лазе Костића 146, Бијељина, према условима из
понуде, број: 02-360-15-1/22, од 13.04.2022. године,
континуирано од у периоду од 12 (дванаест) мјесеци
од дана обостраног потписивања уговора о вршењу
услуга. Обавезују се вршиоци надзора да након
извршења уговорених услуга, доставе Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, управљање
развојем и међународну сарадњу.
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3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-15-1-1/2022
26. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

18. мај 2022.

обостраног потписивања уговора о вршењу услуга.
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења
уговорених услуга, доставе Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), 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

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

РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), 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

1. Зоран Ерић из Зворника, Службеник градске
управе града Зворник и Даница Пелемиш Суботић
из Зворника, по занимању дипломирани политиколог
за новинарство и комуникологију, именују се за
вршиоце сталног стручног надзора у предмету
пружања услуга „Набавка информативних услуга
путем телевизије“.
2. Услуге из става 1. ће вршити „А МЕДИА“ д.о.о.
Гундулићева бр.33, Бања Лука, према условима из
понуде, број: 02-360-15-2/22, од 13.04.2022. године,
континуирано у периоду од 12 (дванаест) мјесеци од
дана обостраног потписивања уговора о вршењу
услуга. Обавезују се вршиоци надзора да након
извршења уговорених услуга, 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: 02-360-15-2-1/2022
26. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), 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. Зоран Ерић из Зворника, Службеник градске
управе града Зворник и Даница Пелемиш Суботић
из Зворника, по занимању дипломирани политиколог
за новинарство и комуникологију, именују се за
вршиоце сталног стручног надзора у предмету
пружања услуга: „Набавка информативних услуга
путем радија“.
2.Услуге из става 1. ће вршити „Радио станица
„Освит“, Зворник чији је оснивач „Петкомерц“ д.о.о.
Дрињача, према условима из понуде, број: 02-36015-3/22, од 13.04.2022. године, континуирано у
периоду од 12 (дванаест) мјесеци од дана

Број: 02-360-15-3-1/2022
26. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

РЈЕШЕЊЕ
1. Зоран Ерић из Зворника, Службеник градске
управе града Зворник и Даница Пелемиш Суботић
из Зворника, по занимању дипломирани политиколог
за новинарство и комуникологију, именују се за
вршиоце сталног стручног надзора у предмету
пружања услуга „Набавка информативних услуга
путем телевизије“.
2. Услуге из става 1. ће вршити РТВ „Подриње“ а.д.
Кнеза Милоша 3, Лозница, према условима из
понуде, број: 02-360-15-4/22, од 15.04.2022. године,
континуирано у наредних 12 (дванаест) мјесеци од
дана обостраног потписивања уговора о вршењу
услуга. Обавезују се вршиоци надзора да након
извршења уговорених услуга, 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: 02-360-15-4-1/2022
26. април 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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 ШЕСТЕ РАТЕ ЂАЧКИХ
СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
1. Одобрава се исплата шесте
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:
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и

Лице на чији
рачун ће бити
уплаћивана
стипендија:
Име и презиме
Јелена
Теовановић
Драгана
Бошњаковић
Драгана
Игњатовић
Рајко Мирић

Износ
(КМ)

Ранка Јовановић

100

Нијаз Карић

100

6.

Михаило
Теовановић
Ђорђе
Бошњаковић
Станислсав
Игњатовић
Ђорђе
Јовановић
Милан
Јовановић
Махир Карић

7.

Данијел Лазић

Миланка Ерић

100

8.

Немања
Митровић
Перо Новичић

Марина
Митровић
Милован
Новичић
Александар
Петровић
Рада Томић

100

Јадранка
Станимировић
Укупно :

100

1.
2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.

Александар
Петровић
Душан
Петровић
Вељко
Станимировић

100
100
100
100

2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање спортских организација (спортска
резерва – одржавање турнира), потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Фудбалског клуба „Раднички 1971“ Каракај број: 554012-00000452-29.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-33/2022
8. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

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

100
100

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“

100

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 2022. 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: 02-611-3-5/2022
19. април 2022. године
Зворник

18. мај 2022.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „РАДНИЧКИ 1971“
КАРАКАЈ
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском
клубу „Раднички 1971“ Каракај у износу од 5.000,00
КМ, на име суфинансирања трошкова такмичења у
подручној лиги РС - Бирач.

1. Одобравају се новчана средства Кошаркашком
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од
15.000,00 КМ, на име финансирања трошкова
такмичења у Првој лиги Републике Српске.
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-00981288904-72.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-34/2022
8. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16,
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута града
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник града Зворник,
доноси
ЗАКЉУЧАК
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се JУ Основна Школа „ Свети Сава“
Зворник исплата новчаних средстава у износу од
500,00 КМ (словима: петстотинаКМ), намјенски за
трошкове котизације за симпозијум – „ Специјална
едукација и рехабилитација – аутизам, екранизам,
развојна дисфазија“ за четири представника школе.
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2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће
се са буџетске позиције: 415200 – грант за школске
објекте и образовање, потрошачка јединица:
01190150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности из буџета за 2022. годину.
3.Средства ће се исплатити у готовини на благајни
Градске управе града Зворник.
4. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник и Одјељење за Привреду и друштвене
дјелатности.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“
Број: 02-400-93/2022
11. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16,
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута града
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник града Зворник,
доноси
ЗАКЉУЧАК
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се JУ ОШ „Никола Тесла“ Пилица,
исплата новчаних средстава у износу од 1.496,50 КМ
(словима:једнахиљадачетиристотинедеведесетшест
и 50/100КМ) намјенски за набавку тримера за
одржавање травнатих површина
око школских
објеката.
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће
се са буџетске позиције: 412500 – Расходи за
санацију школских објеката, потрошачка јединица
01190150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности из буџета за 2022. Годину.
3. Средства ће се дозначити на жиро рачун
синдиката JУ ОШ „Никола Тесла“ Пилица,
број:562-009-00000439-95 НЛБ Развојна банка
Филијала Зворник.
4. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности .
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-98/2022
17. мај 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

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

18. мај 2022.
ЗАКЉУЧАК

1. Одобравају се новчана средства
„Градској
организацији ратних војних инвалида“ из Зворника у
износу од 12.000,00 КМ, на име новчане помоћи за
ратне војне инвалиде.
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани
бораца, потрошачка јединица 01190180 - Одјељење
за борачко инвалидску заштиту, из буџета за 2022.
годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Узајамне
помоћи ГО РВИ број: 562-009-81110419-87.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-18/2022
1. фебруар 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
Удружењу
пензионисаних Полицијских службеника Зворник у
износу од 2.500,00 КМ, на име суфинансирања
текућих обавеза Удружења.
2. Новчана средства у износу од 2.500,00 КМ
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва.
Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200 - Грант за финансирање НВО и
удружења, потрошачка јединица 01190150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из
буџета за 2022. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Удружења пензионисаних Полицијских службеника
Зворник број: 562-003-81584088-36.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-47/2022
7. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства „Синдикалној
организацији Полицијске управе Зворник“ у износу
од 1.000,00 КМ, на име новчане помоћи за
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обиљежавање Дана полиције и јубиларних тридесет
година Министарства унутрашњих послова РС –
„Полицијада 2022“.
2. Средства исплатити са позиције 412900 - Остали
нематеријални расходи за
Зворничко културно
љето и обиљежавање значајних датума, потрошачка
јединица 01190120 – Кабинет Градоначелника, из
буџета за 2022. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
„Синдикалне организације Полицијске управе
Зворник“ број : 562-003-81417632-48.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-55/2022
16. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства „Синдикалној
организацији ЈЗУ Болница“ Зворник у износу од
500,00 КМ, на име новчане помоћи за организацију
манифестације „Бијело вече“.
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за
финансирање
културних
манифестација,
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за
2022. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун

18. мај 2022.

„Синдикалне организације ЈЗУ Болница“ Зворник
број : 555-006-00199741-58.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-360-58/2022
17. март 2022. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
На основу члана 29.Правилника о упису у регистрар
Заједнице
тежних
власника
стамбених
зграда(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
74/03), Градска управа града Зворника Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
објављује
ОГЛАС
Градска управа града Зворника, Одјељење за
стамбено- комуналне послове и послове саобраћаја
на основу рјешења број 05-373-3/22 од 15.04.2022.
године извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу
број 209
упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника зграде
„Змајевац блок А“ која се налази у улици Светог
Саве бр.5
у Зворнику на тај начин што ће
предсјенику Скупштине Милановић Жељку престати
право представљања Заједнице етажних власника
зграде „Змајевац блок А“.
У даљем раду, Заједницу етажних власника зграде
„Змајевац блок А“ у Зворнику ће представљати
предсједник Скупштине Савић Радивоје.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворника.
Број: 05-373-3/2022
15. април 2022. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
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