
ПРИЈЕДЛОГ 
 
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 
_________ донијела је: 
                                                      

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. 
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 
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. 

 
Xl 

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

 
    
 
        

Образложење: 
Правни основ за доношење одлуке регулисан је чла. 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). 
Иницијатива за оснивање потиче од предлагача гдје исказује потребу унапређења нивоа 
безбједности кроз широку идентификацију безбједносних проблема и доприносу свих институција 
које живе и обављају своју дјелатност на подручју града Зворник да проблеме рјешавамо још у 
фази настанка. 
Потребу за учешћем у раду Форума могу изразити и институције које нису наведене у овој одлуци, 
доставом захтјева служби Скупштине града Зворник. 
 
 
        ОБРАЂИВАЧ :                                                                                             ПРЕДЛАГАЧ : 
          Миле Јовић                                                                                                      Градоначелник  
                                                                                                                                           
 


