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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

6. јул 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
                                                          БРОЈ: 9/2022 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 

 
 

На основу чл. 6. и 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) Скупштина града Зворник на 13. 
редовној сједници одржаној 5. јула 2022.  године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ 
УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

1) Овом oдлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса за избор и 
именовање  директора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштине града Зворник и то: 
 

- ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак, 
- ЈУ „Дом омладине“, Зворник. 

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

 
 
 

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

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

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

- да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине 
неподобним за обављање послова у градској 
управи, односно да се против њих не води 
кривични поступак, 

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

- да нису у сукобу интереса 
 

3) Посебни услови: 
- ВСС, VII степен стручне спреме или први 

циклус студија са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент 
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- подношење плана и програма рада Јавне 
установе за коју подноси пријаву, за мандатни 
период на који се именује 

- искуство у обављању руководећих послова у 
складу са Статутом Јавне установе за коју 
подноси пријаву 

- организаторске способности 
 

III 
Кандидате, на основу спроведеног јавног конкурса, а 
на приједлог Комисије за избор и именовање, 
именује Скупштина града. 

 
IV 

Поступак избора, укључујући преглед пристиглих 
пријава на конкурс, улазни интервју и рангирање 
кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 
извршиће  Комисија  за спровођење поступка за 
избор директора и чланова Управних одбора у 
Јавним установама чији је оснивач Скупштина Града 
у  саставу: 
 Госпава Јеремић, предсједник 

1. Aлександар Дошић, члан 
2. Мирослав Аћимовић, члан 
3. Бранко Јашић, члан 
4. Сабина Мемишевић, члан 

 
V 

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

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

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

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-87/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На  основу  члана 39. став 2. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 24. Закона 
о рачуноводству и ревизији   Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15 и 
78/20), и члана 27 став 1. алинеја 4. Статута града 
Зворник-Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник" број: 5/17) Скупштина града Зворник 
на 13. редовној сједници одржаној 5. јула 2022.  
године,  донијела је 

ОДЛУКУ 
О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I 
Годишњи финансијски извјештај буџета Града 
Зворник  за 2021. годину утврђен је консолидовањем 
финансијских извјештаја буџетских корисника Града 
Зворник, а састоји се из: 

1. Укупно остварених прихода        29.742.088,00 
2. Укупно остварених расхода        28.075.498,00     
3. Разлика између укупно остварених  

прихода  и расхода                            
(финансијски резултат)                  1.666.590,00                     

                                                      
II 

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

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 
објављивањa у  "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-88/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  30. 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 13. редовној сједници 
одржаној 5. јула 2022.  године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ КП. БР. 2828/458 
КО ЧЕЛОПЕК НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  
РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 
 
I 

Град Зворник ће Давору Гаврићу и Драгославу 
Гаврићу из Зворника, у једнаким идеалним 
дијеловима, продати непосредном погодбом  
непокретности  означене као кп.бр. 2828/458 Улице 
њива 6. класе површине 125 м2 уписане у лист 
непокретност број 54 КО Челопек на име власника 
града Зворника са 1/1. 

 
II 

Земљиште из тачке I се продаје ради комплетирања 
грађевинске парцеле по цијени од  375,00 КМ.                     
                  

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I ове 
одлуке. 
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IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-89/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворника-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворника“ број 5/17) 
Скупштина града Зворника на 13. редовној сједници 
одржаној 5. јула 2022. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА КП.БР. 480/3  КО 

ЗВОРНИК-ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 
 
I 

Град Зворник ће Доо ''GENEX PARTNER'' Зворник  
продати непосредном погодбом градско грађевинско 
земљиште означено као кп.бр. 480/3 Кућиште 
двориште у површини од 138 м2 уписано у лист 
непокретности бр. 177 КО Зворник-град  на име 
власника града Зворника са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I се продаје ради комплетирања 
грађевинске парцеле по цијени од 40.710,00 КМ 
(словима: четрдесетхиљадаседамстотинадесет 
конвертибилнихмарака). 
                       

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-90/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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 13. редовној сједници 
одржаној 5. јула 2022.  године, донијела је 
  

ОДЛУКУ 
   О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

КП.БР. 937/2 ЗА КП.БР. 937/1 КО ЗВОРНИК-ГРАД 

I 
Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означене као кп.бр. 937/2 Обућар двориште  
површине 25 м2 уписане у лист непокретности бр. 
177 КО Зворник-град, власништво Града Зворник са 
1/1, за непокретности означене као кп.бр. 937/1 
Обућар двориште  површине 40 м2 уписане у лист 
непокретности бр.1361 КО Зворник-град власништво 
Јокић Спасоја Миле са 1/1. Замјена непокретности 
се врши ради регулисања пјешачког саобраћаја и 
обезбјеђивања мјеста за постављање контејнера за 
смеће.  
                                                                      

II 
Вриједност непокретноси означене као кп.бр. 937/2, 
у власништву града Зворника, износи 22.500,00 КМ, 
а вриједност непокретности означене као кп.бр. 
937/1, у власништву Јокић Мила, износи 36.000,00 
КМ. Град Зворник ће Јокић Милу на име разлике 
вриједности непокретности платити 13.500,00 КМ.                 
       

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: 01-022-91/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник –пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17) 
Скупштина града Зворник на 13. редовној сједници 
одржаној 5. јула 2022.  године, донијела је                                 

 
OДЛУКУ 

О  СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА КУПОВИНУ 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗВОРНИКУ 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину пословног 
простора у  граду Зворнику за потребе ЈПВОУ 
Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник. 

 
II 

Пословни простор из члана један ове одлуке ће бити 
у ужем градском подручју, укњижен у катастару 
непокретности, са уредном грађевинском 
документацијом, укупне корисне површине 700 м2 и 
1300 м2 дворишта  за дјечије игралиште. 
 

III 
Избор продавца-добављача ће се извршити јавним 
конкурсом, с тим да је једини критериј за одабир 
продавца-добављача најнижа прихватљива цијена, 
која не може бити већа од тржишне, што ће се 
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утврдити вјештачењем овлашћеног судског 
вјештака. Поступак избора ће обавити комисија коју 
именује Градоначелник Зворника. Јавни конкурс ће 
бити објављен у дневним новинама ''Глас Српске''. 
 

IV 
Након проведеног јавног конкурса комисија ће 
доставити извјештај о истом Скупштини града 
Зворник, која ће овластити Градоначелника 
Зворника да са најповољнијим добављачем 
закључи уговор о купопродаји. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-92/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 20. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21), члана 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 27. Статута Града Зворник-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина Града Зворника на 13. редовној сједници 
одржаној 5. јула 2022.  године,  донијела је   
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ ЗА ГРАД ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД  

2022-2027 ГОДИНЕ 
 
I 

Усваја се Локални  план управљања отпадом за 
Град Зворник за период  од 2022.године до 2027. 
године. 

 
II 

Локални план управљања отпадом за Град Зворник 
за период од 2022.године до 2027.године је 
припремељен од стране UNDP-а, Фонда за заштиту 
животне средине и енергетске ефикасности 
Републике Српске и Града Зворника у оквиру 
пројекта URBANLED- „Покретање финансирања 
животне  средине у сврху ниско-карбонског урбаног 
развоја“. 
 

III 
Саставни дио ове одлуке је Локални план 
управљања отпадом за Град Зворник 2022-2027 
године од децембра, 2021.године и Сагласност на 
Локални план управљања отпадом за Град Зворник 
за период 2022-2027.године издата од 
Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, број: 
15.04.052-7418/21 од 16.05.2022.године. 
 

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

Број: 01-022-93/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 13. редовној сједници, одржаној  5. јула 
2022.  године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА 

УПРАВНИХ ОДБОРА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 

I 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад 
члановима управних одбора у јавним установама 
чији је оснивач Скупштина града Зворник и чије 
чланове управних одбора именује Скупштина града 
Зворник. 

 
II 

1) Утврђује се накнада за рад у управним одборима 
јавних установа, како слиједи: 

- ЈУ „Дом омладине Зворник“..............150,00 КМ 
- ЈУ „Туристичка организација града 

Зворник“..............................................150,00 КМ 
- ЈУ „Рекреативно спортски центар“ 

Зворник...............................................150,00 КМ 
- ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Зворник...............................................150,00 КМ 
- ЈУ „Дом за старија лица“, 

Кисељак..............................................200,00 КМ 
- ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 

радост“................................................200,00 КМ 
- ЈЗУ „Дом здравља Зворник“..............300,00 КМ 

2) Накнада из претходног става исплаћиваће се 
члановима управних одбора из средстава установе 
у којој обављају функцију. 
3) Накнада за рад члановима управних одбора 
неће се исплаћивати уколико је законским прописом 
из одређене области прописано да се рад чланова 
управног одбора не плаћа. 
 

III 
Јавне установе из тачке II ове одлуке дужне су 
ускладити своје акте са одредбама ове одлуке у 
року од 45 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

IV 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о висини накнаде члановима управног и 
надзорног одбора у предузећима и установама од 
локалног значаја („Службени гласник општине 
Зворник“, број 6/03). 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
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Број: 01-022-94/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 41. и 51. Статута 
града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), члана 2. ст. 1. и 4. 
и члана 10. Правилника о начину формирања, 
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 8/17 и 
7/22), Скупштина града Зворник на 13. редовној 
сједници, одржаној 5. јула 2022.  године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ КАНДИДАТА ЗА КОМИСИЈУ ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

I 
1) Овом одлуком именују се кандидати за чланове 
комисије за јавне набавке из реда запослених у 
Градској управи Зворник водећи рачуна да већина 
кандидата познаје прописе о јавним набавкама, да у 
раду комисије учествују стручна лица правне, 
економске и техничке струке, те о равномјерној 
заступљености полова. У сврху поштовања начела 
једнаког третмана, недискриминације, 
транспарентности и обезбјеђења праведне и 
активне конкуренције, те најефикаснијег коришћења 
буџетских средстава у вези са предметом набавке и 
његовом сврхом, као кандидати за комисију за јавне 
набаке именују се: 

1. Александар Јевтић, 
2. Горан Писић, 
3. Гордан Јовановић,  
4. Зоран Ђукановић, 
5. Зоран Ерић, 
6. Мирослав Аћимовић, 
7. Младен Николић, 
8. Небојша Бошковић, 
9. Ненад Станковић, 

10. Рада Милићевић, 
11. Раде Савић, 
12. Ружа Остојић, 
13. Сања Перић, 
14. Сања (Е) Перић, 
15. Хариз Мехидић. 

2) За секретара комисије за јавне набавке, именује 
се Митар Ристановић, самостални стручни сарадник 
за послове јавних набавки у Служби за јавне 
набавке. 
3) Именовани чланови комисије за јавне набавке из 
подтачке 1) ове тачке, имају право на накнаду у 
складу са чланом 6. Одлуке о накнадама које 
припадају одборницима Скупштине града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 16/16 и 
10/17). 

 
II 

1) Између кандидата именованих у претходној 
тачки, Градоначелник ће за сваку набавку посебним 
рјешењем именовати комисију од најмање три 
члана, односно у случају набавке чија процијењена 

вриједност представља вриједносни разред из 
члана 14. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама 
БиХ, именовати комисију од пет чланова, водећи 
рачуна да: 

- број чланова буде непаран, 
- најмање један члан комисије посједује 

посебну стручност у области предмета јавне 
набавке, 

- равноправност полова буде испоштована. 
2) Истим ријешењем се именују и замјенски 
чланови комисије, за чије именовање важе исти 
услови из претходног става, а који се ангажују у 
случају изостанка са сједнице комисије једног или 
више именованих чланова за предметну јавну 
набавку. 
 

III 
1) Именовани чланови су дужни поступати у складу 
са Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке Градске 
управе Зворник, те обавезно присуствовати 
сједници комисије за коју су благовремено позвани 
од стране секретара комисије. 
2) Изузетно од претходне подтачке именовани члан 
комисије може из оправданих разлога одсуствовати 
са сједнице комисије, али је дужан да обавјести 
секретара комисије о спријечености да присуствује 
сједници најкасније 24 сата од пријема рјешења о 
именовању.  

 
IV 

Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге 
Одлука о именовању кандидата за комисију за јавне 
набавке, („Службени гласник града Зворник“, број 
3/18). 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 01-022-95/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 20/12), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 13. редовној сједници одржаној  5. јула 
2022.  године,  донијела је                                   
  

OДЛУКУ 
О  РАСПИСИВАЊУ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО КП.БР. 1889/2, 

1892/1 И 1892/2 КО КОЗЛУК 
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I 
Под условима и на начин прописан овом одлуком и 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе спровешће 
се лицитација за продају непокретности означених 
као кп.бр. 1889/2 Двориште  Остали објекти 
површине 26 м2,  кп.бр. 1892/1 Ватрогасни дом, 
помоћни објекат у ванпривреди површине 50 м2 и  
кп.бр. 1892/2 Ватрогасни дом пословни објекат у 
ванпривреди површине 61 м2, све уписане у лист 
непокретности бр. 82 КО Козлук власништво на 
земљишту и објектима град Зворник са 1/1.  
   

II 
Почетна продајна цијена непокретности из тачке I 
ове одлуке износи 27.400,00 КМ. 

  
III 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 
физичка лица која на име кауције уплате 10% од 
почетне продајне цијене, која немају доспјелих, а 
неизмирених обавеза према буџету града Зворника 
и која се до предвиђеног рока пријаве за учешће на 
лицитацији. Лицитација ће се одржати ако се на 
лицитацију пријаве најмање два учесника. Уколико 
се на лицитацију не пријаве најмање два учесника 
лицитација ће се поновити.  

 
IV 

Са учесником лицитације који понуди највећу цијену 
Градоначелник Зворника ће закључити уговор о 
купопродаји непокретности. Уколико најбоље 
пласирани учесник одбије да закључи уговор, уговор 
ће се закључити са сљедеће рангираним учесником. 
Купац је дужан продајну цијену  уплатити у року од 
петнаест дана од потписивања уговора, што је услов 
за давање сагласности купцу за књижење  у 
катастарском операту. 
 

V 
Непокретности се продају  у виђеном стању. Купац 
сноси трошкове прикључка на комуналну 
инфраструктуру према условима комуналних 
предузећа. 
 

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

 
VII 

Оглас о расписивању лицитације за продају 
непокртетности из тачке I ове одлуке ће се објавити 
у дневним новинама ''Глас Српске'' и на огласној 
табли града Зворника. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-96/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 20/12), чл. 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник републике 
Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 13. редовној сједници одржаној  5. јула 
2022.  године,  донијела је                                   
 

OДЛУКУ 
О  РАСПИСИВАЊУ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНЕ КАО КП.БР.7307/16 
КО ЗВОРНИК  

  
I 

1) Под условима и на начин прописан овом одлуком 
и Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе спровешће 
се лицитација за продају непокретности означених 
као кп.бр. 7307/16 Лакирница Магацин привредна 
зграда површине 2150 м2 и економско двориште 
површине 377 м2, уписаних у посједовни лист бр. 
318 КО Зворник посјед град Зворник са 1/1, а по 
старом операту кч.бр. 3264/12 Лакирница магацин 
површине 2150 м2 и економско двориште површине 
377 м2 уписано у зк ул.бр. 324 КО Зворник 
власништво град Зворник са 1/1. 
2) Урбанистичким планом ''Зворник 2020'' 
грађевинске парцеле се  налазе у зони индустрије и 
на њима је предвиђена изградња  индустријских 
објеката.  
3) На грађевинској парцели се налази производна 
хала димензија 56,30 м х 20,80 м, која је у солидном 
стању и која се може санирати и адаптирати за 
потребе нове производње и други објекат  димензија 
46,0 м х 20,80 м који је предвиђен за рушење јер је 
економски неисплатива његова реконструкција и 
адаптација.  
 

II 
Почетна продајна цијена непокретности из тачке I 
ове одлуке износи 241.300,00 КМ. 

  
III 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 
физичка лица која на име кауције уплате 10% од 
почетне продајне цијене, која немају доспјелих, а 
неизмирених обавеза према буџету Града Зворник и 
која се до предвиђеног рока пријаве за учешће на 
лицитацији. Лицитација ће се одржати ако се на 
лицитацију пријаве најмање два учесника. Уколико 
се на лицитацију не пријаве најмање два учесника 
лицитација ће се поновити.  

 
IV 

Са учесником лицитације који понуди највећу цијену 
Градоначелник Зворника ће закључити уговор о 
купопродаји непокретности. Уколико најбоље 
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пласирани учесник одбије да закључи уговор, уговор 
ће се закључити са сљедеће рангираним учесником. 
Купац је дужан продајну цијену  уплатити у року од 
петнаест дана од потписивања уговора, што је услов 
за давање сагласности купцу за књижење  у 
катастарском операту и земљишној књизи. 
 

V 
Купац сноси трошкове прикључка на  комуналну 
инфраструктуру према мјерилима и условима 
надлежних комуналних предузећа. Купац сноси 
трошкове накнаде за ренту и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта. Накнада за ренту 
и уређење градског грађевинског земљишта за 
објекат магацина који се руши ће се обрачунати на 
разлику површине будућег објекта и постојећег 
објекта који се уклања. Купац сноси трошкове 
уклањања објекта, уз претходно прибављену 
сагласност Одјељења за просторно уређење. Купац  
сноси трошкове израде нотарске исправе и уписа 
права својине у јавним евиденцијама. 
 

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

 
VII 

Оглас о расписивању лицитације за продају 
непокретности из тачке I ове одлуке ће се објавити у 
Дневним новинама ''Глас Српске'' и на огласној 
табли града Зворника. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-97/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17) и члана 4. Правилника о подстицајима у 
привреди („Службени гласник града Зворник“, број 
/22), Скупштина града Зворник на 13. редовној 
сједници одржаној 5. јула 2022.  године, донијела је      
 

OДЛУКУ 
 О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈА ЗА УЛАГАЊЕ У 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
РАДНИКА И СУФИНАНСИРАЊУ КОМУНАЛНИХ 

ПРИКЉУЧАКА  
 

 I 
1) Овом одлуком додјељују се подстицајна средства 
за улагање у инвестициони пројекат и запошљавање 
радника предузећу „PASS Automotive“ доо, Каракај у 
складу са Захтјевом за додјелу средстава за 
капитална улагања и позитивним мишљењем 
Комисије за додјелу подстицаја у привреди, која је 
оцјенила да су испуњени сви услови предвиђени 
Правилником о подстицајима у привреди. 

2) Средства из претходне подтачке исплаћиваће се 
из буџета Града Зворник за 2022 и 2023 годину, са 
буџетске позиције 414100 – субвенција за 
запошљавање и самозапошљавање незапослених, 
аконтатитвно на кварталном нивоу на рачун 
предузећа, а све у складу са предвиђеном динамиком 
запошљавања. 
 

II 
Град Зворник ће учествовати у финансирању 
комуналних прикључака за потребе предузећа „PASS 
Automotive“ доо, Каракај, које се састоји у сљедећем: 

1) трошкови прикључка на водоводну и 
канализациону мрежу, 

2) трошкови прикључка на телекомуникациону 
мрежу (интернет и телефон), 

3) трошкови прикључка на електро мрежу и 
постављања трафо станице, 

4) трошкови прикључка на гасну мрежу 
(прикључење, линија, гасна станица). 

  
II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије, Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 

III 
Ово одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
 

Број: 01-022-98/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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 („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 13. редовној сједници одржаној дана  5. јула    
2022. године,  донијела је                   
                                                                           

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА  
          

I 
У Одлуци о прихватању кредитног задужења 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 3/21)  тачка 
I, мијења се и гласи:  
 

„Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града 
Зворник код пословне банке за финансирање  
капиталних улагања  и то: 

- Изградња, куповина пословних објеката и 
набавка опреме за исте......... 3.560.000,00 КМ, 

- Набавка, изградња и монтажа                   
јавне расвете и видео надзора                              
у граду.........................................500.000,00 КМ, 
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- Изградња и реконструкција  
инфраструктурних објеката                                                                 
у мјесним заједницама..........2.940.000,00 КМ.“    

 
II 

Тачка IX мијења се и гласи: 
 

„Кредитна средства реализоваће се  најкасније до 
30.06.2023. године.“ 
 

III 
Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 01-022-99/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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. 9. и 17. Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 
98/13) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
13. редовној сједници, одржаној  5. јула 2022. 
године,  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ОСНОВНЕ ПЛАТЕ И ДРУГИХ ПРАВА ИЗ РАДНОГ 
ОДНОСА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

У Одлуци о утврђивању висине основне плате и 
других права из радног односа функционера града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 
16/16 и 2/21), у члану 4. став 4.  мијења се и гласи: 
„Плата функционера из става 1. овог члана, увећава 
се за 0,4% за сваку навршену годину стажа 
осигурања.“  

 
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“, а примјењиваће се на обрачун плата од 
01. јула 2022. године. 
 
Број: 01-022-100/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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 13. редовној сједници, 
одржаној  5. јулa  године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.12.2021. ГОДИНЕ 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета 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: 01-022-101/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић 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 13. редовној сједници, 
одржаној  5. јулa  године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.03.2022. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета Града 
Зворник за период 01.01-31.03.2022. године. 

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

 
 

Број: 01-022-102/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
5. јул 2022. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу члана 59. и 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  
бр: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: 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА 

ЗВОРНИК КРОЗ ВИШЕФАЗНИ ПРОЈЕКАТ ТCP/BIH 
3804 КОЈИ СПРОВОДИ ФАО У ОКВИРУ ТЕХНИЧКЕ 

ПОМОЋИ БИХ  
 
I 

Именује се Радна групе за израду плана развоја 
пољопривреде града Зворник кроз вишефазни 
пројекат ТCP/BiH 3804 који спроводи ФАО у оквиру 
техничке помоћи БиХ, у следећем саставу:  
  

1.  Данијел Милошевић - координатор 
2.  Дарко Стефановић - члан 
3.  Милева Милић - члан 
4.  Борко Митровић - члан 
5.  Љубиша Данојловић - члан 
6.  Џевад Гаљић - члан 
7.  Зоран Бирчаковић -члан 
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II 
Задатак Комисије је да припреми план развоја 
пољопривреде града Зворник кроз вишефазни 
пројекат ТCP/BiH 3804 који спроводи ФАО у оквиру 
техничке помоћи БиХ. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-111-9/2022                     
14. април  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, и РОСА 
МАКСИМОВИЋ – радник Градске управе града 
Зворник – комунални полицајац, именују се за 
вршиоце сталног стручног надзора  у предмету: 
„Уклањање и санација дивљих депонија смећа на 
територији града Зворник“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити понуђач Д.О.О „XD“ 
Горња Трнова, према условима из понуде број: 
08/22 од 25.05.2022. године, у року од 15 дана од 
дана увођења извођача радова у посао. Обавезују 
се вршиоци надзора да након извршења уговорених 
радова, доставе Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-20-1/2022                     
20. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке: „Набавка ватрогасног 
возила са надградњом и опремом“.  
 

2. Робу из члана 1. ће испоручити „OM COMMERCE“ 
д.о.о Бања Лука, према условима из понуде број: 02-
360-23-1/22 од 16.06.2022. године, у року од 90 дана 
након потписивања Уговора о набавци робе II 

 
3. Задатак Комисије је да припреми план развоја 
пољопривреде града Зворник кроз вишефазни 
пројекат ТCP/BiH 3804 који спроводи ФАО у оквиру 
техничке помоћи БиХ. 
 
Број: 02-360-23-1/2022                     
23. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) 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 донаторско вече ''За бебу више'', 
делегиран од старне Удружења породица са 
проблемом стерилитета ''Бебе 1'' 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 
породица са проблемом стерилитета ''Бебе 1'' 
Зворник, бр:5514-5022315063-87 Уникредит 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: 02-400-71-8/2022                     
24. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 59.и 82. Став.3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
бр. 97/16), и члана 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) 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 у раду канцеларије 
Организације старјешина Зворник'', делегиран од 
стране Удружења грађана Организација старјешина 
ВРС-Градски одбор'' Зворник, у износу од 2.400 
конветрибилних 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 Организација страјешина ВРС-Градски 
одбор Зворник, бр:555-4000041708-072 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: 02-400-71-9/2022                     
24. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          

1. Комисија се формира за јавну набавку: „Израда 
фасаде на објекту мјесне заједнице Глумина“ - 
отворени поступак, број: 02-360-25/22, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

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

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

5) Мирослав Аћимовић, члан  - Небојша 
Бошковић, 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 04.07.2022. 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: 02-360-25/2022                     
4. јул  2022. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и Правилника о подстицајима у 
привреди број:02-020-4/22 од 08.04.2022.године, 
Градоначелник  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ПО 

ЈАВНОМ ПОЗИВУ 
                                                                                       
I 

Именује се Комисија за додјелу средстава по 
Правилнику о подстицајима у привреди и Јавном 
позиву за додјелу средстава (субвенција) за 
самозапошљавање у 2022.години , број:02-123-19/22 
од 01.07.2022. године у следећем саставу: 
 

1. Ружа Остојић                  предсједник 
2. Бекир Омеровић            члан 
3. Љиљана Тохољ             члан 
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II 
Комисија ће у складу са Правилником и Јавним 
позивом обрадити све приспјеле захтјеве и утврдити 
приједлог градоначелнику за одобравање 
средстава. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-123-19-1/2022                     
5. јул  2022. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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. РАЈКО ЈУРОШЕВИЋ из Зворника, начелник 
Службе цивилне заштите, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора над испоруком робе у 
предмету јавне набавке „Набавка комбинезона за 
потребе Службе цивилне заштите – Лот1“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити „6. НОВЕМБАР“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 02-
360-21-4/22 од 03.06.2022. године, у року од 30 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''. 
 
Број: 02-360-21-2-2/2022                     
5. јул  2022. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 

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

ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-6/22 од 29.06.2022. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 212 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''BEXIT'' са  подацима: 

Заједницу је основало 36 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 81.10, помоћне 
дјелатности упрвљања зградама. 
Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења.За 
обавезе у правном промету заједница одговара 
свим новчаним средствима са којима расолаже, а 
оснивачи и чланови заједнице одговарају 
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања 
трошкова одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине 
Зоран Јовановић а предсједник управног одбора 
Голијанин Ђорђе заступа заједницу пред органима 
управе и правосудним органима, у правним 
пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења. У односу на заједницу коју заступа, 
заступник је дужан да се придржава одлука 
надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-6/2022                              НАЧЕЛНИК 
29. јун  2022. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-7/22 од 
30.06.2022. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 158 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Г-9'' која се налази у Улици 
Радничка број 9 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Самарџић 
Биљани предстати право представљања и 
заступања Заједнице етажних власника зграде ''Г-9''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Г-9'' Зворник, ће    заступати и представљати 
предсједник скупштине Данка Илић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-7/2022                              НАЧЕЛНИК 
30. јун  2022. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 



БРОЈ 9                           Службени гласник града Зворник                               6. јул 2022. 
 

 

12 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
о б ј а в љ у ј е 

 
ОГЛАС 

 
Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-8/22 од 30.06.2022. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 213 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''Бујица'' са  подацима: 
Заједницу је основало 12 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 81.10, помоћне 
дјелатности упрвљања зградама. 
Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења.За 
обавезе у правном промету заједница одговара 
свим новчаним средствима са којима расолаже, а 
оснивачи и чланови заједнице одговарају 
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања 
трошкова одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине Васо 
Митровић а предсједник управног одбора Божо 
Радовановић заступа заједницу пред органима 
управе и правосудним органима, у правним 
пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења. У односу на заједницу коју заступа, 
заступник је дужан да се придржава одлука 
надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 

Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-8/2022                              НАЧЕЛНИК 
30. јун  2022. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 
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 
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