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

 
Број: 01-111-20/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. мај 2022. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   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 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 
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                     ПРЕДСЈЕДНИК 
17. мај 2022. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   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, 

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

 
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. 

       

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. 
                                                    



БРОЈ 5                           Службени гласник града Зворник                               18. мај 2022. 
 

 

15 

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 ватрогасно-
спасилачке 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                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 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               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 


