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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

26.01.2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 1/2018  

 

 

 

На основу члана 4. Закона о порезу на 
непокретности (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 91/15 ), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 97/16) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17), 
Скупштина града Зворника на сједници 
одржаној 25. јануара 2017.године,  доноси                                   
  

O Д Л У К У 
о  висини вриједности непокретности по 

зонама на територији 
Града Зворника на дан 31.12.2017.године 

 
Члан 1. 

Висина вриједности непокретности на 
територији града Зворника утврђује се по 
зонама које чине шест градских зона 
дефинисаних Одлуком о уређењу простора и 
градском грађевинском земљишту 
(''Службени гласник града Зворник''број 12/17) 
и шест ван градских зона.  
 

Члан 2. 
Ван градске зоне утврђују се по 

катастарским општинама као: 

Ван градска зона 1: обухвата подручје 
к.о.Зворник осим подручја обухваћеног 
градским зонама. 
Ван градска зона 2: обухвата подручје 
к.о.Козлук. 
Ван градска зона 3:обухвата подручја 
к.о.Глумина, к.о.Крижевићи, к.о.Пилица, к.о. 
Табанци, к.о.Тршић, к.о.Челопек, к.о.Шепак и 
к.о.Роћевић. 
Ван градска зона 4: обухвата подручја 
к.о.Грабавци, к.о.Дрињача, к.о.Зелиње, к.о. 
Скoчић. 
Ван градска зона 5: обухвата подручја 
к.о.Витиница, к.о.Каменица, к.о.Локањ, к.о. 
Малешић, к.о.Петковци, к.о.Шетићи. 
Ван градска зона 6: обухвата подручја 
дијелова   к.о.Незук, к.о Сапна и 
к.о.Растошница. 

 
Члан 3. 

Висина вриједности непокретности се 
утврђује на дан 31.12.2017.године. 

  
Члан 4. 

Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју градска зона 1. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................45,00 КМ, 
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         2) вриједност пољопривредног  
земљишта .............................................4,50 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................4,12 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................20,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................9,00 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан...................................................960,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................860,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти............................1.350,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................390,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................960,00 КМ. 
 

Члан 5. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска зона 2. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................35,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................4,12 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................3,71 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................15,00 КМ, 
         5) вриједност осталог               
земљишт...............................................8,24 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................920,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................820,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти............................1.250,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................360,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................920,00 КМ. 
 

Члан 6. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска зона 3. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................30,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................3,09 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................3,34 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................13,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................6,18 КМ, 

         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................880,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................790,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти............................1.200,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................350,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................880,00 КМ. 
 

Члан 7. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска зона 4. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................20,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................2,32 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................3,01 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................10,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................4,64 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................800,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................720,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти............................1.090,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................320,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................800,00 КМ. 
 

Члан 8. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска зона 5. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта..............................................8,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта.............................................1.,74 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................2,71 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта..............................................6,50 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................3,48 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................790,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................710,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти............................1.080,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................310,00 КМ, 



БРОЈ 1                                Службени гласник Града Зворник                                 26. јануар 2018. 
 

 

3 

         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................790,00 КМ. 
 

Члан 9. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју градска зона 6. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта..............................................5,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................1,31 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................2,44 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта..............................................5,50 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................2,62 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................780,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................700,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти............................1.050,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................305,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................780,00 КМ. 
 

Члан 10. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ван градска зона 1. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................20,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................2,47 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................2,48 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................15,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................4,94 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................800,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................700,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти...............................950,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................350,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................350,00 КМ. 
 

Члан 11. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ван градска зона 2. како 
слиједи: 

         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................18,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта............................................. 2,43 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................1,84 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................13,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта............................................. 4,86 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................750,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................650,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти...............................900,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................320,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................320,00 КМ. 
 

Члан 12. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ван градска зона 3. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................15,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................2,17 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................2,06 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта............................................11,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................4,34 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................700,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................600,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти...............................850,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................280,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................280,00 КМ. 
 

Члан 13. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ван градска зона 4. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта............................................13,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................1,49 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................1,57 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта..............................................9,00 КМ, 
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         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................2,98 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................650,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................550,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти...............................800,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................270,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................270,00 КМ. 
 

Члан 14. 
Утврђује се вриједност непокретности у 

дефинисаном подручју ван градска зона 5. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта..............................................5,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта..............................................1,48 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................1,79 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта..............................................4,50 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................2,96 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................600,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................500,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти...............................750,00 КМ, 
         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................250,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................250,00 КМ. 

 
Члан 15. 

Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју ван градска зона 6. како 
слиједи: 
         1) вриједност грађевинског 
земљишта..............................................3,00 КМ, 
         2) вриједност пољопривредног 
земљишта............................................. 1,35 КМ, 
         3) вриједност шумског 
земљишта..............................................1,63 КМ, 
         4) вриједност индустријског 
земљишта..............................................2,00 КМ, 
         5) вриједност осталог 
земљишта..............................................2,70 КМ, 
         6) вриједност грађевинског објекта-
стан....................................................400,00 КМ, 
         7) вриједност грађевинског објекта-
кућа....................................................450,00 КМ, 
         8) вриједност грађевинског објекта-
пословни објекти...............................500,00 КМ, 

         9) вриједност грађевинског објекта-
индустријски објекти.........................170,00 КМ, 
         10) вриједност грађевинског објекта-
остали објекти...................................170,00 КМ. 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику  
града Зворника''. 
 
Број: 01-022-14/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 69. став 1. и члана 191. 

став 1. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16) и чл. 27. и 50. Статута 
Града Зворник-пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Зворник", број: 5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  25. 
јануара 2018.године, донијела  је: 

 
ОДЛУКУ 

O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 
ПРОСТОРА И ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о уређењу простора и градском 

грађевинском земљишту ("Службени гласник 
града Зворник", број: 12/17) у члану 19. после 
става 1. додају се ставови 2. и 3. и гласе:  

 
"Ако се грађевинска парцела на којој 

инвеститор има намјеру градити производни 
објекат простире на двије зоне градског 
грађевинског земљишта, накнада на име ренте 
обрачунаће се према проценту који је важећи 
за обрачун ренте у нижој зони, под условом да 
се већи дио површине грађевинскe парцелe 
налази у нижој зони. 
Ако се грађевинска парцела на којој 

инвеститор има намјеру градити објекат (осим 
производног) налази у обухвату двије зоне 
градског грађевинског земљишта накнада на 
име ренте обрачунаће се према проценту који 
је важећи за обрачун ренте у вишој зони”. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-7/2018                    ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о стању у спорту 
на подручју града Зворник за 2017.годину.  

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-5/2018                    ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
Ha основу члана 39. а у вези са чланом 26. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 
16. а у вези са чл. 134. и 135. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 6. 
Правилника о категоризацији спортова у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број 100/13), и члана 27. а 
у вези са чланом 19. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, 
на сједници одржаној 25. јануара 2018. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума  категоризације 
спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели 

средстава спортским организацијама града 
Зворник за 2018.годину 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се критеријуми за 
рангирање спортова и номенклатура спортских 
грана и грана спорта у граду Зворник (у даљем 
тексту: Град), расподјела средстава спортским 
организацијама за 2018.годину и поступак 
додјеле и контроле утрошка одобрених 
средстава из буџета града Зворник. 
 

Члан 2. 
Граматички изрази употријебљени у овој 

Одлуци за означавање мушког или женског 
рода подразумијевају оба пола. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортова врши се на основу 

следећих критеријума:  

1) Друштвеног значаја - заступљености 
спортова у Граду, постојање републичких и 
градских лигашких такмичења, континуиране 
организације рада клубова. 

2) Традиција спорта у Граду и Републици 
Српској - спортски савези, градски, републички 
и државни успјеси, број клубова, број активних 
чланова и систем такмичења - од нижег ка 
вишем нивоу. 

3) Медијске заступљености и 
популарности - атрактивности спорта, утицаја 
на рекламирање спорта, приступачност спорту 
и материјалне могућности финансирања и 
других критеријума утврђених Правилником о 
категоризацији спортова у Републици Српској. 
 

Члан 4. 
На основу критеријума из члана 3. ове 

Одлуке, спортови се разврставају у четири 
категорије, и то: 
 

1) Прва категрија: 
1. Атлетика, 
2. Кошарка, 
3. Одбојка, 
4. Рукомет, 
5. Фудбал и 
6. Џудо.  

 

2) Друга категорија: 
1. Кајак-кану и рафтинг, 
2. Тенис, 
3. Теквондо, 
4. Шах, 
5. Клубови инвалидних лица. 

 

3) Трећа категорија: 
1. Ауто-мото спорт, 
2. Карате, 
3. Џиу-џица, 
4. Бокс, 
5. Аикидо, 
6. Кик-бокс, 
7. Планинарство. 

 

4) Четврта категорија: 
1. Бициклизам, 
2. Боди билдинг и фитнес, 
3. Спортски риболов, 
4. Билијар и 
5. Остале спортске гране, утврђене 

Правилником о категоризацији 
спортова у Републици Српској. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина Града на основу 
критеријума из претходног члана врши 
рангирање спортова и спортских организација 
и утврђује износе средстава за рад, а на 
основу приједлога Комисије за спорт и културу. 
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(2) Средства за развој спорта утврђена 
буџетом Града користе се за финансирање 
рада спортских клубова, спортских 
манифестација у Граду, награде 
најуспјешнијим спортистима и друге намјене 
утврђене чланом 17. Закона о спорту. 
 

Члан 6. 
Спортске организације својим годишњим 

програмима рада аплицирају за кориштење 
средстава из буџета Града планираних за 
финансирање спорта, који поред осталих 
услова треба да испуњавају и следеће Опште 
услове одређене Законом о спорту: 

1) Да је извршена регистрација и упис 
спортске организације у судски 
регистар код надлежног суда, 

2) Да је извршено усклађивање Статута и 
осталих нормативних аката са 
одредбама Закона о спорту Републике 
Српске за спортске организације 
регистроване прије ступања на снагу 
Закона о спорту, 

3) Да је извршена пријава и регистрација 
спортске организације у Пореској 
управи Републике Српске, 

4) Да су код Министарства породице, 
омладине и спорта у складу са Законом 
извршили потребну регистрацију, 

5) Да Комисији за спорт и културу Града 
достави годишњи план и програм рада 
разматран и усвојен од надлежног 
органа спортске организације, 

6) Да се воде пословне књиге у складу са 
законским прописима, 

7) Да Комисији за спорт и културу Града 
достави извјештај о намјенском 
утрошку      средстава дозначених из 
буџета града, за претходну годину, 

8) Остале услове у складу са 
Правилницима и нормативним актима 
спортских савеза РС, БиХ и 
међународних спортских асоцијација. 

 
Члан 7. 

(1) Укупно планирана средства за 
финансирање развоја спорта у Граду 
Зворник, утврђена су буџетом за 2018. 
Годину у укупном износу 580.000КМ, 
„Грант за финансирање спортских 
организација“, економски код 415200.  

(2) Одлуку о додјели средстава спортским 
клубовима доноси Скупштина града на 
приједлог Комисије за спорт и културу.  

(3) На основу критеријума из члана 4. и 6. 
ове Одлуке и ранга такмичења, као и 
основних трошкова за функционисање 
спортске организације, врши се 
расподјела средстава спортским 
организацијама у 2018.години. 

(4) Основни критеријуми за расподјелу 
средстава спортским клубовима односе 
се на систем такмичења клубова и ранг 
такмичења (лиге), број спортиста, 
традиција и успјеси клубова и врсте 
трошкова који у систему такмичења 
спортски клуб мора финансирати. 

(5) Правило је да спортски клубови истог 
ранга такмичења добијају и исти износ 
средстава из градског буџета. 

(6) Финансирање клубова који немају 
лигашка такмичења одобрава се у 
износима према рангу спортске гране, 
успјесима, броју такмичара и традицији 
одређеног спорта. 

(7) Код расподјеле средстава за текућу 
годину обавезно се утврђује „спортска 
резерва“. 

(8) Из укупних годишњих средстава 
финансирају се трошкови избора 
спортисте године. 

(9) У доњим табелама наводе се износи 
средстава за финансирање рада 
спортских клубова, и то: 

 

 
1) ФУДБАЛ 

 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА  План 2018  

1 ФК Дрина - Зворник   I ЛИГА РС  140.000 
2 ФК Напредак - Доњи Шепак I ЛИГА РС ИСТОК  43.000 
3 ФК Раднички - Каракај III ЛИГА РС ИСТОК  15.000 
4 ФК Подриње - Тршић III ЛИГА РС ИСТОК  15.000 
5 ФК Локањ - Локањ III ЛИГА РС ИСТОК  15.000 
6 ФК Јединство - Роћевић III ЛИГА РС ИСТОК  15.000 
7 ОФК Трновица - Трновица III ЛИГА РС ИСТОК  15.000 
8 ФК Будућност - Пилица II ЛИГА РС ИСТОК  24.000 
8 ФК Јардан - Јардан ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
10 ФК Српски Соко - Челопек III  ЛИГА РС ИСТОК  15.000 
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11 ФК Табанци - Табанци ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
12 ФК Јесеница - Јесеница ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
13 ФК Брањево - Брањево ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 
14 ФК Пецка Роћевић ОПШТИНСКА ЛИГА  6.000 

УКУПНО  327.000 
 

    2)    КОШАРКА 
 

Р.Бр.                Назив клуба ЛИГА      План 2018 
1 Кoшаркашки клубови I и II ЛИГА РС  52.000 

 УКУПНО  52.000 
 

3)    ОДБОЈКА 
 

Р.Бр. Назив клуба ЛИГА     План 2018 
1 ОК Дрина - Зворник М/Ж I ЛИГА РС  48.000 
 УКУПНО   48.000 

 

4)    РУКОМЕТ 
 

Р.Бр.                    Назив клуба ЛИГА    План 2018 
1 РК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  40.000 
 УКУПНО   40.000 

 

5) БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
 

Р.Бр.                     Назив клуба     План 2018 
1 Џудо клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Теквондо клуб „Српски Соко"  7.000 
3 Карате клуб „Српски Соко"  5.000 
4 Карате клуб „Змај"  4.000 
5 Карате клуб „Дрина"  2.000 
6 Карате клуб „Сенсеи"  2.000 
7 Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник  2.000 
8 Аикидо „Шихан" Зворник  2.000 
9 Боксерски клуб „Дрина"  2.000 

10 Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“  2.000 
11 Кик бокс клуб “Српски Соко“  4.000 
12 Клуб борилачких спортова ''056''  2.000 
13 Клуб борилачких спортова ''Обилић''  5.000 
14 Теквандо клуб ''Зворник''  2.000 

 УКУПНО  48.000 
 

6) ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 

Р.Бр. Назив клуба         План 2016.   План 2018 
1 Атлетски клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Шаховски клуб „Дрина" - Зворник  10.000 
3 Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник  1.500 
4 Кајак кану клуб „Дрина"  5.000 
5 Тениски клуб „АС" Зворник  1.000 
6 Тениски клуб „Видиковац“  1.000 
7 Ауто мото клуб „Ехтрем“  1.000 
8 Боди билдинг клуб „Српски Соко"  1.000 
9 Гимнастички клуб Полет  2.000 
9 Сп.удружење ''Бијели штап - 1.500 

 УКУПНО  31.000 
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7)   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
Р.Бр. Назив манифестације     План 2018 

1 Избор спортисте године 
 9.000 

2 Спортске манифестације,  
 15.000 

УКУПНО  24.000 
 

8)   СПОРТСКА РЕЗЕРВА 
 

Р.Бр.                           Назив позиције     План 2018 
1 Спортска резерва  10.000 

УКУПНО  10.000 
 

9) РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Р.Бр. Спортови и манифестације    План 2018 
1 Фудбал  327.000 
2 Кошарка  52.000 
3 Одбојка  48.000 
4 Рукомет  40.000 
5 Борилачки спортови  48.000 
6 Остали спортови  31.000 
7 Манифестације  24.000 
8 Спортска резерва  10.000 

СВЕ  УКУПНО  580.000 
 

Члан 8. 
Средства која су спортским клубовима - 

организацијама аконтативно дозначена у 
2018.години, до дана доношења ове Одлуке 
улазе у укупан збир одобрених средстава. 

Члан 9. 
(1) Тренинзи спортских клубова су 

покривени посебном буџетском позицијом, 
грант за ЈУ Рекреативно спортски центар 
Зворник. 

(2) Спортски клуб и ЈУ ''Рекреативно 
Спортски центар Зворник“, ће уговором 
регулисати кориштења простора за тренинге и 
такмичења.  

Члан 10. 
(1) Дозначавање средстава из ове Одлуке 

вршиће се током године равномјерно, према 
спортским организацијама а према 
остваривању прихода буџета Града, за чије 
праћење се задужује Одјељење за финансије. 

(2) Спортски клубови су обавезни вршити 
тромјесечно правдање утрошка дозначених 
средстава Комисији коју формира 
градоначелник. 

Члан 11. 
Спортске клубови - организације који 

добијају средства из буџета у складу са овом 
Одлуком, дужни су до 10.03.2019.године  

 

 
доставити детаљан извјештај о утрошку 
средстава. 

Члан 12. 
Градоначелник ће својом одлуком 

формирати Комисију за контролу намјенског 
утрошка средстава. 

Члан 13. 
Спортски клубови су обавезни да 

надлежним органима Градске управе 
достављају прописане обрасце (број 3 до 8 и 
10) који су утврђени републичким Правилником 
о условима и критеријумима за финансирање 
носилаца развоја спорта у Републици Српској. 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
17/10), и друге обрасце које прописе надлежни 
орган градске управе. 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука категоризацији 
спортова у граду Зворник  број 01-022-44/17 од 
05.04.2017.године. 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику града Зворник“. 

Број: 01-022-6/2018                      ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 194. и 195. Закона о 
водама (''Службени гласник РС'', број: 50/06 и 
92/09) и члана 27. и 50. Статута града Зворник 
–пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина Града Зворник, 
на сједници одржаној 25.01.2018.године, 
усвојила је 
 

ПРОГРАМ 
утрошка намјенских средстава 

посебних намјена од водних накнада у 
2018.години 

 
Тачка 1. 

Средства која се дозначавају Граду Зворник 
по основу водних накнада из члана 189. Закона 
о водама, а која се воде на рачуну посебних 
намјена Буџета града Зворник, на  посебном 
жиро рачуну код ''Нове банке'' АД Филијала 
Зворник (пренесена средства из 2017. године и 
планирана средства -приходи буџета Града у 
2018.години)     у укупном износу  300.000 КМ, 
утрошиће се у складу са чланом 195. 
поменутог Закона и овим Програмом.  
 

Тачка 2. 
Средства из тачке 1. овог Програма 

утрошиће се намјенски за финансирање 
пројеката изградње водо снадбијевања –ФИШ 
пројекти властито учешће и санацију и 
одржавање водопривредних објеката на 
територији града Зворник. 
  
Трошковне буџетске позиције у 2018. години 

су утврђене код: 
 

 а) Одјељења за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја, 

- економски код: 412500 „Расходи за 
санацију и одржавање водопривредних 
објеката'' у износу 30.000 КМ; 

- економски код: 511100 „Издаци за 
пројекте водовода- ФИШ, властита 
средства“ у износу 100.000 КМ  

 

б) Службе Цивилне заштите   
- економски код: 412500 ''Средства за 
санацију и одржавање водопривредних 
објеката'' у износу 55.000 КМ. 

- економски код 415200 ''Грант за 
суфинансирање заједничких пројеката'' 
у износу 115.000 КМ  

 

Укупнан утрошак средстава планиран је 
буџетом за 2018. годину износи 300.000 КМ. 
 
Наведена средства ће се користити за 

уређења корита ријека: Златице, Хоче, Сапне,  
и Дрине у урбаним подручјима и чишћења 

водотока у мјесним заједницама изван урбаног 
подручја, у циљу превентивне заштите од 
поплава и заштите обрадивог земљишта, 
стамбених и других објеката. 
 

Тачка 3.  
Овај Програм ће се доставити на сагласност 

ЈП ''Воде Српске'' и Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  
Владе Републике Српске. 
 

Тачка 4. 
Након доставе и прихватања овог Програма 

утрошка средстава посебних намјена од 
водних накнада, од стране Министарства, 
стручне службе Града Зворник приступиће 
реализацији Програма, а у складу са Законом, 
за конкретне пројекте за које ће се  прописана 
документација и пројекти  доставити ЈП ''Воде 
Српске'' и надлежном Министарству, на 
сагласност. 
 

Тачка 5. 
Финансирање из тачке 2. овог Програма по 

приоритету утврђује Градоначелник, на основу 
процјењене динамике релизације наведених 
пројеката у складу  са Законом и овим 
Програмом.    
 

Тачка 6. 
Овај Програм ће се објавити у ''Службеном 

гласнику града Зворник'' 
 
Број: 01-022-8/2018                      ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм рада и 
финансијски план ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
за 2018.годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-9/2018                      ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Усваја се годишњи Програм рада и 

финансијски план ЈУ Рекреативно спортски 
центар „Зворник“ Зворник за 2018.годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-10/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм рада и 
финансијски план ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник за 2018.годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-11/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм рада и 
финансијски план ЈУ „Народна библиотека и 
музејска збирка“  Зворник за 2018.годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-12/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Усваја се годишњи Програм рада и 

финансијски план ЈУ „Центар за социјални рад“  
Зворник за 2018.годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-13/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Усваја се годишњи Програм рада и 

финансијски план ЈУ „Дом омладине“  Зворник 
за 2018.годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-14/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу чл. 39. и 82.Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм рада и 
финансијски план ЈУ „Туристичка организација“  
Зворник за 2018.годину.  

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-15/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82.Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број:5/17), Скупштина 
града Зворник на сједници одржаној  
25.01.2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм рада и 
финансијски план ЈУ „Дом за старија лица“  
Зворник за 2018.годину.  

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-022-16/2018                   ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јануар 2018. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. и 

члана 82. став 3., а у вези са чланом 18. став 1. 
тачка 2. подтачка 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 41. ст. 1. и 51. а у 
вези са чланом 11. став 2. Статута града 
Зворник – пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси     

 
ПРАВИЛНИК 

 О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „КУЛТУРА НА 
ПОКЛОН“ 

 

      Члан 1. 
(1) Овим правилником регулишу се питања 

начина функционисања, учесника и 
финансирања  пројекта „Култура на поклон“ и 
друга питања од значаја за овај пројекат.    

 

(2) Пројекат „Култура на поклон“ јесте 
програм афирмације културе намијењен 
младима, према коме град Зворник сваком 
младом суграђанину, када напуни 18 година, 
додјељује поклон у виду ваучера у вриједности 
од 30,00 КМ, које могу да искористе за одлазак 
на културне догађаје које организују установе 
културе у Зворнику и насељеним мјестима на 
територији града Зворник. 

 
Члан 2. 

Из буџета града Зворник издвајају се 
средства за финансирање овог пројекта. 
Укупна планирана средства за финансирање 
пројекта одредиће се у складу са буџетом. 

 
Члан 3. 

 
(1) Право учешћа у овом пројекту имају сви 

ученици који у текућој школској години пуне 18 

година,  који имају пребивалиште на територији 
града Зворник и који похађају средњу школу на 
територији града Зворник.  

 
(2) Као доказ испуњености услова из става 

1. овог члана ученици прилажу увјерење из 
матичне школе и фотокопију личне карте. 
 

Члан 4. 
Стране које учествују у пројекту су: Градска 

управа града Зворник као носилац и 
финансијер пројекта, и установе културе које 
учествују у пројекту као даваоци услуга, ЈУ 
„Дом омладине“ Зворник и ЈУ „Народна 
библиотека и музејска збирка“ Зворник. 

 
Члан 5. 

Вриједност ваучера од 30,00 КМ моћи ће се 
употријебити за посјету негостујућим 
представама, концертима, музичким, 
позоришним, филмским и другим 
фестивалима, изложбама, програмима у 
области књижевности, за чланарину у Народној 
библиотеци и музејској збирци, као и за друге 
културне програме које организују Дом 
омладине  и Народна библиотека и музејска 
збирка у сопственој режији. 

 
Члан 6. 

(1) Ученик који у текућој школској години 
пуни 18 година стиче право учешћа у пројекту 
преузимањем ваучера у Градској управи, која 
ће водити евиденцију подијељених ваучера. 
Ваучер ће важити годину дана од дана 
преузимања.  

 
(2) Ваучер може да користи само власник/ца 

ваучера уз своју личну карту. 
 

Члан 7. 
(1) Установе културе су дужне да воде 

евиденцију и да Градској управи достављају 
шестомјесечне извјештаје. 

 
(2) На основу упоређивања евиденција 

Градске управе и установа културе, Град 
Зворник ће вршити рефундирање 
финансијских средстава установама културе. 

 
Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 

 
Број: 02-020-1/2018                       
19. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о коришћењу средстава за трећерођено и 

четврторођено дијете 
  

I 
Овом одлуком дефинише се основ, критерији и 
начин коришћења средстава планираних 
Буџетом за 2018.годину ''Средства за 
трећерођено и четврторођено дијете'' (ек.код 
416100) у укупном износу од 60.000КМ 
(шездесетхиљадаКМ). 
 

II 
Средства из тачке 1. ове Одлуке додјељују се 
породицама које имају стално мјесто 
пребивалишта на територији града Зворник, и 
то у сврху: 

-    једнократне исплате породицама  којима 
се роди треће или четврто дијете у 2018. 
години у  износу 500КМ, 

-   једнократна исплата мајкама које у 2018. 
години роде прво или друго дијете а нису 
запослене, у износу 200КМ, 

-  једнократне помоћи породицама, изразито 
слабог материјалног стања који имају 
троје  и  више школске или  малољетне 
дјеце, до износа 300КМ, једном у току 
године, 

-   финансирање програма који имају за циљ 
подршку наталитета, заштите мајки и  
породиља, до износа који посебним 
закључком одобри Градоначелник. 

 
Право на коришћење новчаних средства из 
алинеја 1-3. ове тачке имају породице чије је   
стално мјесто пребивалишта на територији 
града Зворник у трајању од најмање једну 
годину за оба родитеља. 
 

III 
Коришћење средстава из тачке 2. ове Одлуке 
вршиће се на основу поднијетог захтјева на 
прописаном обрасцу и других докумената: 

-   за треће и четврто рођено дијете; извод 
из матичне књиге рођених за свако 
дијете, овјерену   изјаву о кућном 
домаћинству и копије личних карата за 
оба родитеља и потврду о пребивалишту 
за оба родитеља, 

-  за прво и друго рођено дијете мајкама које 
су незапослене; родни лист новорођеног 

дјетета, потврду о незапослености Бироа 
за запошљавање, или овјерена изјава да 
није запослена и копије личних карата за 
оба родитеља и потврду о пребивалишту 
за оба родитеља, 

-   једнократне помоћи;  на основу захтјева, 
овјерене изјаве о кућном домаћинству и 
копију личне карте за оба родитеља, 

-  на основу пројекта из области заштите 
породице и мајки; ако добију позитивну 
оцјену предложеног пројекта да је исти 
од општег интереса за град Зворник.  

 
IV 

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

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-022-1/2018                       
15. јануар  2018. 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) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник - пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
градоначелник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
I 

Одобравају се новчана средства „Градској 
организацији породица заробљених и 
погинулуих бораца и несталих цивила“ Зворник 
у износу од 3.700,00 КМ намјенски за 
суфинансирање радова у споме соби у 
Зворнику. 
 

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

III 
Градска организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила ће из 
сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова радова у спомен соби. Градска 
организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила  је 
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обавезна Градској управи  доставити извјештај 
о утрошеним средствима која су добили од 
Грдске управе. 
 

IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће 
се са позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 - Кабинет 
Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе  града 
Зворник. Средства исплатити на жиро рачун 
организације. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 02-400-193/2018                       
17. јануар  2018. 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), Градоначелника 
Града Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

o одобравању средстава Фонду 
солидарности за дијагностику и лијечење 

обољења, стања и повреда дјеце у 
иностранству 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу од 2.000,00 КМ Фонду 
солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у 
иностранству. 
 

Члан 2. 
Новчана средства из тачке 1 ове одлуке 
обезбједиће се са позиције буџетска резерва, а 
дозначиће се на рачун Министарства 
финансија Републике Српске, рачун посебних 
намјена-Фонд солидарности за дијагностику и 
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у 
иностранству, број: 555-090-00361847-56 
отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука.  

 
Члан 3. 

За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“ 

 
Број: 02-022-141/2017                       
26. децембар  2017. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћен текст(„Службени 
гласник Града Зворник“, број:5/17), 
Градоначелник Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства Српској 
Православној Црквеној Општини Шепак  у 
износу од 3.764,25  КМ на име суфинансирања 
изградње цркве у Брањеву. 
 

Члан 2. 
Средства се одобравају намјенски на име 
подршке реализацији одобреног пројеката на 
подручју града Зворникa. 
 

Члан 3. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбиједиће 
се са позиције 415200-Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 - Кабинет 
Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун извођаћа 
радова  „Metal komerc“doo:555-006-00003132-28 
 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику града 
Зворник”. 
   
Број: 02-400-216/2017                       
20. децембар  2017. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 

На основу члана 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 
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РЈЕШЕЊЕ 
 

Члан 1. 
СНЕЖАНА РАДЕВИЋ из Зворника, по 
занимању доктор стоматологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над 
испоруком и монтажом робе у предмету јавне 
набавке „Набавка опреме за стоматолошку 
ординацију у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику“. 

 
Члан  2. 

Робу из члана 1. ће испоручити и монтирати 
„KRAJINAGROUP“ д.о.о Бања Лука, према 
условима из понуде број: 02-360-201-1/17 од 
25.12.2017. године, у року од 20 дана након 
обостраног потписивања уговора о набавци 
робе. Обавезује се вршилац надзора да након 
испоруке и монтаже уговорене робе, достави 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-201-1/2017                       
27. децембар  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, Градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          

Члан 1. 
Комисија се формира за јавну набавку: 
„Санација клизишта у МЗ Бошковићи“ – 
преговарачки поступак, број: 02-360-1/18, у 
саставу: 
 

1. Ненад Станковић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Рада Милићевић, члан   - 
СањаЕрић, замјеник члана, 

3. Мирослав Аћимовић, члан  - 
Раде Савић, замјеник члана. 

Члан 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 18.01.2018. године у 12:00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

Члан 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. 

 
Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
  
Број: 02-360-1/2018                       
16. јануар  2018. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Удружењу 
„НО међународни форум солидарности-
Еммаус“  у износу од 1.500,00 КМ на име 
новчане помоћи за пројекат  Дневног центра за 
дјецу у Зворнику и бесплатног курса шивења. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 1.500,00 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. 
Уплату извршити на жиро рачун Удружења 
„Еммаус“-154-200-11000857-46 
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Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 

 
Број: 01-400-177/2017                       
20. децембар  2017. 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), Градоначелника  
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства Српској 
Православној Црквеној Општини Тршић у 
износу од 16.665,55 КМ, на име 
суфинансирања јавног паркинга поред капеле 
Светог Василија Острошког у Тршићу. 

 
Члан 2. 

Новчана средства у износу 16.665,55 КМ 
обезбиједиће се са позиције 415100-Грант за 
суфинансирање заједничких пројеката, 
потрошачка јединица 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове.  
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Уплату извршити на жиро рачун 
С.П.Ц.О.Скочић-555-006-00303827-43 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 

 
Број: 05-345-158/2017                       
22. децембар  2017. 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), Градоначелник  
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства 
фудбалском клубу „Дрина“ из Зворника у 
износу од 14.000,00 КМ, на име финансирања 

завршетка јесењег дијела првенства, тј. 
регулисања дуговања према службеним 
лицима и дијела котизације. 

 
2. Средства исплатити са позиције 

415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене 
дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Новчана средства исплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-178/2017                       
25. децембар  2017. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства ЈУ 
Рекреативно-спортском центру „Зворник“ из 
Зворника у износу од 5.000,00 КМ, на име 
финансирања набавке LED –рефлектора. 
 

2. Средства исплатити са позиције 
415200- Грант за РСЦ Зворник, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Новчана средства исплатити на жиро 
рачун РСЦ-а Зворник. 
 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-400-215/2017                       
28. децембар  2017. 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), Градоначелник  
доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  
Градском одбору Ветерана Републике Српске  
Зворник у износу од 3.000,00 КМ на име 
финансирања учешћа на свечаном дефилеу 
поводом дана Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање НВО и удружења, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.године. 

 
      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
удружења. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-400-1/2018                       
03. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
  
На основу члана  59.Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',бр:97/16) 
и члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Зворник" број: 5/17), Градоначелника Града 
Зворник, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели новчане помоћи 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата новчане помоћи поводом 
Новогодишњих и Божићних празника, за 
вишечлане породице слабог материјалног 
стања и породице које су се нашле у стању 
социјалне потребе, према списку који утврди 
Центар за социјални рад и Одјељење за 
привреду, развој и друштвене дјелатности. 
Укупна средства за ове намјене утврђују се у 
износу 10.000,00 КМ (десетхиљада км). 
Појединични износ помоћи за једночлане 
породице је 50 КМ а за вишечлане породице 
50-100 КМ. 
 

Члан 2. 
Средства из претходне тачке обезбједиће се са 
буџетске позиције''једнократне помоћи за 
појединце'', економски код 416100.  
 

Члан 3. 
За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-400-3/2018                       
04. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

                                                               
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  

Синдикалној организацији градске управе 
Зворник  у износу од 5.000,00 КМ на име 
финансирања редовних активности 
Синдикалне организације. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање НВО и удружења, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
организације. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-400-2/2018                       
05. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  
Одбојкашком клубу „Дрина“ из Зворника у 
износу од 6.000,00 КМ на име измирења 
обавеза у виду чаланарина и котизације за 
такмичење. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
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      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
наведеног клуба. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-66-1/2018                       
10. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  
Омладинском кошаркашком клубу „Принцип“ из 
Зворника у износу од 6.000,00 КМ на име 
финансирања трошкова такмичења у Првој 
лиги Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2018.годину. 

 
      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
наведеног клуба. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-66-2/2018                       
10. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Градској 

борачкој организацији Зворник у износу од 
5.000,00 КМ на име финансирања трошкова 
лијечења и здравствене заштите социјално 
угроженим борцима. 

 
2. Средства исплатити са позиције 416100-

Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, 

потрошачка јединица 01190180-Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту, из буџета за 
2018.године. 

 
      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
удружења. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-400-8/2018                       
12. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

                                                                    
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  ЈИУ-

ЈИТСА И САМБО КЛУБУ„ЈУНИОР“ из Зворника 
у износу од 1.000,00 КМ на име финансирања 
текућих активности у 2018.години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
наведеног клуба. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-66-4/2018                       
12. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

                                        
                           ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  ЈУ 
„Рекреативном спортском-центру „Зворник“ из 
Зворника у износу од 11.000,00 КМ на име 
финансирања организације и награда турнира 
у малом фудбалу „Зворник 2018“. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација 
–Спортска резерва,потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2018.годину. 

 
      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жиро 
рачун РСЦ „Зворник“. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-400-6/2018                       
12. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  

Фудбалском клубу „Јардан“ из Јардана у 
износу од 1.000,00 КМ на име финансирања 
текућих активности у 2018.години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 02-66-4/2018                       
12. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Одобравају се новчана средства  СПЦ 
Општина Свети Стефан-Зворник у износу од 

500,00 КМ на име финансирања организације 
витешког такмичења „Пливање за Часни 
Крст“на Богојављење 19.Јануара. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за СПЦ Зворник, потрошачка јединица 
01190120-Кабинет Градоначелника, из буџета 
за 2018.године. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жиро 
рачун СПЦ Свети Стефан. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-400-7/2018                       
12. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  
Фудбалском клубу „Будућност“ из Пилице у 
износу од 5.000,00 КМ на име финансирања 
текућих активности у 2018.години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
наведеног клуба. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-66-7/2018                       
12. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  
Фудбалском клубу „Дрина“ из Зворника у 
износу од 25.000,00 КМ на име финансирања 
обавеза које су остале из претходне 
такмичарске сезоне, као и финансирања  
припрема клуба за предстојећу сезону. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
     3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
наведеног клуба. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-66-8/2018                       
16. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

                                                                        
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  

Фудбалском клубу „Раднички“ из Каракаја у 
износу од 3.000,00 КМ на име финансирања 
текућих активности у 2018.години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
      3.  За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
наведеног клуба. 
  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-66-9/2018                       
17. јануар  2018. 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), Градоначелник  
доноси 

                                                              
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Клубу 

борилачких спортова “Обилић“ из Зворника у 
износу од 2.000,00 КМ на име финансирања 
текућих активности у 2018.години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета 
за 2018.годину. 

 
 3.  За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. Средства уплатити на жр 
„Боксерског савеза Републике Српске“. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 

 
Број: 02-66-5/2018                       
17. јануар  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), чл. 41 и 
чл. 51. Статута Града Зворник-Пречишћен 
текст („Службени гласник Града Зворник“ број: 
5/17) Градоначелник,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
      1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину  између 
потрошачких јединица,  са позиције: 

 
- 511100 - Издаци за суфинансирање  

заједничких пројеката (дио кредитна средства), 
потрошачка јединица 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове у износу од 
19.000,00, на позицијe,   
 

-  415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
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Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  у износу од 14.000,00 КМ, 

 
- 415200 - Грант за РСЦ Зворник у износу 

од 5.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности . 
 

2.  Средства на тим позицијама потребна 
за финансирање набавке LED-Рефлектора за 
РСЦ-а и финансирање заосталих обавеза ФК 
Дрина. 

 
      3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-88/2018                       
28. децембар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190240 –
Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима,са позицијe: 

 
- 511200 - Издаци за инвестиционо 

одржавање и реконструкција објеката Градске 
управе, на позицију,   

-  511300  -  Издаци за набавку опреме – 
Градска управа управа, у износу од 1.000,00 
КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за 
финансирање набавке мини телефонске 
централе и њено стављање у функцију. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-80/2017                       
19. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности,са позицијe: 

 
- 511700 - Издаци за осталу нематеријалну 

производну имовину-шумско привредна основа 
за приватне шуме, на позицију,   

-  414100  -Субвенције за Дом омладине 
Зворник, у износу од 3.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за 
финансирање неопходних редовних 
активности Дома омладине. 

 
      3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-81/2017                       
19. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности,са позицијe: 
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-  511700 - Издаци за осталу нематеријалну 
производну имовину-шумско привредна основа 
за приватне шуме, на позицију,   

- 415200 - Грант за финансирање КУД Свети 
Сава Зворник, у износу од 3.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна ради 
увећаних трошкова који су настали као 
резултат додатних активности КУД-а „Свети 
Сава“. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-82/2017                       
19. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190150 – 
Одјељење за стамбебо комуналне послове,са 
позицијe: 

 
- 511700  - Издаци за израду пројектне 

документације  за инфраструктурне објекте, на 
позицију,   

-  412900  -  Расходи по основу пореза, у 
износу од 4.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за 
финансирање процјене  вриједности имовине. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-83/2017                       
22. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 

чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности,са позицијe: 

 
-  511700 - Издаци за осталу нематеријалну 

производну имовину-шумско привредна основа 
за приватне шуме, на позицију,   

-  414100  - Субвенције за Дом омладине 
Зворник  , у износу од 3.000,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за 
финансирање неопходних редовних 
активности Дома омладине. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-84/2017                       
20. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190240 –
Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима,са позицијe: 

 
- 511200 - Издаци за инвестиционо 

одржавање и реконструкција објеката Градске 
управе, на позицију,   
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-  511300  -  Издаци за набавку опреме – 
Градска управа управа, у износу од 1.700,00 
КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за 
финансирање дораде информационог система 
за евиденцију основних средстава и ситног 
инвентара. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-86/2017                       
26. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности,са позицијe: 

 
- 511700 - Издаци за осталу нематеријалну 

производну имовину-шумско привредна основа 
за приватне шуме, на позицију,   

- 412900  - Расходи за финансирање рада 
центра за дјецу са посебним потребама, у 
износу од 2.600,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна за 
финансирање рада Центра за дјецу са 
посебним потребама. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-87/2017                       
26. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице, 0818021-ЈУ 
„Народна библиотека и музејска збирка 
Зворник, 

 

 1) Са позицијe: 
- 412200 -  Расходи по основу утрошка 

енергије , на позицију,   
- 412900 - Остали непоменути расходи 

(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 333,00 КМ. 

                  
 2) Са позиције: 
- 412200  - Расходи по основу утрошка 

енергије, на позицију, 
- 511300  - Издаци за набавку постројења и 

опреме у износу од 605,00 КМ. 
 
3) Са позиције: 
- 412200 - Расходи по основу утрошка  

комун. и комуникационих услуга, на позицију, 
- 511300 - Издаци за набавку постројења и 

опреме у износу од 180,00 КМ. 
 
4) Са позиције: 
- 412600 - Путни трошкови, на позицију, 
- 412300 - Расходи за режијски материјал у 

износу од 150,00 КМ. 
 
5) Са позиције: 
-  412600 - Путни трошкови, на позицију, 
- 412700 - Расходи за стручне услуге 

(информисања и медија, правне, ревизорске, 
компјутерске, административне, вјештачења и 
пројектна документација) у износу од 38,00 КМ. 
                   

6) Са позиције: 
- 412700- Расходи за услуге осиг., банк. 

услуге и услуге платног промета, на позицију, 
- 412700-Расходи за стручне услуге 

(информисања и медија, правне, ревизорске, 
компјутерске, административне, вјештачења и 
пројектна документација) у износу од 124,00 
КМ. 
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 2. Средства на тим  позицијама потребна 
ради увећавања трошкава на истим а разлози 
су објашњени у захтјеву . 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-90/2017                       
28. децембар 2017. године           В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 
чл.9. Одлуке о измјени одлуке о извршењу 
буџета  Града Зворник за 2017. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:15/17) 
и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник Града Зворник", број:15/17), В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2017. годину у 
оквиру потрошачке јединице  01190125 – 
Служба професионалне ватрогасне 
јединице,са позицијe: 

 
 -  511300 - Издаци за набавку постројења и 

опр. у износу од 5.800,00КМ,  на позиције,   
 
 -  412200 - Расходи по основу утрошка 

енергије  у износу од 3.000,00КМ, 
 -  412600 - Расходи  за гориво у износу  од 

2.800,00КМ. 
 

2. Средства на тимј позицијама потребна 
за финансирање утрошка ел. енергије и 
утрошка горива. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-96/2017                       
03. јануар 2017. године                В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

 
Одјељење за општу управу 

 
На основу члана 190. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 61 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), тачке 66. 
Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања у републичким органима управе 
(„Службени гласник РС“ , број: 31/05, 5/06, 
10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 
111/10 и 25/11) и члана 45 и 48. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број 2/16) Начелник одјељења за општу управу 
д о н о с и: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
У одјељењу за општу управу Градске управе 
града Зворник у 2018. години, водиће се попис 
аката за следеће предмете: 
 

1.   Захтјеви за додјелу студентских стипен- 
дија,                                                                                                        
2.   Конкурси за пријем у радни однос,                                                                                                                   
3.   Конкурси за пријем у радни однос 
приправника,                                                                                         
4.   Конкурси по основу Закона о јавним на-
бавкама- ТЕНДЕРИ,                                                                        
5.   Конкурс за избор директора и управних 
одбора,                                                                                        
6.   Налози за службена путовања,                                                                                            
7.   Издавање преписа из архиве,                                                            
8.   Евиденција о издатим преписима, овје-
реним копијама и предметима за потребе 
градске управе Зворник,                                                                                            
9.   Цивилна заштита,                                                                                                        
10. Изборна комисија-дописи, обавјештења, 
рјешења, закључци                                                                
11. Пошта матичара,                                                                                                          
12. Издавање извода из МКР,                                                                                                       
13. Издавање извода из МКВ,                                                                                      
14. Издавање извода из МКУ,                                                                                                  
15. Издавање увјерења из КД,                                            
16. Издавање увјерења, извјештаја, обавје-
штења и увјерења која се воде по службеној 
дужности,  
17. Пријава за упис у МКР,                                                         
18. Пријава за упис у МКВ,                                                                                                   
19. Пријава за упис у МКУ,                                                                                                                              
20. Записници о упису националности и вје-
роисповјести                                                                                
21. Увјерење о приходима чланова дома-
ћинства,                                                                                          
22. Потврда о издржавању и животу за пен-
зионере,                                                                                       
23. Накнадни уписи у радну књижицу,                                                                                          
24. Интерна ревизија,                                                                              
25. Евиденција казни, испис из војне еви-
денције лица која су се одрекла држављан-
ства БиХ и РС и други захтјеви,                                                                                     
26. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
из војне евиденције,                                                                      
27. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
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Градске управе града Зворник,                                           
28. Пријаве у војну евиденцију,                                                                                                                        
29. Одјаве из војне евиденције,                                                                                                                        
30. Увјерења из војне евиденције-разна,                                                                                                       
31. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ,                                                                                                         
32. Захтјеви за увјерење о околностима ра-
њавања, повређивања и смрти,                                               
33. Захтјеви за издавање медицинске доку-
ментације и налаза оцјене и мишљења 
НВЉК,                           
34. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 
признавање рањавања,                                                          
35. Одређивање кућних бројева и                                                                                                                   
36. Служба професионалне ватрогасне је-
динице,                                                                                         
37. Позиви медијима и пријем делегација,                                                                                                      
38. Електронска пошта. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Тачком 66. Упуства о спровођењу 
канцеларијског пословања у републичким 
органима управе („Службени гласник РС“, број: 
31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 
99/09, 98/10, 111/10 и 25/11), прописано је да 
старјешина органа управе или старјешина у 
чијем је саставу писарница на почетку 
календарске године рјешењем одређује 
предмете за које ће се водити попис аката. 
 
Имајући у виду напријед наведено одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
 
Број: 07-052-1/2018                      
03. јануар 2018. Године             В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                         ОДЈЕЉЕЊА 
                                            Мурадиф Селимовић с.р. 
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