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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

4. фебруар 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 1/2020  

 

 
На основу члана 59. ст. 1. и члана 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19), чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник - Пречишћени текст (’’Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и Одлуке о најнижој плати 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 3/20) , 
Градоначелник Зворника доноси 

 
ОДЛУКУ 

НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИКA 

 
I 

Најнижа плата запослених у Градској управи Града 
Зворникa за 2020. годину утврђује се у висини од 
520,00 конвертибилних марака. 
 

II 
Најнижа плата исплаћује се запосленом само када је 
износ плате запосленог, обрачунате у складу са 
законом, општим или појединачним актом или 
уговором о раду испод износа најниже плате из тачке 
I ове одлуке. 

 

III 
Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворникa. 
 
Број: 02-022-5/2020                       
4. фебруар  2020. 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 члана 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 Заједници етажних 
власника зграде „Змајевац-А Блок“ из Зворника у 
износу од 5.000,00 КМ, намјенски за суфинансирање 
санирања кровне конструкције, замјене олука и 
уградње сњегобрана на кров зграде. 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „Змајевац-А 
Блок“ је 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 заједнице 
етажних власника „Змајевац-А Блок“број-571-100-
00000325-14. 
 

http://www.gradzvornik.org


БРОЈ 1                                Службени гласник града Зворник                               4. фебруар 2020. 
 

 

2 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-101/2019                       
18. новембар  2019. 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 члана 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 Заједници етажних 
власника зграде „Фетија“, Улица српских јунака 17. 
из Зворника у износу од 6.000,00 КМ, намјенски за 
суфинансирање реконструкције кровног покривача 
ове зграде 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „Фетија“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за реконструкцију крова. Заједница 
етажних власника зграде „Фетија“ је обавезна 
Градској управи доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Градске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције Буџетске резерва. Средства са буџетске 
резерве реалоциратина позицију 415200-Капитални 
грантови (суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 0119120-Кабинет 
Градоначелника. 
 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Зев „Фетија“ 
број:-562-009-80930071-65. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-223/2019                       
8. јануар  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16) и члана 52. Став 1. Закона о заштити 
потрошача у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 06/12, 63/14 i 18/17) и члана 
38. и 44. Статута Града Зворник („Службени гласник 
Града Зворник“ бр. 2/16), Градоначелник Града 
Зворник доноси: 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА  
ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ЕКОНОМСКИХ 

УСЛУГА ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се оснива и именује Савјет за 
заштиту потрошача економских услуга од општег 
економског интереса града Зворник (у даљум тексту: 
Савјет), као савјетодавно радно тијело 
Градоначелника Града Зворник. 

 

Члан 2. 
Услуге од општег економског интереса (у даљем 
тексту економске услуге) су услуге садржане у члану 
46. Закона о заштити потрошача Републике Српске 
и члану 2. Закона о комуналним дјелатностима, чије 
опште услове пружања (обављање, квалитет, 
цијену, начин организовања, дистрибуцију, тарифни 
систем, услове коришћења услуга и престанак 
коришћења), уређује или контролише локална 
самоуправа, а чије пружање се заснива на уговору 
закљученом између потрошача и даваоца услуге, 
који те услуге користе за личне потребе или потребе 
свог домаћинства. 

 
Члан 3. 

Задатак Савјета је да: 
- Прати укупно стање цијена јавних услуга на 

подручју Града Зворника, 
- предлаже Геадоначелнику мјере за унапре-

ђење услова и начина коришћења јавних 
услуга из надлежности Града Зворника, 

- даје савјете Градоначелнику у вези са цијена-
ма услуга од општег економског интерса, 

- прати стање и даје мишљење Градоначел-
нику о доношењу одлука о правима и обаве-
зама потрошача јавних установа на транспа-
рентан, објективан и недискримирајући начин, 

- разматра и изјашњава се о приједлозима 
аката из надлежности локалне самоуправе и 
о приједлозима аката из надлежности 
Градоначелника, а који имају директан утицај 
на обавезе и права потрошача услуга од 
општег економског интереса. 

 
Члан 4.  

У Савјет се именују: 
- Мирјана Иваз, представник Градске управе 

Града Зворник за предсједника Савјета 
- Љиљана Тохољ, представник Градске управе 

Града Зворник за члана Савјета 
- Ђорђе Радановић, представник удружења за 

заштиту потрошача Шековићи, за члана 
Савјета 

 
Члан 5. 

За активност и учешће у раду Савјета, именовани 
чланови испред Градске управе, немају право на 
накнаду. 
 

Члан 6. 
Савјет по појединим питањима из своје надлежности 
доноси препоруке већином од укупног броја 
чланова. 
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Члан 7. 
Савјет ради на сједницама које сазива предсједник 
Савјета, који предлаже дневни ред, те предсједава и 
потписује препоруке које доноси Савјет. На 
сједницама Савјета води се записник који садржи 
основне податке о раду сједнице, изнијете 
приједлоге, те донесене препоруке по тачкама 
дневног реда. Сједнице сазива предсједник Савјета 
према потреби, а дужан ју је сазвати у року од 7 
дана од дана добијања приједлога комуналних и 
економски услига на које се треба изјаснити 
Градоначелник или након што то затражи већина 
чланова Савјета. Позив са материјалом у правилу 
дотавља се 5 дана прије одржавања сједнице. 
 

Члан 8. 
Административне послове и извјештаје за 
Градоначелника о раду Савјета, као и стручне 
послове потребне за рад Савјета обављаће 
надлежно одјељење Градске управе. 

 
Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-022-1/2020                       
20. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворника“ број  
5/17)  а у вези са чланом  26. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 91/16), Градоначелник града Зворника,  
доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ОДСЈЕКА ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Усваја се Стратешки план Одсјека за интерну реви-
зију Града Зворник за период 2020-2022. године. 
 

Члан 2. 
Стратешки план Одсјека за интерну ревизију из 
члана 1. саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-022-2/2020                       
20. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворника“ број  
5/17)  а у вези са чланом  26. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 91/16), Градоначелник града Зворника,  
доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ 
ОДСЈЕКА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У ГРАДУ 

ЗВОРНИКУ ЗА  2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Усваја се Годишњи план ревизије Одсјека за 
интерну ревизију у Граду Зворник за 2020. годину. 
 

Члан 2. 
Годишњи план ревизије из члана 1. саставни је дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-3/2020                       
20. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.став 1.тачка 12.Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске,број:97/16) и члана 7.Закона о измјенама и 
допунама Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске,број: 109/12), 
Градоначелник града Зворник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О 

ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  ЈАВНЕ  
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА 

ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК 
 
I 

Даје се сагласност на Статут о измјенама и 
допунама Статута Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Зворник“ Зворник број:1510-3/19 од 
20.11.2019. године. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник 
 
Број: 02-023-1/2020                       
23. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. став (2) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), 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), а у складу са средствима 
планираним у буџету Градске управе Града Зворник 
за 2020. годину, Градоначелник града Зворник, 
доноси:  
 

ОДЛУКУ 
О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I 
Овом Одлуком усваја се План јавних набавки 
Градске управе Града Зворник за 2020. годину (у 
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даљем тексту: „План набавки“) и исти је саставни 
дио ове Одлуке. Планом набавки се утврђује 
обавеза одјељења и служби Градске управе Града 
Зворник да у провођењу поступака јавних набавки 
прописаних Законом о јавним набавкама БиХ, 
поступају у складу са усвојеним Планом набавки.  
 

II 
План набавки је сачињен у складу са буџетом 
Градске управе Града Зворник за 2020. годину и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник и њим се утврђује састав и 
обим набавки роба, услуга и радова.  
 

III 
План набавки садржи слиједеће податке: предмет 
набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, 
шифру ЈРЈН, врсту поступка, процјењену 
максималну вриједност предмета јавне набавке, 
планирани почетак и вријеме трајања поступка, 
податак да ли се склапа уговор или оквирни 
споразум, извор финансирања, одјељење за које се 
врши набавка и контакт особа за предметну 
набавку.  
 

IV 
Осим роба, услуга и радова из члана II ове Одлуке, 
јавне набавке ће се проводити и у другим 
случајевима када се укаже потреба за набавком 
робе/извршењем услуга/извођењем радова, а чију 
набавку у складу са Законом о јавним набавкама, 
посебном одлуком одобри Градоначелник. Сходно 
донесеној одлуци извршиће се и измјена или допуна 
Плана набавки. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 02-022-4/2020                       
27. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59.ст.1. и 82. ст.3.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  Града Зворник д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 
 

I 
Дарко Стефановић, службеник у Градској управи 
града Зворник, именован на радно мјесто Начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
именује се за представника испред Градске управе 
града Зворник као члан Савјетодавног вијећа ЈУ 
Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник. 
 

II 
Именовани представник из тачке 1 ове одлуке ће, 
као члан Савјетодавног вијећа, радити на 
унапређењу сарадње између Градске управе и 
наведене средњошколске установе. 

III 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-611-1/2020                       
24. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 20. Закона о спорту (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08),  члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 05/17), Градоначелник града Зворник 
до н о с и :  
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗБОРУ И ПРОГЛАШЕЊУ НАЈУСПЈЕШНИЈИХ 
СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ РАДНИКА ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Овим правилником за избор најуспјешнијег 
спортисте и спортске екипе године,  одређују се 
услови за избор и начин предлагања кандидата за 
најуспјешнијег спортисту и спортску екипу године, 
критеријуми за оцјену резултата, састав и рад 
Жирија за избор најуспјешнијих спортиста, 
колектива и спортских радника, посебна признања и 
друга питања која су од значаја за избор. 
 

Члан 2 
Награде и признања најуспјешнијих спортиста 
године додјељују  се у следећим категоријама: 

1) Најбољи спортисти града Зворника, 
2) Tалентовани спортисти, 
3) Најбољи спортски клуб, 
4) Најбољи тренер, 
5) Најбољи тренер млађих категорија, 
6) Најбољи спортски радник, 
7) Специјална признања (за спортисте, спортске 

раднике, привредна друштва и предузетнике, 
спортски новинар године, постхумно 
признање и допринос спорту по разним 
основама) 

8) Плакета за животно дјело у спорту, 
9) Спортски амбасадор године, 

10) Најбољи спортиста, клуб, спортски радник из 
нижег ранга такмичења. 

 
Члан 3 

(1) Избор и проглашење најуспјешнијих спортиста и 
спортских радника врши се једном годишње. 
(2) То је манифестација на којој се јавно 
саопштавају резултати који су током године 
постигнути у оквиру домаћих и међународних 
такмичења и има циљ да афирмише највише 
вриједности спорта и да истовремено подстиче 
развој спорта и свих његових вриједности. 
 

Члан 4 
Избор спортиста и спортских радника године је јаван 
и врши се на основу предлога клубова који су 
регистровани код надлежног  органа, спортских 
новинара и Комисије за спорт и културу града 
Зворник. 

http://www.gradzvornik.org
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Члан 5 
Одјељење за привреду у друштвене дјелатности 
града Зворник расписује Јавни позив за предлагање 
кандидата за избор најуспјешнијих спортиста и 
спортских радника града Зворник. 
 
II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР СПОРТИСТА И СПОРТСКОГ 
КЛУБА 

Члан 6 
За избор спортисте и спортског колектива године 
може се  предложити спортиста или клуб са 
територије града Зворника, а који је учествовао у 
такмичењима која организују национални спортски 
савези или се налазе у календарима такмичења 
међународних  асоцијација матичног спорта.  

 
Члан 7 

(1) На основу ових правила кандидата за додјелу 
признања спортиста године, предлаже клуб, 
спортски новинари и Комисије за спорт и културу 
града Зворник и могу  предложити само једног 
кандидата по свим категоријама из члана 2. 
(2) Једном клубу  може се додијелити  више награда 
из члана 2. Овог правилника. 
(3) Предлог кандидата клуб, спортски новинари и 
Комисије за спорт и културу града Зворник 
образлаже са свим резултатима које је спортиста 
или клуб постигао у текућој календарској години, са 
копијoм дипломe или овјереним записницима са 
такмичења, за остварен пласман а по потреби и 
оригинал доставити на увид. Tакође, достављени 
резултати морају бити оверени од стране званичних 
спортских асоцијација Републике Српске или БиХ.  
 

Члан 8 
(1) Жири кога именује градоначелник града Зворник, 
вреднује све званичне резултате у једној 
календарској години. 
(2) Уколико је први резултат једнак узима се у обзир 
други најбољи резултат, а ако нема другог 
резултата или је други резултат једнак, као бољи 
резултат утврђује се на основу претходних 
резултата или позиције клуба у претходном 
периоду. 
 

Члан 9 
(1) За спортисту године се предност даје 
сениорским, потом јуниорским и на крају кадетским 
резултатима. Доња старосна граница за избор 
најбољег спортисте је 16 година.  
(2) Жири може прогласити највише 10 спортиста по 
овом члану. 
 

Члан 10 
(1) Признање за талентованог спортисту додјељује 
се на основу предлога спортских организација, а 
кандидат мора бити спортиста, млађи од 18 година  
а старији од 12 година, који постиже завидне 
резултате у својој спортској каријери и који својим 
односом према спорту и колективу и понашањем 
ван спортских терена заслужује ово признање.  
(2) Талентовани спортиста  не може бити биран 
више од једног пута. 
(3) Жири може прогласити највише 10 талентованих 
спортиста. 

Члан 11 
Проглашење најбољег тренера и тренера млађих 
категорија треба везати уз резултате које су 
појединци или екипе које је исти припремао и водио 
током године постигли на такмичењима у земљи и 
иностранству (званични резултати). 
 

Члан 12 
Најбољи спортски радник бира се на предлог  
клубова, спортских новинара и Комисије за спорт и 
културу града Зворник, из реда чланова или 
руководилаца спортских клубова, а на основу 
остварених резултата  у области  организације 
спортских такмичења,  изградње спортских објеката, 
подршке спортистима и сл.  
 

Члан 13 
Спортски амбасадор године бира се из реда 
спортиста који су спортску каријеру започели у 
једном од зворничких клубова и у својој богатој 
спортској каријери остварили врхунске резултате,  
притом промовишући град Зворник, из ког су 
потекли. 
 

Члан 14 
Под нижим рангом такмичења подразумијева се 
сваки ранг такмичења испод прве лиге Републике 
Српске. Награда се додјељује по оствареним 
резултатима и не подразумијева се као обавезна 
сваке календарске године. 

 
III  ЖИРИ ЗА ИЗБОР СПОРТИСТА, КОЛЕКТИВА И 
СПОРТСКИХ РАДНИКА 

Члан 15 
(1) Градоначелник града Зворник у сарадњи са 
Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности 
града Зворник именује Жири за избор спортисте и 
спортских радника града Зворник. 
(2) Жири има 5 или више чланова и то из редова 
спортиста, тренера, спортских радника и новинара. 
(3) Рад жирија је ограничен на само један избор 
најуспјешнијих спортиста и спортских радника. 
(4) Извјештај Жирија за избор најуспјешнијих није 
дозвољено објављивати прије јавног саопштења. 
(5) Жири има дискреционо право одлучивања. 
 

Члан 16 
(1) Жири за избор спортисте и спортских радника 
доставља извјештај о раду и одлуку о избору 
градоначелнику, најкасније седам дана након истека 
рока јавног позива. 
(2) Одлука о спортисти године саопштава се јавно 
на пригодној свечаности коју организује  град 
Зворник. На одлуку Жирија нема право жалбе. 
 
IV  ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА 

Члан 17 
(1) Награда за животно дјело у спорту. 

1) Право предлагања кандидата за Награду за 
животно дјело имају појединци, спортски 
клубови, спортски новинари и Комисија за 
спорт и културу града Зворник, 

2) Предлагач не може предложити сам себе. 
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3) Предлагач је дужан предлог образложити 
биографијом и подацима о спортским 
активностима предложеног кандидата. 

(2) Награда за животно дјело може бити додијељена 
појединцима који испуњавају следеће услове: 

1) спортистима који су у периоду активног 
такмичења постигли врхунске резултате како 
на међународним, тако и на домаћим 
такмичењима, било појединачно или у оквиру 
екипе за коју су наступали.  

2) друштвено-спортским радницима који су 
најмање у периоду 30 година активно 
дјеловали у организацијама и органима 
спорта града Зворник, и на тај начин значајно 
допринијели развоју, унапређивању и 
омасовљењу спорта, 

(3) За награду за животно дјело града Зворник не 
могу конкурисати лица млађа од 55 година старости. 
(4) Изузетно, награда за животно дјело може се 
додијелити и постхумно. 
(5) Годишње се додјељују највише једна награда за 
животно дјело. 
(6) Награду за животно дјело, једној особи, може се 
додијелити само једанпут. 
 

Члан 18 
(1) Специјална признања.  
(2) Специјална признања као награда за допринос 
развоју спорта додјељује се појединцу укљученом у 
рад са спортистима а не мора бити спортски радник, 
особи која је својим изузетним стручним ангажманом 
учествовала у остварењу врхунских спортских 
резултата и популаризацији спорта у граду Зворник. 
(3) Појединци, клубови, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности града Зворник, спортски 
новинари и Комисија за спорт и културу града 
Зворник , могу да предложе по једног кандидата за 
ову категорију. 
 
V  ВРЕДНОВАЊЕ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА 

Члан 19 
(1) За спортисту године може се прогласити 
спортиста који текуће године оствари најбољи 
резултат у односу на друге спортисте из свог и 
других спортова, на званичном међународном, 
државном и републичком  такмичењу. 
(2) Спортски резултати вреднују се по следећем 
редоследу: 

1) олимпијске игре; 
2) светска првенства; 
3) европска првенства; 
4) светски купови (укупни пласман/финале), 

светски рекорди; 
5) европски купови (укупни пласман/финале), 

европски рекорди; 
6) медитеранске игре; 
7) универзијада; 
8) балканска првенства; 
9) европско студентско првенство; 

10) државно првенство; 
11) републичко првенство; 
12) куп републике; 
13) регионална куп-лига. 

 

Члан 20 
(1) Жири може додатно вредновати спортисту који је 
на напред наведеним нивоима такмичења, изабран 
за најбољег играча, најбољег стрелца или је у 
најбољем саставу турнира-првенства и друго. 
(2) Спортиста из ниже рангираних такмичења, без 
обзира на број освојених бодова, не може бити 
рангиран испред спортисте који је освојио једно од 
прва два места на вишем рангу такмичења. 
(3) Спортиста који је резултате остварио на 
такмичењима која су призната од (МОК-а) има 
предност у односу на спортисте који су резултате 
остварили на неким другим такмичењима. У случају 
да је спортиста, а старији од 16 година, остварио 
резултат на званичном кадетском или јуниорском 
бодовном турниру (признатом од МОК-а) тај 
резултат се узима као вреднији у односу на било 
који сениорски званични резултат остварен на неком 
од стране МОК-а не признатом првенству. 
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 02-020-14/2019                       
9. децембар  2019. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 9. Став 6. Правилника за 
додјелу средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 03/19) Градоначелник 
Града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекте који 
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација, који се финансира са буџетске 
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења 
„Оснаживање жена“ који реализује УЖ „Зворничка 
капија“ “ Зворник у износу од 4.300 конвертибилних 
марака 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
За реализацију овог рјешења задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе Града Зворник. 
Средства уплатити на рачун Удружења жена 
„Зворничка капија“ Зворник бр: 562-00981206065-75    
НЛБ банка а.д. -филијала Зворник 
 
(3) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
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(4) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења  
дозвољена је  жалба Градоначелнику  у року од 8 
дана од пријема истог, поштом или путем пријемне 
канцеларије Градске управе Града Зворник.  
          
Број: 02-400-224/2019                       
26. децембар  2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 9. Став 6. Правилника за 
додјелу средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 03/19) Градоначелник 
Града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 

(1) Одобравају се средства за пројекат који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација, који се финансира са буџетске 
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења 
„Локал патриотизам“ који реализује Удружење 
„Зворник у покрету“ “ Зворник у износу од 4.500 
конвертибилних марака 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
За реализацију овог рјешења задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе Града Зворник. 
Средства уплатити на рачун Удружење „Зворник у 
покрету“ Зворник бр: 562-00381566531-36    НЛБ 
банка а.д. -филијала Зворник 
 
(3) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(4) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења  
дозвољена је  жалба Градоначелнику  у року од 8 
дана од пријема истог, поштом или путем пријемне 
канцеларије Градске управе Града Зворник.  
                                            
Број: 02-400-226/2019                       
30. децембар  2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 161. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске 
бр.97/16),члана), члана 41. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за именовање конкурсних комнисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 13/17),  Градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 
СЛУЖБЕНИКА У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
                                                                                          

1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем службеника у Градску управу 
града Зворник, по Јавном конкурсу број:02-120-
249/19, објављеном у дневном листу ''Глас Српске'' 
4.1.2020.године и ''Службеном гласнику Републике 
Српске'' број 2/20, дана 15.01.2020.године у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник 
2) Милка Павловић, члан 
3) Сања Перић, члан 
4) Немања Мићић, члан 
5) Вања Костић, члан    

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-120-249-13/2019                       
16. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 161. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске 
бр.97/16),члана), члана 41. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за именовање конкурсних комнисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 13/17),  Градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

НАМЈЕШТЕНИКА У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА 
ЗВОРНИК 

                                                                                         
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем намјештеника у Градску управу 
града Зворник, по Јавном конкурсу број: 02-120-
249/19, објављеном у дневном листу ''Глас Српске'' 
4.1.2020. године и у „Службеном гласнику Републике 
Српске““ број 2/20,  дана 15.01.2020. године у 
саставу: 

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Слађана Тијанић, члан 
3) Горан Писић,члан    
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2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 

 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-120-249-14/2019                       
16. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 3. Одлуке о спровођењу лицитације 
за додјелу у закуп јавних површина за постављање 
привремених пословних објеката (''Службени 
гласник Града Зворник''број 15/19) и члана 41. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник Града Зворник'') број: 5/17), Градоначелник 
Града Зворник  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 

1. У комисију за спровођење  лицитације за додјелу 
у закуп јавних површина ради постављања привре-
мених пословних објеката у Зворнику именују се: 

1) Станковић Ненад, предсједник, 
Симић Зорана, замјеник предсједника, 

2) Тијанић Веселин, члан, 
Стевановић Владан, замјеник члана, 

3) Ристић Миладин, члан, 
      Крсмановић Александар, замјеник члана. 

За записничара комисије се именује Калдесић 
Невена, а за замјеника Аћимовић Андријана. 
 
2. Задатак  комисије је да  у складу са Одлуком о 
спровођењу лицитације за додјелу у додјелу у закуп 
јавних површина за постављање привремених 
пословних објеката спроведе лицитацију дана 
24.01.2020.године и изврши одабир најповољнијег 
учесника о чему је дужна да води записник који ће 
доставити надлежном органу на даље поступање. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а, 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-475-113/2019                       
31. децембар  2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 50. Закона о јавним путевима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 89/13), 
члана 16. Одлуке о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у наељима на подручју града 
Зворника (''Службени гласник града Зворник'', број 
4/17) и  члана 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) Градоначелник града Зворник,  
д о н о с и  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И 

ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПУТУ 
 
1. За  постављање   вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 
других објеката на путу именује се комисија у 
следећем саставу:                                                                                     

1) Бојан Стевановић,дипл.инж.саоб.- 
предсједник  

2) Небојша Бошковић,дипл.инж.грађ.-члан и    
3) Зоран Крстић-полицијски службеник, члан  

Комисија се именује на период од годину дана. 
 
2. Задатак Комисије је да по захтјеву странке за 
постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 
других објеката на локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама на подручју града Зворника, 
изађе на лице мјеста, провјери оправданост 
захтјева, а затим да сачини извјештај и да приједлог 
и мишљење за даље поступање у вези предмета. 
Комисија се овлашћује да може поступати и по 
службеној дужности, те у зависности од потребе да 
приједлог и мишљење за постављање одговарајуће 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне 
сигнализације, саобраћајне опреме и других 
објеката на локалним, некатегорисаним путевима и 
улицама на подручју града Зворника.    
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-1/2020                       
8. јануар  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набака и 
монтажа пластеника“ - отворени поступак, број: 02-
360-58/19, у саставу: 

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

2) Ружа Остојић,  члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

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

4) Александар Јевтић,  члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић,  члан   - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 
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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 16.01.2020. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-58/2019                       
10. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набака и 
уградња опреме за јавну расвјету у МЗ Глоди“ - 
отворени поступак, број: 02-360-59/19, у саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Рада Милићевић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

3) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник 
члана, 

4) Хариз Мехидић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

5) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 22.01.2020. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  

3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-59/2019                       
21. јануар  2020. 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 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
I 

Одобрава се исплата новчане помоћи поводом 
Новогодишњих 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 и друштвене дјелатности. Укупна средства 
за ове намјене утврђују се у износу 12.300,00 КМ 
(дванаестхиљадатриста КМ). Појединачни износ 
помоћи за једночлане породице је 50 КМ, а за 
вишечлане породице 50-100 КМ. 
 

II 
Средства из претходне тачке овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције „ Једнократне 
помоћи  појединцима и трошкови сахране 
незбринутих лица“, економски код 416100. 
  

III 
За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 02-400-1/2020                      
3. јануар  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 36. Статута  града Зворник-пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник  Града Зворник д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Радовић Мињи, грађевинском инжењеру, 
вјештаку грађевинске струке, који је извршио 
процјену пословног простора у стамбеној згради 
Видакова њива одређује се накнада у износу од 
150,00 КМ. 
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2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
  
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-430-113/2020                      
28. јануар  2020. 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  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ„ОБИЛИЋ“ 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име новчане помоћи за организацију одласка 
такмичара овог клуба у Лесковац на турнир 
„Омладинска златна рукавица“, који ће се одржати у 
периоду од 5. до 12. децембра 2019.године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација –спортска 
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Боксерског клуба 
„Обилић“ број-555-000-00426398-60.                                                                                                                                                     
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-80/2019                      
5. децембар  2019. 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  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  „УНИЈИ 
СТУДЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

 
1.  Одобравају се новчана средства  „Унији студе-
ната Реублике Српске“ из Бања Луке  у износу од 
500,00 КМ, на име новчане помоћи за организацију 
радне акције уређења планине Јахорине. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
Студентски центар у Каракају ,потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2019.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун „Уније 
студената Републике Српске“ број-562-099-
81047506-19.                                                                                                                                                                                                     

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-204/2019                      
13. децембар  2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име новчане помоћи за измирење дуга по 
кредитном задужењу. 
 
2. Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Фудбалског клуба 
„Дрина“ број: 555-006-00190888-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-83/2019                      
25. децембар  2019. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза за плате играчима , 
као и финансирања заосталих дуговања за услуге 
превоза. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Рукометног клуба 
„Дрина“ број: 562-009-00000606-79. 

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

Број: 02-66-1/2020                      
8. јануар  2020. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза према Одбојкашком 
савезу Републике Српске, као и финансирња 
припрема за нову сезону такмичења. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Одбојкашког  
клуба „Дрина“ број:562-009-00002333-39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-2/2020                     
8. јануар  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 10.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема за текућу сезону 2020/2021 године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Фудбалског клуба 
„Табанци“ број:562-009-00000313-85. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-3/2020                      
8. јануар  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 50.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза за кредите, плате 
играчима и особљу, као и финансирања осталих 
пратећих обавеза и трошкова. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Фудбалског клуба 
„Дрина“ број: 555-006-00190888-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-6/2020                      
15. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА JIU JITSU I 
SAMBO  КЛУБУ„ЈУНИОР“ 

                                                           
1. Одобравају се новчана средства  Јиу јитсу  и 
самбо клубу „Junior“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансирања одласка на 
семинар и такмичења чланова овог клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Јиу Јитса  
клуба „Јуниор“ број:562-009-00001363-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-5/2020                     
17. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ПРИНЦИП“ 
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1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Принцип“ из Зворника у износу од 10.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за такмичења у 
Првој лиге Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Кошаркашког 
клуба „Принцип“ број: 562-009-81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-7/2020                      
17. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА JUDO  
КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 

                                                      
1. Одобравају се новчана средства  Judo клубу 
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова за организацију и 
одлазак на Трећи Међународни турнир у Марибору, 
који ће се одржати 1. и 2.02.2020.године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се Одје-
љење за финансије Градске управе града Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Judo клубу 
„Српски Соко“ број:562-009-00002356-67. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-8/2020                      
21. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник 
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Зворник“, број 5/17) и Одлуке Стручног жирија за 
избор спортисте године града зворник за 
2019.годину, Градоначелник Града Зворник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА ЏУДО КЛУБ 

''СРПСКИ СОКО'' ЗВОРНИК 
 
1. Џудо клубу ''Српски Соко'' Зворник као  
најуспјешнијем спортском клубу Града  Зворник за 
2019. годину додјељује  се новчана награда у износу 

500,00КМ. Награда се додјељује на основу Одлуке 
стручног жирија за избор спортисте године града 
Зворник, којом је Џудо клуб ''Српски Соко'' Зворник  
проглашен за најуспјешнији спортски клуб у 2019. 
години. 
 
2. Средства из тачке 1. Овог закључка уплатиће се 
на жиро рачун Клуба, а обезбедиће се са буџетске 
позиције 415200- Грант за финансирање спортских 
организација.  
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Зворник“.  
 
Број: 02-400-16/2020                      
31. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Градском 
одбору Ветерана Републике Српске из Зворника у 
износу од 1.500,00 КМ, на име новчане помоћи за 
организацију и учествовање у обиљежавању Дана 
Републике Српске. 
 
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 Удружење грађана 
Ветерани РС, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градског 
одбора Ветерана РС из Зворника. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-2015/2019                      
29. новембар  2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  Министарству 
финансија Републике Српске из Бања Луке у износу 
од 5.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
хуманитарну акцију „С љубављу храбрим срцима“, 
којом се финансира изградња дневхних центара за 
дјецу са посебним потребама у Требињу и Бања 
луци. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200- 
Капитални грантови (суфинансирање заједничких 
пројеката), потрошачка јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника, из буџета за 2019.годину 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на рачун посебних 
намјена Министарству финансија Републике Српске, 
број:571-010-00002700-15. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-222/2019                      
20. децембар  2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији Градске управе  Зворник у износу од 
3.600,00 КМ, на име новчане помоћи за куповину 
пакетића за дјецу радника Градске управе Зворник. 
 
2. Новчана средства у износу 3.600,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200- Грант за финансирање НВО и 
удружења 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације Градске управе Зворник. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-225/2019                      
27. децембар  2019. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Челопек“ из Челопека у износу од 4.000,00 
КМ, на име финансирања преосталих обавеза из 
претходне сезоне. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалском клубу „Челопек“ број: 562-009-
00002332-42. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-4/2020                      
24. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „Z меdia“ из Зворника  у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансијске подршке за рад портала 
www.zvornički.ba. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2020.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „З медиа“: 161-000-01754400-31 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-208/2019                      
24. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад 
портала и праћења активности које спорводи 
Градска управа Зворник. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700-Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120-
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2020.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „Инфобирач“:562-003-81440447-85 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-209/2019                      
24. јануар  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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Одјељење за општу управу 
 

На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 13/02, 
87/07,50/10 и 66/18), члана 61 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), 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 и 
117/11) 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 2020. години, водиће се попис аката за 
следеће предмете: 

1. Захтјеви за додјелу студентских стипендија,    
2. Конкурси за пријем у радни однос, 
3. Конкурси за пријем у радни однос 

приправника,    
4. Конкурси по основу Закона о јавним 

набавкама- ТЕНДЕРИ, 
5. Конкурс за избор директора и управних 

одбора, 
6. Налози за службена путовања, 
7. Издавање преписа из архиве, 
8. Евиденција о издатим преписима, овјереним 

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, обавјештења 

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 
вјероисповјести, 

21. Промјена ентитетског држављанства на 
основу члана 39. Закона о држављанству РС, 

22. Увјерење о приходима чланова домаћинства, 
23. Потврда о издржавању и животу за 

пензионере, 
24. Накнадни уписи у радну књижицу, 
25. Интерна ревизија, 
26. Евиденција казни, испис из војне евиденције 

лица која су се одрекла држављанства БиХ и 
РС и други захтјеви, 

27. Повјерљива и строго повјерљива пошта из 
војне евиденције, 

28. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
Градске управе града Зворник, 

29. Пријаве у војну евиденцију, 
30. Одјаве из војне евиденције, 
31. Увјерења из војне евиденције-разна, 
32. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ, 
33. Захтјеви за увјерење о околностима 

рањавања, повређивања и смрти, 
34. Захтјеви за издавање медицинске документа-

ције и налаза оцјене и мишљења НВЉК, 
35. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 

признавање рањавања, 
36. Одређивање кућних бројева, 
37. Служба професионалне ватрогасне јединице, 
38. Позиви медијима и пријем делегација и 
39. Електронска пошта. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Тачком 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 и 117/11), 
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: 07-052-1/2020                        НАЧЕЛНИК 
3. јануар 2020. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                              Мурадиф Селимовић с.р. 
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