СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 41. и 47.
Статута града Зворник – («Службени гласник града
Зворник» број: 2/16), Градоначелник града Зворник
доноси
OДЛУКУ
о најнижој цијени рада запослених радника у
Градској управи Зворник
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у
износу од 100,00 КМ за запослене у Градској управи.
Члан 2.
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од
01.07.2016-31.07.2016.године.
Члан 3.
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе града Зворник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 01.07.2016.године, а
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник».
Број: 02-022-103/2016
3. август 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43.став 1 тачка 17. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 41.
и 47.Статута града Зворник („Службени гласник
града Зворник“ број: 2/16) в.д Градоначелник Града
Зворник доноси

18.08.2016. године
ЗВОРНИК
година: XXV
БРОЈ: 10/2016
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 9.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта „Санација
крова, кровне конструкције и олучница'' ЗЕВЗлатица, Улица Симе Перића 23 Зворник , у чијој
реализацији учествују Градска управа Зворник и
Заједница етажни власника зграде ''Златица''.
Члан 2.
Заједница етажних власника зграде ''Златица'' ће се
из сопствених средстава финансирати преостали
дио трошкова у износу од 11.422,00 КМ за санацију
крова , кровне конструкције и олучница.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде ''Златица''
преузима обавезу спровођења комплетне процедуре
јавне набавке , потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим
прописима, а након завршетка радова Градској
управи Зворник доставити извјештај о утрошеним
средствима.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са
позиције
415200–
Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката).
Средства уплатити на жиро рачун Заједница
етажних власника зграде ''Златица'' 562-00980271970-30 НЛБ БАНКА.
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Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.

Број: 02-022-104/2016
10. август 2016. године
Зворник

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“.

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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени
гласник Репблике Српске број: 106/15) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, ВД
Градоначелника Града Зворник, д о н о с и

Број: 02-400-3/2016
5. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоурпави
(
„Службени
гласник
РС“
број:101/04,42/04,118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
граду Зворник ( „Сл.гласник РС“, број: 1о6/15) и
члана 47.Статута града Зворник („Службени гласни
града Зворник број:2/16), Градоначелник града
Зворник доноси
НАРЕДБУ
I
Наређује се Начелнику службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима и Вишем
стручном сараднику – ситем администратору, да без
одлагања отклони грешке у софтверској апликацији
ДАТАНОВА, која се у Одјељењу за општу управу
користи као помоћна евиденција у рјешавању
пропуста насталих несвјесним радом службеника
приликом уноса података у електронску апликацију
провођење промјена у матичним књигама, а на
основу којих су касније грађани и добијали личне
исправе.
II
Задужује се систем администратор, да контактира
„ИТИНЕРИС ДОО ТУЗЛА“ уколико сам није у
могућности да ријеши проблем и врати на
кориштење ДАТАНОВЕ као помоћне евиденције
Шефу Одсјека у Одјељењу за општу управу, као и
овлашћеним службеницима које шеф у договору са
Начелником одјељења одреди.
III
У циљу утврђивања чињеничног стања неопходног
код многобројних промјена у матичним књигама
нарочито, ако се има у виду да је у Матичној служби
Зворник било одузето 9 изворника матичних књига у
ранијем периоду, те да су старе књиге крте и уписи
нечитљиви,
свако
онемогућавање
увида
у
електронску базу ДАТАНОВА сматраће се повредом
радне дужности.
IV
Непоштовање Наредбе подлијеже дисциплинској
одговорности у складу са чланом 141. и 142. Закона
о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“
број:101/04,42/04,118/05 и 98/13)
V
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику града
Зворник“.

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
свлачионице за потребе ОФК Трновица у ТрновициЛОТ1 и уређење свлачионице и изградња трибине
за потребе ФК Будућност у Пилици“ - отворени
поступак, број: 02-360-76/16, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник - Милош Томић,
замјеник предсједника,
2. Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић,
замјеник члана,
3. Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана,
4. Сања Перић, члан - Сања Ерић, замјеник
члана,
5. Бојана Ристановић, члан- Ненад Станковић,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања Комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
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 19.07.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-76/2016
14. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

2

БРОЈ 10

Службени гласник Града Зворник

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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени
гласник Репблике Српске број: 106/15) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, ВД
Градоначелника Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
I
Комисија
се
формира
за
јавну
набавку:
„Асфалтирање путева по мјесним заједницама на
подручју града Зворник“ - отворени поступак, број:
02-360-78/16, у саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Зоран Ерић, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана,
3. Милош Томић, члан- Ружа Остојић, замјеник
члана,
4. Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
5. Бојана Ристановић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања Комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
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 18.07.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-78/2016
14. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и

18. август 2016.

98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 106/15),
в.д. Градоначелника Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
радова
„Aсфалтирање
путева
по
мјесним
заједницама на подручју града Зворник“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-781/16
од
18.07.2016.
године
и
одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са
Оквирним
споразумом,
број:02-360-78/16.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-360-78-1/2016
25. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени
гласник Репблике Српске број: 106/15) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, ВД
Градоначелника Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
I
Комисија
се
формира
за
јавну
набавку:
„Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за
манифестацију
„Зворничко
љето
2016““
–
конкуренстки захтјев, број: 02-360-83/16, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Небојша Бошковић, члан- Александар Јевтић,
замјеник члана,
3. Ружа Остојић, члан- Рада Милићевић,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
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избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 29.07.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-83/2016
27. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 14. Закона о Граду Зворник (''Службени
гласник Репблике Српске број: 106/15) и Одлуке о
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, ВД
Градоначелника Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка и
уградња опреме за фонтану у Граду Зворник“, број:
02-360-82/16, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Горан Писић,
замјеник предсједника
2. Ерић Сања, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана
3. Александар Јевтић, члан- Небојша Бошковић,
замјеник члана
4. Хариз Мехидић, члан- Бојана Ристановић,
замјеник члана
5. Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
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
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дана 03.08.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-82/2016
1. август 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43. и 126а. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са
чланом 27. став 1 Стандарда обуке и стручног
усавршавања службеника у јединици локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске'',
број:56/05), члана 14. Закона о Граду Зворник
(„Службени гласник Републике Српске“, број:106/15),
в.д. Градоначелника града Зворник д о н о с и
ПЛАН
обуке и стручног усавршавања
запослених у Градској управи Зворник за 2016.
годину
I – УВОД
Службеници градске управе имају право и обавезу
на стручно оспособљавање и усавршавање.
Стручно оспособљавање врши се посредством
семинара, курсева, симпозијума и других видова
едукације према потребама градске управе.
Јединица локалне самоуправе има обавезу да
евидентира, утврди и планира потребе за обуком
сваке године.
Министарство управе и локалне самоуправе доноси
годишњи план обуке за запослене у јединицама
локалне самоуправе, на основу исказаних потреба
јединица локалне самоуправе.
Градоначелник доноси годишњи план стручног
оспособљавања и усавршавања службеника у
градској управи након донесеног годишњег плана
обуке од Министарства.
Градоначелник је обавезан годишње планирати
финансијска
средства
на
име
стручног
оспособљавања и усавршавања службеника градске
управе.
Обука службеника се врши интерно и екстерно.
Екстерна обука се обавља углавном у регинолним
центрима за обуку и на другим мјестима
предвиђеним за обуку.
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Циљ стручног осопособљавања и усавршавања је
унапређење квалитета рада и услуга, да се
успостави одговорна и економична градска управа,
спремна да одговорти потребама корисника услуга.

-

II- ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Носилац програма обуке је Градоначелник и
Министарство управе и локалне самоуправе.
У 2016. години планирани се следећи облици
стручног усавршавања запослених у Градској
управи:

-

-

1. Кабинет градоначелника
-

-

Обука за интерне ревизоре коју врши
Централна јединица за хармонизацију,
Министарства
финансија
Републике
Српске
Обука у организацији Савеза рачуновођа и
ревизора Републике Српске
Обука у организацији интерних ревизора
Републике Српске.

2. Одјељење за финансије
-

3.
-

Област рачуноводства и
основна семинара
Област рачуноводства и
буџетска семинара
Област рачуноводства и
остала семинара потребна
лиценце

финансија-два
финансија-два
финансија-два
за одржавање

Одјељење за просторно уређење

а) Обука матичара:
- вођење матичних књига, уноси података
из изворника у електронску базу (други
примјерак матичних књига) и електронсаке
провјере за биометријске пасоше и личне
карте
- Закон о заштити личних података
- Минимални безбједносни стандарди
б) „е“ – управа
в) канцеларијско и архивско пословање
г) бесплатна правна помоћ
д) Закон о држављанству
6. Одјељење за инспекције

присуствивање обукама које организује
Министарство за просторнио уређење,
грађевинарство и екологију,
присуство
обукама
које
организују
међународне организације.

-

-

-

-

Перманентно праћење закона и прописа
као и измене закона који регулишу
поступање у вези послова из надлежности
Одјељења
за
стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја
Одлазак на семинаре из области
грађевинарства на тему пројектовања
саобраћајница,
денивелисаних
и
површинских раскрсница, паркиралишта,
локалне
путне
мреже,
енергетска
ефикасност у грађевинарству и др.,
Одлазак на Сајам грађевинарства,
Из области безбједности саобраћаја
планира се одлазак на симпозијум –
Вјештачење саобраћајних незгода у
локалној
заједници,
присуство
на
симпозијуму – Нови хоризонти саобраћаја
и комуникација, присуство – Дани
саобраћаја Републике Српске у Добоју као

и присуство едукацијама које организује
Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске
Одлазак на семинаре и едукације из
области заштите животне средине у вези
заштите ваздуха, заштита земљишта и
пречишћавање отпадних вода,
Одлазак на Сајам екологије,
Одлазак на семинаре из области које се
тичу
управљања
грађевинским
земљиштем и јавним површинама,
Обука
запослених
за
електронско
праћење (запримање и архивирање)
предмета,
Одлазак на семинаре из (едукативна
предавања,
расправе),
по
позиву
надлежних из појединих области, везано
за послове из надлежности одјељења.

Одјељење за општу управу

5.

4. Одјељење за стамбено–комуналне послове и
послове саобраћаја
-
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Обука о примјени нових прописа
Редовне обуке из општих начела и добре
инспекцијске праксе за све инспекторе
(односно обуке из такозваних меких
вјештина:
комуникације,
опхођења,
разумјевања
различитих
профила
личности) као специјализоване обуке за
подручје надлежности сваке инспекције
Обука о основама пословања, како би
разумјели шта значи пословање и
економски статус ако се некоме забрани
обављање дјелатности (“затвори радња“),
одузме роба, стави хипотека на пословни
простор
за
порески
дуг
који
је
несразмјерно мањи од вриједности
непокретности.

7. Комунална полиција
-

-

Семинари и савјетовања који се баве
темама
из
надлежности
комуналне
полиције
Обуке везане за рад на рачунарима
Служба за јавне набавке,
међународну сарадњу

8.
-

развој

и

тренинзи у области пројектног планирања,
са посебним акцентом на развојне и
инфраструктурне пројекте
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-

-

-

-

-

-

-

Службени гласник Града Зворник
едукације и састанци у оквиру „ГОЛД“
пројекта
едукације и састанци у оквиру пројекта
креирања
свеобухватног
модела
самозапошљавања „УНДП“
едукација и састанци у оквиру спровођења
система „Етичка линија“
едукације, састанци на тему промоције
инвестиционих могућности и ресурса,
едукације, састанци у оквиру пројекта
„Подриње“ Влада РС, Влада Србије,
прекограничне активности на креирању
акционог плана дјеловање и реализација
активности
састанци и едукације у оквиру пројекта
социјалне инклузије
обука на тему енергетске ефикасности,
одрживих извора енергије
пројекат Атриум, култура тоталнитарних
режима, II фаза
конференције и енергетски дани у БиХ,
промоција Града Зворник и примјера
добре праксе
едукација у организацији Џендер центра
Владе РС
размјена искустава и примјера добре
праксе као и припреме пројектних
приједлога
са
општинама:
Сежана
(Словенија),
Оравица
(Румунија)
и
Сремска Митровица (Србија)
систем јавних набавки, примјена новог
Закона о ЈН, припрема подзаконских
аката, планирање
припреме јавних набавки у складу са
„ПРАГ“
правилима
и
„ФИДИЦ“
процедурама
интерна обука запослених у Служби,
чланова Комисије за јавне набавке и
осталих запослених који учествују у
припреми поступака јавних набавки и
изради пројеката
остале едукације за којима се покаже
потреба у складу са јавним позивом
донатора и одобреним пројектима

9. Служба цивилне заштите
-

Обука јединица за заштиту и спашавање
од пожара
Обука јединица за заштиту и спашавања
на води и под водом.

10. Служба
за
заједничке
послове
управљање људским ресурсима:

и

-

Рад на изради планова, правилника и
других планских докумената

11. Служба
јединице
-

-
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професионалне

ватрогасне

Обука
ватрогасаца
у
Служби
Професионалне ватрогасне јединице има
за циљ да сваки припадник јединице
стекне основна знања о могућим
узрочницима пожара, опасностима које су
везане за настанак и гашење пожара, те
тактички наступи ватрогасне јединице,
брзини наступа и употреби адекватне
опреме за гашење пожара. Обука ће се
изводити током читаве годуне, а вршиће
се у три дијела:
а) теоретски дио обуке
б) практични дио обуке
ц) физичко усавршавање припадника ПВЈ.

III – ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
Приликом
доношења
одлуке
о
упућивању
запослених
на
један од
облика
стручног
усавршавања неопходно је водити рачуна о
потребама Градске управе, односно да тема обуке
буде од користи за обављање послова из дјелокруга
рада Градске управе, те о подједнаком учествовању
запослених у програмима стручног усавршавања.
Одлазак запослених на стручно усавршавања
доноси градоначелник на предлог начелника
одјељења или службе.
Један примјерак одлуке доставља се Служби за
заједничке послове и управљање људским
ресурсима.
Запослени који су се стручно усавршавали дужни су
начелнику одјељења или службе поднијети
извјештај о обављеном стручном усавршавању, као
и упознати друге запослене, који обављају исте или
сличне послове, са новим сазнањима стеченим
током усавршавања.
Запослени из претходног става дужни су да
службенику за послове управљања људским
ресурсима доставе овјерену копију дипломе,
сертификата или другог документа који им је уручен
након успјешно спроведеног стручног образовања,
као
и
извјештај
о
обављеном
стручном
усавршавању овјерен од стране непосредног
руководиоца.
Служба за заједничке послове и управљање
људским ресурсима води евиденцију о обуци и
стручном усавршавању запослених.
IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

-

-

Рад и радни односи у РС и Федерацији
БиХ,
Стално праћење Закона и других прописа
који регулишу област рада и радних
односа, кадровске евиденције и сл.
Састанци и обуке у оквиру Израде
Стратегије обуке за запослене и изабране
званичнике
у
јединицама
локалне
самоуправе за период 2016.-2020. год.

Овај План ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-020-2/2016
8. јун 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
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121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/15), в.д.
Начелника Одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину са позиције 621900 Издаци за отплату дугова из ранијег периода
потрошачка јединица 01190140 – Одјељење за
финансије на позицију:
- 415200-Грант за финансирање спортских
организација у износу од 15.000,00 КМ,
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење
за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Реалокација новчаних средстава је потребна ради
финансирања додатних трошкова на тој позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Зворника".
Број: 03-40-54/2016
22. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 9. Одлуке о извршењу
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д.
Градоначелника д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину, са позиције 511700 Издаци за израду пројектне документације за
инфраструктурне пројекте потрошачка
јединица
01190170 -Одјељење за стамбено – комуналне
послове и послове саобраћаја на позицију:
- 511300 – Издаци за набавку опреме –
Општинска управа у износу од 3.000,00 КМ,
потрошачка јединица 01190240 – Служба за
заједничке послове и управљање људским
ресурсима.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
финансирање
додатних
трошкова
на
тим
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Градске управе
Зворник".
Број: 03-40-46/2016
22. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д .
Градоначелника д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника
за
2016.
годину
са
позиције
621900(141501) – Отплата дуга из претходних
година потрошачка јединица 01190140 – Одјељење
за финансије на позиције:
- 621900(302101) – Отплата дуга из претходних
година, потрошачка јединица 01190300
Центар за социјални рад у износу од 5.540,00
КМ;
- 621900(402001) – Отплата дуга из претходних
година, потрошачка јединица 01190400
Дјечији вртић „Наша Радост“ у износу од
19.823, 00 КМ;
- 621900(621501) – Отплата дуга из претходних
година, потрошачка јединица 08150062
Гимназија и ССШ „Петар Кочић“ у износу од
31.250,00 КМ;
621900(631801)
–
Отплата
дуга
из
претходних година, потрошачка јединица
08150063 Технички школски центар у износу
од 27.623,00 КМ;
- 621900(000000) – Отплата дуга из претходних
година, потрошачка јединица 08180021
Народна библиотека и музејска збирка у
износу од 3.950,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна ради
финансирања додатних трошкова
на тим
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Зворника".
Број: 03-40-58/2016
1. август 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Одјељење за финансије
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д.
Начелника Одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке
јединице 01190240 - Служба за развој локалне
самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима, са позиције 412400-Расходи за
материјал за посебне намјене на следеће позиције:
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на позицију 412500 – Расходи за текуће
одржавање у износу од 700,00 КМ
на позицију 516100 – Издаци за залихе
материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл. у износу од 700,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
финансирање набавке штампача и клима уређаја.
-

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Зворника".
Број: 03-40-52/2016
22. јул 2016. године
ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.____
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д.
Начелника Одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града
Зворника за 2016. годину у оквиру потрошачке
јединице 08150063 – Teхнички школски центар
- са позиције 516100 (631701) - Издаци за
залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл. на позицију 621900 (631801) -

18. август 2016.

Отплата дуга из претходних година у износу
од 900,00 КМ;
- са позиције 412700 (630901) - Расходи за
стручне услуге (информисања и медија,
правне,
ревизорске,
компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација) на позицију 621900 (631801) –
Отплата дуга из претходних година у износу
од 1.000,00 КМ;
- са позиције 412400 (631601) - Расходи за
режијски материјал-посебне намјене на
позицију 621900 (631801) – Отплата дуга из
претходних година износу од 506,00 КМ;
- са позиције 511200 (631501) -Издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката на позицију
511300 (631101) - Издаци за набавку
постројења и опреме у износу од 4.000,00 КМ.
Реалокација средстава је потребна због повећане
потрошње средстава на тим позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Зворника".
Број: 03-40-44/2016
28. јул 2016. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.
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