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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

12. септембар 2019. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVIII  
БРОЈ: 10/2019  

 

 

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 
НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ ПУМПЕ У 

М.З. БОШКОВИЋИ 
 

I 
Одобравају се новчана средства Групи грађана 
мјесне заједнице Бошковићи у износу од 1.000,82 
КМ, намјенски за суфинансирање набавке и уградње 
пумпе за воду у ову мјесну заједницу. 
 

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

III 
Група грађана мјесне заједнице Бошковићи ће из 
властитих средстава финансирати преостали дио 
трошкова уградње и набавке пумпе за воду. Група 
грађана мјесне заједнице Бошковићи 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 Буџетска резерва.Средства са буџетске 

резерве реалоцирати на 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 по предрачуну добављачу „Цер 
комерц“ д.о.о. Зворник на жиро рачун број:562-009-
00002460-46. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-016-2/2019                       
3. јун   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 

ЗАМЈЕНЕ СТОЛАРИЈЕ И САНИРАЊА 
ПРИЛАЗНОГ ПУТА „ЦРКВА РОЋЕВИЋ“ 

 
I 

Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Роћевић  у износу 
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од 5.000,00 КМ, намјенски за суфинансирање 
замјене столарије на цркви и санирања прилазног 
пута . 
 

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

III 
Српска православна Црквена општина Роћевић ће 
из сопствених средстава и донација мјештана ове 
мјесне заједнице финансирати преостали дио 
трошкова радова. Српска православна Црквена 
општина Роћевић 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 Буџетска резерва.Средства са буџетске 
резерве реалоцирати на 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 Српске 
православне Црквене општине Роћевић-554-012-
00000355-29. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-137/2019                       
21. јун   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 „Г-13“,Радничка бр 13.Гробнице из 
Зворника у износу од 4.200,00 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 Г-13 ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за реконструкцију крова.Заједница 
етажних власника зграде „Г-13“ 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 добављача ЗР 
„Неђо“ број:-562-009-00002118-05. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-159/2019                       
25. јул   2019. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА  НА 

РЕЛАЦИЈИ ЗВОРНИК – КАРАКАЈ И КАРАКАЈ -
ЗВОРНИК 

 
I 

Овом одлуком одобрава се бесплатан превоз 
ученика основних и средњих школа на релацији 
Зворник – Каракај и Каракај - Зворник, на терет  
буџета града Зворник. 
 

II 
Право на  превоз ученика основних и средњих 
школа на релацији Зворник – Каракај и Каракај - 
Зворник, на терет  буџета града Зворник, имају сви 
ученици основних и средњих школа који похађају 
основну или средњу школу на територији Града 
Зворник или општине  Мали Зворник, а који су услед 
немогућности преласка моста као пјешаци 
приморани користити аутобусе на горе наведеној 
релацији. 
 

III 
Право на бесплатан превоз ученика основних и 
средњих школа на релацији Зворник – Каракај и 
Каракај - Зворник, на терет  буџета града Зворник, 
трајаће до отварања моста Краља Александра првог 
Карађорђевића за пјешачки саобраћај. 
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IV 
Ученици основних и средњих школа који похађају 
основну или средњу школу на територији Града 
Зворник и  општине  Мали Зворник, а који су услед 
немогућности преласка моста као пјешаци 
приморани користити аутобусе на горе наведеној 
релацији, дужни су Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности доставити потврду о упису у 
школску 2019- 2020 годину. 
 

V 
Град Зворник ће на основу достављених потврда од 
стране ученика сачинити јединствен списак ученика 
који путују и исти доставити превознику који врши 
превоз ученика на наведеној релацији. 
 

 VI 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, а превоз ће 
бити плаћен са ставке 416100-Текуће помоћи за 
партиципацију превоза ученика . 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-109/2019                       
29. август   2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ „ОДРЕЂИВАЊЕ 

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ РАДОНА У ОПШТИНАМА И 
ГРАДОВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

 
I 

Овом одлуком град Зворник прихвата учешће у 
пројекту „Одређивање концентрације радона у 
општинама и градовима Републике Српске“ коју 
реализује академија наука и умјетности Републике 
Српске, чиме је предвиђено истраживање и 
одређивање годишње ефективне дозе 
концентрације радона и његових суплемената у 
просторијама школских објеката и вртића. 
 

II 
Градска управа града Зворник у оквиру пројекта 
прихвата да се мјерење радона врши у следећим 
објектима : 

1. ОШ „Свети Сава“ Зворник 
2. ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек 
3. ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек – 

подручна школа Цер 
4. ОШ „Петар Кочић“ Козлук 
5. ОШ „Петар Кочић“ Козлук – подручна школа 

Тршић 
6. ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача 
7. СШЦ „Петар Кочић“ Зворник 
8. Технички школски центар Зворник 
9. ЈПВОУ дјечији вртић „Наша радост“ Зворник 

III 
Трошкови реализације пројекта по једном објекту 
износе 350,00 КМ, што укупно за пројекат износи 
3.150,00 КМ. Средства ће бити дозначена на жиро-
рачун академије наука и умјетности Републике 
Српске.  
Средства исплатити са позиције 412500 – Расходи 
за санацију школских објеката, потрошачка јединица 
01190150 – Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
IV 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије градске управе града Зворник.  

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-110/2019                       
5. септембар   2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16 и 36/19), члана 99. став 2. и 
члана 101. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) Градоначелник града Зворник доноси:     
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА ПРИЈЕМУ У РАДНИ 
ОДНОС И СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
У Правилнику о пријему у радни однос и стручном 
оспособљавању приправника у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број 3/18), мијења се члан 8. ст. 2. и 4. и гласе: 
 
„(2) Максималан број бодова које кандидат може 
добити на интервјуу је 100, од чега за просјек оцјена 
у току студирања 50 бодова, за дужину чекања на 
запослење у струци 10 бодова и за општи утисак 40 
бодова“. 
„(4) Дужина чекања на запослење у струци ће се 
бодовати тако што ће се за сваку навршену годину 
чекања на запослење у струци за коју је кандидат 
био пријављен Заводу за запошљавање исти добити 
1 бод, а највише 10 бодова.“ 
 
У ставу 5. Истог члана број 20, мијења се у 40. 
 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-123-1/2018                       
9. септембар   2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 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 
„Међународна изложба паса свих раса“, делегиран 
од регионалног кинолошког удружења „КАНИС“ 
Зворник у износу од 3.100,00 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. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун регионалног 
кинолошког удружења „КАНИС“ Зворник бр: 
5620098132175668  НЛБ банка а.д. -филијала 
Зворник 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
(5) 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: 02-400-88/2019                       
24. април   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 5. и 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 
Активности Градског одбора ОС ВРС Зворник“ 
делегиран од стране ГО ОС ВРС Зворник, у износу 
од 2.400,00 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. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун бр: 555-40000-
41708072  Нова банка а.д. -филијала Зворник 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) 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: 02-400-88/2019                       
3. јун   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 5. и 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 
„Демократија-округли сто“, делегиран од стране 
Удружења грађана Повратника Зворник, у износу од 
2.500,00 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. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун бр: 562-009-
0000075423  НЛБ банка а.д. -филијала Зворник 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења  
дозвољена је  жалба Градоначелнику  у року од 8 
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дана од пријема истог, поштом или путем пријемне 
канцеларије Градске управе Града Зворник.  
                                                                                                                         
Број: 02-400-88/2019                       
3. јун   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 5. и 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 ОМЛАДИНСКИХ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

(1) Одобравају се средства за пројекте који 
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање омладинских програма и пројеката, 
који се финансира са буџетске позиције – Грант за 
финансирање буџета за младе „ Уређење и 
промоција спортских терена за баскет“, делегиран 
од стране Удружења за мобилност и едукацију 
„Аранеа“ Зворник, у износу од 4.950,00 
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. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења за 
мобилност и едукацију „АРАНЕА“ Зворник број:562-
009-8136587-810 НЛБ Банка а.д.-филијала Зворник. 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) 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: 02-400-87/2019                       
7. јун   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 5. и 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 ОМЛАДИНСКИХ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

(1) Одобравају се средства за пројекте који 
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање омладинских програма и пројеката, 
који се финансира са буџетске позиције – Грант за 
финансирање буџета за младе „Зворник камп 2019“, 
делегиран од стране Омладинског савјета Зворник, 
у износу од 5.000,00 конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање буџета за младе, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2019.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Омладинског 
савјета Зворник број:562-009-80735399-44 НЛБ 
Банка а.д.-филијала Зворник. 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) 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: 02-400-87/2019                       
24. јун   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 5. и 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  

1. „Мото скуп 2019“, делегиран од стране Мото 
клуба „Дрински Соко“, у износу од 2.400,00 КМ 

2. „Интеретничка сарадња на подручју града 
Зворника“, делегиран од стране УГ „Спектар“ 
Калесија, у износу од 1.200,00 КМ. 

 
(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. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник.  
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Средства за пројекат „Мото скуп 2019“ уплатити на 
рачун Мото клуба „Дрински соко“ Зворник  бр: 555-
40000107724-44 Нова банка а.д. -филијала Зворник, 
а средства за пројекат „Интеретничка сарадња на 
подручју града Зворника“ уплатити на рачун бр: 132-
14020122112-50 НЛБ банка д.д. Тузла 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) 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: 02-400-88/2019                       
24. јун   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  6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 03/19), рјешавајући по 
пријави Ветерана Републике Српске-градски одбор 
Зворник, Градоначелник Града Зворник доноси:                                             

 
РЈЕШЕЊЕ 

О   ОДБИЈАЊУ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 
1. Одбија се пријава Ветерана Републике Српске, 
градски одбор Зворник за пројекат:“Ујединитељска 
скупштина ратних ветерана“ јер не  испуњавају 
услове наведене у члану 10. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 03/19), по објављеном 
Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката 
удружења грађана и фондација, који се финансира 
са буџетске позиције – Грант за финансирање НВО 
и удружења. 
 
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Организација Ветерана Републике Српске, градски 
одбор Зворник, пројектом: “Ујединитељска 
скупштина ратних ветерана“ пријавила се на 
Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката 
удружења грађана и фондација, који се финансира 
са буџетске позиције – Грант за финансирање НВО 
и удружења. 
 
Приликом разматрања пристиглих пријава на 
конкурс, Комисија за спровођење Конкурса  
констатовала је да пројекат:Ујединитељска 
скупштина ратних ветерана“, делегиран од стране 
Ветерана Републике Српске - градски одбор 

Зворник не испуњава услове из члана 10. 
Правилника за додјелу средстава гранта 
омладинским и другим удружењима грађана и 
фондацијама у коме се каже:“ Омладинска и друга 
удружења и фондације које су ушле директно у 
буџет града Зворник и које имају свој економски код, 
немогу да конкуришу за средства гранта 
омладинским и другим удружењима грађана и 
фондацијама на основу објављених конкурса“. 
Имајући у виду да је Организација Ветерана 
Републике Српске, градски одбор Зворник ушла 
директно у буџет града Зворник и има свој 
економски код, исти немају право да конкуришу за 
средства гранта омладинским и другим удружењима 
грађана и фондацијама на основу објављених 
конкурса. 
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења није 
дозвољена жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини 
у року од 30 дана од достављања рјешења.    
 
Број: 02-400-88/2019                       
8. јул   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 5. и 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  

 

1. „Унапређење квалитета живота особа у стању 
потребе на подручју града Зворника кроз 
дистрибуцију једног оброка“, делегиран од 
стране Удружења међународни форум 
солидарности –Еммаус, Клокотница, Добој 
Исток у износу од 2.000,00 КМ 

 
(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. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града  
Зворник. Средства за пројекат „Унапређење 
квалитета живота особа у стању потребе на 
подручју града Зворника кроз дистрибуцију једног 
оброка,“ уплатити на рачун Удружења Међународни 
форум солидарности –Еммаус, Клокотница, Добој 
Исток бр: 154-200-11000857-46 Интеса Санпаоло 
Банка 
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(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града      
Зворник". 
 
(5) 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: 02-400-88/2019                       
30. август   2019. 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: 
„Поправка пумпе на ватрогасном возилу“ – 
конкурентски захтјев, број: 02-360-49/19, у саставу: 

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

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

3) 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 29.08.2019. 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: 02-360-49/2019                       
27. август   2019. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Набавка и реконструкција крова у 
централној школи „Никола Тесла“ Пилица“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Кипарис“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 11-462/19 
од 05.08.2019. године у року од 30 календарских 
дана од дана обостраног потписивања уговора. 
Обавезује се вршилац надзора да након изведених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-111-47/2019                       
3. септембар   2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Извођење радова на адаптацији фасаде на 
згради Основне школе у Ораовцу“. 
 
2. Радове из члана 1. ће извести „Декор“ Александар 
Перић с.п. Зворник, према условима из понуде број: 
15/19, у року од 7 радних дана од обостраног 
потписивања уговора и увођења извођача у посао. 
Обавезује се вршилац надзора да након извођења 
радова, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-51/2019                       
4. септембар   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 
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ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 22.500,00 КМ, 
на име финансијске помоћи за регулисање обавеза 
према играчима, службеним лицима и обавеза 
плаћања рата кредита. 
 
2. Новчана средства у износу 22.500,00 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 
Одјељење 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: 02-66-48/2019                       
3. јун   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  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 5.500,00 КМ, на име новчане помоћи за изградњу 
и реновирање индивидуалних стамбених објеката 
демобилисаних бораца који немају редовна 
примања или су социјално угрожени. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће 
помоћи за финансирање најугрож. породица, 
потрошачка јединица 01190180-Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту, из буџета за 
2019.годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 

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

 
Број: 02-400-113/2019                       
3. јун   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 KЛУБА 

БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „056“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од 
4.000,00 КМ, на име финансијске помоћи за 
организацију одласка и учествовања чланова овог 
клуба на Балканском првенству које ће бити 
одржано у Македонији. 
 
2. Новчана средства у износу 4.000,00 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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачких спортова“ број:562-009-81368000-46. 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-52/2019                       
21. јун   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  Удружењу 
грађана Мјесне заједнице Глоди у износу од 
3.967,00 КМ, на име новчане помоћи за куповину 
неопходног материјала за пуштање у рад водоводне 
мреже. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грантови 
МЗ - текуће одржавање, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове, из буџета за 2019.годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити по понуди на жиро 
рачун добављача „Gama S“ d.o.o.Бијељина“број:562-
003-00002872-74. 
  

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

 

Број: 02-016-21/2019                       
27. јун   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 „Табанци“ из Табанаца у износу од 5.000,00 
КМ, на име суфинансирања реконструкције 
свлачионица и помоћних објеката овог фудбалског 
клуба. 
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2. Средства исплатити са позиције 511200-Средства 
за санацију домова омладине и читаоница, 
потрошачка јединица 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове, из буџета за 
2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбаалског клуба „Табанци“број:562-009-00000313-
85. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-53/2019                       
28. јун   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 „ТАБАНЦИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанца у износу од 5.500,00 КМ, 
на име новчане помоћи за финансирање трошкова 
клуба у јесењем дијелу првенства Регионалне лиге 
Републике Српске. 
 
2. Новчана средства у износу 5.500,00 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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број:562-009-0000313-
85. 

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

 
Број: 02-66-49/2019                       
1. јул   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  
KАЈАК КАНУ РАФТИНГ КЛУБУ„ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Кајак кану 
рафтинг клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име новчане помоћи која је потребна 
за суфинансирање организације Х Међународног 

такмичења спринт стазама у кајаку и кануу на 
мирним водама „Град Зворник 2019“, које ће се 
одржати 7.7.2019.године на Зворничком језеру. 
 
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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Кајак 
кану клуба „Дрина“ Зворник број:562-009-00001366-
30. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-47/2019                       
1. јул   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 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ„ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Одбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, 
на име новчане помоћи која је потребна за 
организацију одласка кадета и пионира овог клуба 
на међународни турнир који се одржава у Крушевцу 
од 12. до 14. јула  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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког клуба „Дрина“Зворник број:552-009-
00002333-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-55/2019                       
2. јул   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 21.000,00 КМ, 
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на име финансијске помоћи за организовање 
почетка нове сезоне 2019/20120.године и измирења 
обавеза по кредиту. 
 
2. Новчана средства у износу 21.000,00 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 
Одјељење 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: 02-66-57/2019                       
5. јул   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  „Српској 
православној црквеној општини Илијашка“ у износу 
од 500,00 КМ, на име новчане помоћи за измирење 
дуга за организацију славе Храма Светог Пророка 
Илије у Илијашу 2018.године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грантови 
МЗ - текуће одржавање, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун „Српске 
православне црквене општине Илијашка“број:161-
000-00545600-86.. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-148/2019                       
5. јул   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 СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА  
УДРУЖЕЊУ СТУДЕНАТА У ЗВОРНИКУ 

 
1.  Одобравају се новчана средства  „Удружењу 
студената у Зворнику“ из Зворника у износу од 
5.000,00 КМ, на име суфинансирања  трошкова 
организације три турнира у Баскету 3 на 3, који ће се 
одржати у Зворнику од 5. до 7. Августа 2019.године. 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација –спортске 
манифестације,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 
„Удружења студената у Зворнику“ број“-562-009-
81106685-37. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-150/2019                       
12. јул   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  Удружењу 
грађана Мјесне заједнице Kрижевићи у износу од 
500,00 КМ, на име новчане помоћи за организацију 
прославе поводом дана Мјесне заједнице 
Крижевићи. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412900-Расходи 
по основу репрезентације, потрошачка јединица 
01190110-Стручна служба Скупштине града, из 
буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства исплатити са благајне Градске 
управе. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-016-24/2019                       
26. јул   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  Кошаркашком  
клубу „Принцип“ из Зворника у износу од 5.000,00 
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 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
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 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-59/2019                       
29. јул   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  
TAE KWON DO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Тае кwon do 
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 500,00 КМ, 
на име новчане помоћи која је потребна за 
регулисање обавеза за електричну енергију. 
 
2. Новчана средства у износу 500,00 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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Tae kwon 
do клубу „Зворник“ број:551-450-22315679-82. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-60/2019                       
30. јул   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  Удружењу 
грађана Мјесне заједнице Доња Каменица у износу 
од 500,00 КМ, на име новчане помоћи за 
организацију турнира у малом фудбалу, који ће се 
одржати 12.08.2019.године у Доњој Каменици. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
Меџилис исламску заједницу, 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 исплатити са благајне Градске 
управе. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-165/2019                       
30. јул   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  „Српској 
православној црквеној општини Дрињача“ у износу 
од 12.700,00 КМ, на име новчане помоћи за санацију 
капиларне влаге на храму Светог ђакона Авакума у 
Дрињачи. 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грантови 
МЗ - текуће одржавање, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове, из буџета за 2019.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун „Српске 
православне црквене општине Дрињача“број:562-
003-81539608-04. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-159/2019                       
31. јул   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  
ЖЕНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Женском 
фудбалском клубу „Дрина “ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име новчене помоћи за организацију 
такмичења у Премијер лиги БиХ. 
 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Женског 
фудбалског клуба „Дрина“ број:562-003-81447629-73. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-61/2019                       
1. август   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 
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ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 25.000,00 КМ, 
на име новчане помоћи за финансирање трошкова 
клуба за почетак јесењег дијела сезоне 2019.године. 

 
2. Новчана средства у износу 25.000,00 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 
Одјељење 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: 02-66-62/2019                       
5. август   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  Интрнет 
порталу „З медиа“ из Зворника  у износу од 1.000,00 
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 2019.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: 02-400-174/2019                       
9. август   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  
TAE KWON DO КЛУБУ„СРПСКИ СОКО“ 

 

1.  Одобравају се новчана средства  Tae kwon do 
клубу „Српски Соко“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име суфинансирања одласка 
чланова овог клуба на Свјетско првенство у 
таеkwondo-u, које ће се одржати од 24.8.2019 до 
31.08.2019.године у Бугарској. 
 
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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Tae kwon 
do клуба „Српски Соко“ број-562-009-00002355-70. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-64/2019                       
15. август   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  
ТЕНИСКИ КЛУБ „АС“ 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Тениском  
клубу „АС“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, на 
име суфинансирања организације тениског турнира 
у „Роћевићу“.  
 
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 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Тениског 
клуба „АС“број-562-009-80727524-98. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-66/2019                       
22. август   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  „Завичајном 
удружењу Јелачићи“ Власеница  у износу од 
1.000,00 КМ, на име новчане помоћи за изградњу и 
уређење приступних путева селу Јелачићи. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
развој сеоског туризма, 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 
„Завичајног удружења Јелачићи“број:562-003-
81527931-18. 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-180/2019                       
2. септембар   2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 
2019.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:15/18)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. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2019. годину између потрошачких  
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијa: 
 

− 511200-Реконструкција  инфраструктуре у 
Мјесним заједницама у износу од 
20.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

− 511700-Издаци за израду пројектне 
документације  за инфраструктурне 
објекте у износу од 7.650,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190170-Одјељење 
за стамбено комуналне послове, на 
позоције: 

− 412900-Расходи по основу репрезентације 
у износу од 3.000,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника, 

− 412900-Расходи за рад одбора - 
Енциклопедија РС  у износу од 1.400,00 
КМ, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

− 416100-Текуће помоћи за стипендије 
студентима у износу од 22.200,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, 

− 416100-Награде за Вуковаце и успјешне 
ученике на такмичењима у износу од 
1.050,00 КМ, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 

 

2. Средства на тим позицијама потребна због 
мањка средстава на истим услед додатних и 
непланираних трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-38/2019                       
28. јун   2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 
2019.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:15/18)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. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2019. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190125–Служба професионалне 
ватрогасне јединице   

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 

− 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме, на позицију: 

− 412500-Расходи за текуће одржавањ у 
износу од 4.000,00 КМ. 

 
2) Средства на тој позицији потребна због 
непланираних трошкова одржавања возила 
ватрогасне службе. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-39/2019                       
19. јул   2019. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 
2019.годину("Службени гласник града Зворник", 
број:15/18)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. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2019. годину између потрошачких  
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

− Буџетска резерва, потрошачка јединица 
0119120-Кабинет Градон. на позицију: 

− 511100-Издаци за градњу школских 
објеката, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности у износу од 33.390,00 КМ. 
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2. Средства на тој позицији су потребна за 
довршетак радова на изградњи фискултурне сале у 
Каракају као и за опремање исте. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-43/2019                       
21. август   2019. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
Одјељење за финансије 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2019. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 15/18) 
начелник Одјељења за  финансије   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2019. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0119000–ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“.   

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
− 411100-Нето накнаде запослених, на 

позицију: 
− 411300-сходи за увећање накнаде плата 

по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају у износу од 
1.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због обрачуна 
плата запослених за вријеме боловања. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-42/2019                               НАЧЕЛНИК 
16. август 2019. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р  
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2019.годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 15/18) 
начелник Одјељења за  финансије   д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2019. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150–Oдјељење за приврду и 
друштвене дјелатности.   

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
− 511200-Издаци за инв. одржавање и 

рекоунструкцију школских објеката, на 
позицију: 

− 511100-Издаци за градњу школских 
објеката у износу од 12.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна да би се 
довшила изградњу и опремање фискултурне сале у 
Каракају. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-44/2019                               НАЧЕЛНИК 
21. август 2019. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р  

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник   Одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190260-Служба цивилне 
заштите, на позицији: 

 
− 412900-Средства за накнаде за  деминирање, 

обуку и ванредне прилике у износу од 
5.400,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна ради 
суфинансирања пројекта „Интегрисано социо-
економска подршка жртвама мину з БИХ“ 

 
Број: 03-40-26/2019                              НАЧЕЛНИК 
20. мај 2019. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник  Одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190400-Дјечији вртић „Наша 
Радост“, на позицији: 

 
− 412500-Расходи за текуће одржавање у 

износу од 800,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна због 
недостатка средстава на истој а потребна су за 
генерално чишћење вртића и куповину стаза и 
тепиха. 

 
Број: 03-40-40/2019                              НАЧЕЛНИК 
1. август 2019. године                         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 



БРОЈ 10                                Службени гласник града Зворник                         12. септембар 2019. 
 

 

15 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелник Одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240-Служба за 
заједничке послове, на позицији: 

 
− 412700-Расходи за услуге осигурања, 

банкарских услуга и услуга платног прометау 
износу од 5.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због 
непланираних трошкова у трећем кварталу. 

 
Број: 03-40-45/2019                               НАЧЕЛНИК 
23. август 2019. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2019. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  15/18) начелника Одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ 
 СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120-Кабинет 
Градоначелника, на позицијама: 

 

− Буџетска резерва у износу од 100.000,00 КМ, 
 

2. Средства на овој позицији потребна због 
непланираних трошкова ФК  Дрина и осталих 
непланираних трошкова на појединим позицијама. 

 
Број: 03-40-46/2019                               НАЧЕЛНИК 
23. август 2019. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

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

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-4/19 од 
05.09.2019. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 185 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање  и заступање 

Заједнице етажних власника зграде ''С-6'' која се 
налази у Улици 9.април у Зворнику, на тај начин што 
ће досадашњем предсједнику Скупштине Будимирки 
Токановић, престати право  представљања а 
предсједнику Управног одбора Дарку Стојановићу 
престати право заступања Заједнице етажних 
власника зграде ''С-6'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''С-6'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Несторовић Жељко а 
заступати предсједник управног одбора Јелена 
Росић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 

Број: 05-373-4/2019                             НАЧЕЛНИК 
5. септембар 2019. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р 
 

Комисија за планирање градског развоја 
 

На основу члана 34. став 2. и члана 53. Пословника 
Скупштине града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Комисија за планирање градског развоја, доноси: 
 

ПОСЛОВНИК 
О РАДУ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 1. 

Овим пословником уређује се начин рада и 
одлучивања Комисије за планирање градског 
развоја (у даљем тексту Комисија), образоване као 
радно тијело Скупштине града Зворник, ради 
испитивања и анализе постојећег стања, припреме 
СВОТ анализе, дефинисања стратешких циљева и 
смјерова, креирања програма и пројеката, 
припремања Акционих планова са пројектима и 
буџетима, као и да ради на развоју и употреби 
стечених знања и искустава као одговор на 
новонастале околности, користећи студијски приступ 
приликом стварања визије развоја, како би се 
омогућило постизање концензуса о заједничким 
интересима, што даље води већем обавезивању, 
осјећају припадности и одрживости у остваривању 
тих интерeса. 
 

Члан 2. 
Поред послова и задатака дефинисаних претходним 
чланом, Комисија: 

 

1) разматра нацрт и приједлог стратегије 
развоја града Зворник и доставља Скупштини 
града Зворник мишљење о документу 
стратегије, 

2) разматра нацрт/приједлог плана 
имплементације стратегије (1+2) и доставља 
Скупштини града Зворник мишљење о плану, 

3) разматра нацрт/приједлог других развојних 
докумената (стратегија, планова, политика од 
значаја за развој града Зворник) и доставља 
Скупштини града Зворник мишљење о 
њиховој усклађености са стратегијом развоја, 

4) разматра извјештаје о реализацији стратегије 
развоја и других развојних докумената и 
доставља Скупштини града Зворник 
мишљење о извјештајима, 
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5) може да покрене иницијативу за израду и 
ревидирање стратегије развоја и других 
развојних докумената са одговарајућим 
планом имплементације, 

6) може да покрене иницијативу за израду и 
разматрање извјештаја о реализацији 
стратегије развоја и других развојних 
докумената, 

7) може да покрене иницијативу за заказивање 
тематске сједнице Скупштине града 
посвећене развоју града Зворник и 

8) врши и друге послове из области планирања 
и управљања развојем града Зворник по 
одлукама и закључцима Скупштине града 
Зворник. 

 
Члан 3. 

Одредбе овог пословника обавезујуће су за 
предсједника и чланове Комисије, као и за друга 
лица која учествују у раду или присуствују 
сједницама Комисије. Предсједник Комисије стара 
се о правилној примјени и поштовању одредби овог 
пословника. 
 

Члан 4. 
(1) Комисија ради и одлучује на сједницама, које су 
јавне. Сједницу Комисије сазива њен предсједник по 
сопственој иницијативи, а дужан је сазвати на 
захтјев предсједника Скупштине града, једне 
трећине чланова Комисије или градоначелника. 
(2) Предсједник Комисије сазива сједницу најмање 
пет дана прије одржавања сједнице, уколико 
разлози хитности не налажу другачије. 
(3) Сједници Комисије могу присуствовати и друга 
лица која нису чланови Комисије, али без права 
одлучивања. 

 
Члан 5. 

(1) Сједница Комисије сазива се писаним путем. 
Позив за сједницу садржи: 

1) мјесто и вријеме одржавања сједнице, 
2) приједлог дневног реда, 
3) потпис предсједника,  
4) печат Скупштине града. 

(2) Уз позив за сједницу, члановима Комисије се 
доставља материјал  и извод из записника са 
претходне сједнице. Изузетно, ако околности то 
захтјевају, материјал се члановима Комисије може 
уручити и на самој сједници. 

 
Члан 6. 

Сједницама Комисије предсједава предсједник 
Комисије, кога у случају одсутности или 
спријечености замјењује замјеник предсједника 
Комисије. 
 

Члан 7. 
Дневни ред сједнице предлаже предсједник 
Комисије, на основу образложеног, писаног 
приједлога предлагача. 
 

Члан 8. 
(1) За пуноважан рад на сједници, потребно је 
присуство већине од укупног броја чланова 
Комисије. 

(2) Након отварања сједнице, прије утврђивања 
дневног реда, предсједник Комисије утврђује да ли 
сједници присуствује број чланова, довољан за 
пуноважан рад. 
(3) Ако утврди да потребна већина није присутна, 
предсједник Комисије одлаже сједницу за 
одговарајући дан и сат, о чему се писаним путем 
обавјештавају само одсутни чланови Комисије. 
(4) Сједница ће се прекинути или одложити и у 
случају када се у току трајања сједнице утврди да 
није присутна потребна већина чланова Комисије. 
(5) Уколико се Комисија не може одржати ни након 
два узастопна сазивања због неоправданог одсуства 
појединих чланова Комисије, предсједник Комисије 
ће предложити Скупштини града замјену тих 
чланова. 
 

Члан 9. 
Прије преласка на дневни ред усваја се извод из 
записника са претходне сједнице. 

 
Члан 10. 

(1) По усвајању записника са претходне сједнице, 
приступа се утврђивању дневног реда. 
(2) Сваки члан Комисије може захтјевати да се у 
дневни ред, поред предложених, унесу и други 
приједлози за које он сматра да су хитни. 
(3) О приједлозима чланова Комисије за измјене и 
допуне предложеног дневног реда не води се 
расправа. 
(4) Дневни ред се утврђује већином гласова 
присутних чланова Комисије. 
 

Члан 11. 
(1) По утврђивању дневног реда прелази се на 
стручну расправу по свакој тачки утврђеног дневног 
реда. 
(2) Комисија може, на приједлог предсједника 
Комисије, прије отварања стручне расправе, 
одлучити о дужини трајања излагања сваког 
учесника, по свакој тачки утврђеног дневног реда. 
(3) По свакој тачки утврђеног дневног реда отвара 
се стручна расправа, осим у случајевима, у којима је 
овим пословником утврђено да се одлучује без 
расправе. 
(4) Стручна расправа по одређеном питању се 
закључује када се исцрпи листа пријављених 
учесника у расправи. 
 

Члан 12. 
(1) Комисија о сваком приједлогу који је стављен на 
дневни ред одлучује после стручне расправе. 
(2) Комисија може, у току или после стручне 
расправе, одлучити да тачку која се разматра врати 
на преиспитивање или допуну, уз образложење у 
коме се наводе разлози за преиспитивање, односно 
допуну. 
(3) Комисија може, по завршеној стручној расправи 
одлучити да разматрану тачку дневног реда 
гласањем прихвати, у складу са одредбама овог 
пословника, уз налог да се уграде примједбе које је 
Комисија усвојила. 
 

Члан 13. 
(1) Комисија одлучује јавним гласањем, већином 
гласова од броја присутних чланова Комисије. 
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(2) У поступку гласања предсједник прво позива да 
се изјасне чланови који су "за", затим позива да се 
изјасне они који су "против" и на крају пита да ли 
има чланова који се уздржавају од гласања. 
(3) О спроведеном гласању се води евиденција. 
(4) Члан Комисије који је гласао против или се 
уздржао од гласања, може тражити да се у записник 
унесе његово име, као и образложење зашто је тако 
гласао. 
 

Члан 14. 
(1) Сједницу Комисије закључује предсједник 
Комисије после спроведеног одлучивања по 
утврђеном дневном реду. 
(2) Са сједнице се прави записник који се доставља 
члановима Комисије, уз позив за наредну сједницу. 
 

Члан 15. 
Стручно-оперативне и административне послове 
који се односе на сазивање и одржавање сједница 
Комисије, израду и доставу аката Комисије обавља 
Стручна служба Скупштине града. 
 

Члан 16. 
Комисија у вршењу послова из своје надлежности 
доноси: 

1) Пословник о раду Комисије, 
2) одлуке, 
3) извештаје, 
4) закључке, 
5) мишљења, 
6) препоруке, 
7) и друга акта. 

 
Члан 17. 

Акта Комисије потписује предсједник Комисије, а 
овјеравају се печатом Скупштине града Зворник. 
 

Члан 18. 
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-111-71-1/2016               ПРЕДСЈЕДНИК 
11. септембар 2019. године          КОМИСИЈЕ 
Зворник                             Драгослав Милановић с.р 

______________________________________________________________________ 
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34. Закључак о додјели новчаних средстава 

Женском фудбалском клубу ''Дрина'................11 
35. Закључак о додјели новчаних средстава 

Фудбалском клубу ''Дрина''',                           
број: 02-66-62/2019............................................11 

36. Закључак број: 02-400-174/19...........................12 
37. Закључак о додјели новчаних средстава       

Tae kwon do клубу ''Српски Соко''.....................12 
38. Закључак о додјели новчаних средстава 

Тениском клубу ''Ас''..........................................12 
39. Закључак број: 02-400-180/19...........................12 
40. Закључак број: 02-40-38/19...............................13 
41. Закључак број: 02-40-39/19...............................13 
42. Закључак број: 02-40-43/19...............................13 

 
Одјељење за финансије 
 

1. Закључак број: 03-40-42/19...............................14 
2. Закључак број: 03-40-44/19...............................14 
3. Закључак о сагласности за повлачење 

средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-26/19................................................14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                  
број:03-40-40/19.................................................14 

5. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-45/19................................................15 

6. Закључак о сагласности за повлачење 
средатав буџетског корисника,                      
број: 03-40-46/19................................................15 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја 
 
1. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за представљање и заступање                       
ЗЕВ зграде „С-6“................................................15 

 
Комисија за планирање градског развоја 
 

1. Пословник о раду комисије...............................15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 
Издавач: Скупштина града Зворник 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268 
www.gradzvornik.org 
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