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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

7.11.2016. године  
ЗВОРНИК  

година: XXV  
БРОЈ: 13/2016  

 

 

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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 4.000,00 
КМ намјенски за извођење радова на уређењу 
унутрашњости зграде ''Змајевац''блок б у чијој 
реализацији учествују Градска управа Зворник и За-
једница етажних власника зграде ''Змајевац'' блок б.  

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде ''Змајевац'' блок б 
ће из сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова . 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''Змајевац'' блок 
бпреузима 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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''Змајевац'' блок б 562-009-
81171772-37 код МЛБ Развојне банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-177/2016                        
28. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 5.000,00 
КМ намјенски за санацију крова  стамбене зграде ''Б-
2'' у чијој реализацији учествују Градска управа 
Зворник и Заједница етажних власника зграде ''Б-2''. 
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Члан 2. 
Заједница етажних власник зграде ''Б-2'' ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова у износу од 20.303,59 КМ за санацију 
крова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''Б-2'' 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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''Б-2'' 555-006-00048789-21 
код Нове банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-150/2016                        
28. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 5.500,00 
КМ намјенски за санацију крова стамбене зграде ''С-
16'' у чијој реализацији учествују Градска управа 
Зворник и Заједница етажних власника зграде „С-
16“. 
 

Члан 2. 
Заједница етажних власник зграде „С-16“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за  санацију крова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде „С-16“ 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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде „С-16“- 555-006-00194900-
31 КОД Нове банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-172/2016                        
29. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 1.000,00 
КМ намјенски за санацију крова стамбене зграде ''Г-
9''у чијој реализацији учествују Градска управа 
Зворник и Заједница етажних власника зграде ''Г-9''. 

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде ''Г-9''ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за санацију крова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''Г-9'' 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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
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Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''Г-9''  554-012-00000296-12 
код Павловић банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-174/2016                        
28. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за извођење радова на санацији 
клизишта зграде ''АДА 1'''у чијој реализацији 
учествују Градска управа Зворник и Заједница 
етажних власника зграде ''АДА 1''. 

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде ''АДА 1''ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова . 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''АДА 1'' 
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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''АДА 1'' 562-009-00001673-
79 код НЛБ Развојне банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 
 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-175/2016                        
29. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за уређење унутрашњости стамбене 
зграде ''Дрина''у чијој реализацији учествују Градска 
управа Зворник и Заједница етажних власника 
зграде ''Дрина''. 
 

Члан 2. 
Заједница етажних власник зграде ''Дрина'' ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за уређење унутрашњости. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''Дрина'' 
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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''Дрина'' 555-006-00190740-
95 код Нове банке.  
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-180/2016                        
30. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 3.000,00 
КМ намјенски за санацију крова стамбене зграде ''С-
7'' у чијој реализацији учествују Градска управа 
Зворник и Заједница етажних власника зграде''С-7''.. 

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде ''С-7'' ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за санацију крова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''С-7''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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''С-7'' 555-006-00192414-20 
код Нове банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-162/2016                        
29. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 

Члан 1. 
Одобрава се исплата средства у износу од 500,00 
КМ намјенски за уређење унутрашњости стамбене 
зграде ''Центар 4''у чијој реализацији учествују 
Градска управа Зворник и Заједница етажних 
власника зграде ''Центар 4''. 

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде ''Центар 4'' из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова . 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде ''Центар 4'' 
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),потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде ''Центар 4''  555-006-
00193872-11 код Нове банке. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  Зворник. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе  
Зворник”. 
 
Број: 02-400-179/2016                        
30. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 22.став (6) Закона о заштити и 
спашавању у ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник Републике Српске'' број,121/12) и члана 
47.Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'' број,2/16) в.д.Градоначелника Града 
Зворник доноси Градоначелника Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о оснивању Локалног центра за сузбијање 
заразне болести плавог језика 

 
Члан 1. 

Оснива се Локални центар за сузбијање заразне 
болести плавог језика са сједиштем у Зворнику, 
Светог Саве бр.124. 
 

Члан 2. 
У локални центар за сузбијање заразне болести 
плавог језика ,именују се : 

1. Мирослав Радић,предсједник 
2. Бојана Ристановић,члан 
3. Дејан Галић,члан 
4. Борко Митровић,члан 
5. Драгослав Остојић,члан 
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Члан 3. 
Задатак чланова Локалног центра је , координација 
са Заједничким центром Републике Српске, у сврху 
праћења и провођења мјера за сузбијање заразне 
болести плавог језика на подручју Града Зворника. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града   Зворник”. 
 
Број: 02-022-108/2016                        
4. октобар 2016. године         ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13), члана 8. Закона о 
архивској дјелатности (''Службени гласник 
Републике Српске'', број:119/08), члана 18. Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких органа 
управе (''Службени гласник Републике 
Српске'',број:101/04 и 13/07), те члана 17. 
Правилника о поступку одабирања архивске грађе 
критеријума и начину њеног вредновања (''Службени 
гласник Републике Српске'', број:43/10) и члана 
47.Статута града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16) в.д. Градоначелника града 
Зворник,доноси 
 

ОДЛУКУ  
о покретању поступка издвајања и уништења 
безвриједног регистратурског материјала 

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак издвајања и 
уништења безвриједног материјала из архиве 
Градске управе града Зворник и именује се комисија 
која непосредно проводи поступак излучивања 
безвриједног регистратурског материјала у саставу: 

1. Раде Вуковић,предсједник 
2. Мило Лазаревић,члан 
3. Милош Пантић,члан и 
4. Александар Станојевић,члан 

 
II 

Комисија се обавезује да састави предлог 
безвриједног материјала за издвајање, који садржи: 
а) детаљан попис издвојеног материјала, сачињен 
по хронолошком реду настанка, 
б) број техничких јединица( фасцикли, повеза, 
регистратора и књига) 
в) класификациони знак из листе категорија  
г)  рок чувања утврђен листом категорија, 
д) количину издвојеног материјала у дужним 
метрима. 
Предлог се доставља надлежном архиву на 
сагласност. 

 
III 

Након добијања сагласности од надлежног 
Републичког архива, комисија се обавезује да 
класификационе бројеве издвојених предмета 
евидентира у основним евиденцијама о 
документарној грађи Градске управе града Зворник 
(попис аката, уписник, картице, базу података и 
архивску књигу) 

IV 
Безвриједни материјал се по извршеном издвајању, 
предаје привредном друштву регистрованом за 
промет отпадним материјалом у складу са законом о 
управљању отпадом. 
Комисија саставља записник о извршеном поступку 
издвајања безвриједног материјала. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-022-109/2016                        
6. октобар 2016. године         ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
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 
01.09.2016-30.09.2016.године. 
 

Члан 3. 
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука  ступа на снагу 01.08.2016.године,  а 
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник». 
 
Број: 02-022-110/2016                        
13. октобар 2016. године       ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', број 
2/16), и члана 10. став 4. Одлуке о такси превозу 
(''Службени гласник општине Зворник'', број 10/09), 
Градоначелник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одређивању локација такси стајалишта и  

броја мјеста на такси стајалиштима 
 
I 

На подручју града Зворник одређује се 25 
(двадесетпет) такси стајалишта, са 64 
(шездесетчетири) такси мјеста, и 72 
(седамдесетдва) такси возила, и то: 
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Ред.број 
стајалишта 

Назив 
стајалишта 

Локација Такси 
мјеста 

Такси 
возила 

А Град Зворник    
1. ПБС Банка Ул.Светог Саве, код ПБС банке 4 4 
2. Аутобуска станица На паркингу АД „Дринатранс“ 5 5 
3. Угловница Испред зграде „Угловница“ 4 4 
4. Испод моста Код улаза у аутобуску станицу 10 12 
5. Златица  Преко пута Западног улаза у пијацу 5 5 
6. З-16 Између зграда З-16 и З-14 2 2 
  УКУПНО ЗВОРНИК 30 32 
Б Мјесто Каракај    
7. Каракај Код скретања за АД „Житопромет“ 7 11 
8. Каракај  Код Основне школе 1 1 
9. Каракај  Код жељезничке станице 1 1 
10. Економија  Код ДОО „Александрија“ 2 2 
  УКУПНО КАРАКАЈ 11 15 
Ц Остала мјеста    
11. Брањево  Код амбуланте 2 2 
12. Брањево  Бифе Арт, на магистралном путу 1 1 
13. Дивич  Код мотела Видиковац 1 1 
14. Дрињача  Код раскрснице 2 2 
15. Кисељак  Код Цркве 1 1 
16. Кисељачки пут Испред продавнице 1 1 
17. Козлук  Испред поште 4 6 
18. Крижевићи  Код школе 2 2 
19. Ораовац  Код надвожњака 2 2 
20. Пилица  Код Дома 1 1 
21. Роћевић  Код Дома 1 1 
22. Цер  Код ДОО „Цер комерц“ 2 2 
23. Челопек  Испред продавнице 1 1 
24. Улице  Испред игралишта 1 1 
25. Шепак  Код моста 1 1 
  УКУПНО ОСТАЛА МЈЕСТА 23 25 
  СВЕ УКУПНО 64 72 
 

II 
Обиљежавање паркинг стајалишта и постављање 
знакова забране заустављања и паркирања и 
допунске табле „осим за такси возила“ на 
стајалиштима обезбиједиће Одјељење за стамбено-
комуналне послове. 

III 
Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и 
броја мјеста на такси стајалиштима, број: 08-347-
109/15 од 31.03.2015.године. 

 

VI 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 02-347-207/2016                        
20. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 43.став 1. Алинеја 18.Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 
број:101/04,42/05 и 118/05) члана 41.и 47. Статута 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број: 2/16) и члана 4. Правилника о стипендирању 
студената  из буџета општине Зворник, број: 02-67-
5/09 од 18.11.2015. године, Градоначелник доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за стипендије 

за школску 2016/2017 годину 
 

Члан 1. 
У Комисију за стипендије именују се : 

1. Огњен Павловић               предсједник 
2. Милош Томић               члан, 
3. Александар Деспотовић члан, 
4. Милан Ђокић  члан 
5. Фахир Ферхатбеговић члан 

 
Члан 2. 

Комисија ће у складу са Правилником о 
стипендирању студената те критеријумима Конкурса 
извршити бодовање свих учесника конкурса, 
утврдити приједлог листе кандидата за додјелу 
стипендије студентима у школској 2016/2017 години, 
те приједлог листе и извјештај доставити Начелнику. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, a 
oбјавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-67-1/2016                        
24. октобар 2016. године        ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41.и 47. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 2/16), 
Градоначелник доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства ЈЗУ болници 
Зворник, у износу од 5.361,53 КМ на име 
финансирања набавке двије сонде за ултразвучну 
операцију катаракте које су неопходне очном 
одјељењу. 
 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Капитални 
грантови (Суфинансирање заједничких пројеката и 
подршка енергетској ефикасности), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Oдјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника.Средства уплатити на жиро рачун Очне 
куће Калајџић:552-005-00018844-31 Хипо Алпе 
Адриа банка. 
 

Члан 4. 
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a 
oбјавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-400-163/2016                        
8. септембар 2016. године    ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник', број:2/16),  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник, 
исплата новчаних средстава за набавку школског 
прибора и опреме у износу 1.000,00 КМ. 
Средства су одобрена закључком о исплати награда 
основним и средњим школама број: 02-400-101/16 
од 02.06.2016.године, на име екипних успјеха 
ученика у такмичењима у 2016.години. 

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције – Награде Вуковаца и 
школска такмичења -  416100. 
Средства ће се дозначити на жиро рачун добављача 
AREA-MUSIC доо Брчко, Клостерска бб, број: 562-
004-81179742-40 НЛБ Банка. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-173/2016                        
15. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 2/16), 
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Центру за подршку дјеци са сметњама 
у развоју и њиховим родитељима Зворник, исплата  
новчаних средстава за покривање трошкова превоза 
стручног тима до одјељења Центра у Брањеву за 
мјесец октобар,    у износу од 132,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције 415200– удружење 
родитеља дјесе са посебним потребама. 
Средства исплатити на благајни Градске управе 
града Зворник. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-187/2016                        
11. октобар 2016. године        ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 2/16),и 
меморандума о оснивању Центра за подршку дјеци 
са сметњама у развоју и њиховим породицама,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

За рад стручних лица ангажованих у Центру за 
подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим 
породицама Зворник, одобрава се исплата новчаних 
награда, како слиједи: 

 
1. Гајић Ружа, наставник олинофренолог, 

ЈМБ:0806953188896  200,00 КМ 
2. Милић Сара, магистар психологије , ЈМБ: 

1709990778615   200,00 КМ 
3. Митровић Драгана, спец.соц.терапије и 

соц.рехаб. ЈМБ:0101968188993 200,00 КМ 
4. Црногорац Бранка, дипл.педагог-психолог, 

ЈМБ:2005951176124  200,00 КМ 
5. Ристић Поповић Наташа,дипл.дефектолог-

логопед, ЈМБ:1302957188893 200,00 КМ 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције 415200– УГ дјеце са 
посебним потребама „Рука руци“. 
Средства исплатити именованим  на благајни 
Градске управе града Зворник. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1446/2016                        
12. октобар 2016. године        ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 2/16),и 
меморандума о оснивању Центра за подршку дјеци 
са сметњама у развоју и њиховим породицама,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 
 

За рад стручних асистената ангажованих у Центра 
за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим 
породицама Зворник, одобрава се исплата новчаних 
награда, како слиједи: 

 
1. Ћирковић Маријана, дипл.психолог ЈМБ: 

1712991185031                100,00 КМ 
2. Иваз Огњен, дипл.васпитач, ЈМБ: 

0511990140000   100,00 КМ 
3. Радовић Дијана, магистар психологије, 

ЈМБ:1207990778628  100,00 КМ 
4. Гордељевић Андријана, дипл.психолог, 

ЈМБ:2502986188897  100,00 КМ 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције 415200– УГ дјеце са 
посебним потребама „Рука руци“. 
Средства исплатити именованим  на благајни 
Градске управе града Зворник. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1447/2016                        
12. октобар 2016. године        ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 2/16), 
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Центру за подршку дјеци са сметњама 
у развоју и њиховим родитељима Зворник, исплата  

новчаних средстава за покривање трошкова 
спровођења Музико-терапије у регабилитацији дјеце 
са сметњама у развоју   у износу од 50,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције 415200– удружење 
родитеља дјесе са посебним потребама. 
Средства исплатити на благајни Градске управе 
града Зворник. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-188/2016                        
20. октобар 2016. године        ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 15/16), В.Д.  
Градоначелника д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2016. годину, са позиције 511100 – 
Издаци за пројекте водовода ФИШ властита 
средства и Фонд солидарности, потрошачка 
јединица 01190170-Одјељење за стамбено 
комуналне послове, на позиције: 

- 412500–Расходи за хитне интервенције –
клизишта у износу од 50.100,00 КМ 
потрошачка јединица 01190260 –Одјељење 
за цивилну заштиту, 

- 415200-Грант за учешће у финансирању 
примарне здравствене заштите у износу од 
20.000,00 КМ потрошачка јединица 01190150 
–одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Градске управе  
Зворник". 
 
Број: 03-40-81/2016                        
13. септембар 2016. године  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

Одјељење за финансије 
 
На основу члана 7. 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 
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ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за 
стамбено комуналне послове,  на позицији: 

- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним 
заједницама, износу од 20.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
финансирање трошкова санације локалних 
макадамских путева. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника.“ 
 
Број: 03-40-79/2016                        ВД НАЧЕЛНИК 
8. септембар 2016. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Срђан Деспић с.р. 
 
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, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-10/16 од 
06.10.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 162 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање Заједнице етажних 
власника зграде ''Центар III'' која се налази у Улици 
Карађорђева број 8 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Андрић 
Ксенији, престати право  предастављања Заједнице 
етажних власника зграде ''Центар III'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''Центар III'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Јурошевић Миленко. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-10/2016                 ВД НАЧЕЛНИК 
6. октобар 2016. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Бранко Јашић с.р.____ 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених 
зграда(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа Зворник,Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја  на основу 
свог рјешења број: 05-373-9/16 од 06.10.2016. 

године, извршило је у регистру Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 161 упис промјене лица  овлашћеног  за  
заступање Заједнице етажних власника зграде     
«B-6» која се налази у Улици Браће Југовића бр.6 у 
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем  
предсједнику Управног одбора  Бурњаковић Раду, 
престати право  заступања Заједнице етажних 
власника зграде «Б-6» Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде «Б-6» Зворник, ће   заступати предсједник 
Управног одбора Лукешевић Миланка. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-9/2016                   ВД НАЧЕЛНИК 
6. октобар 2016. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Бранко Јашић с.р.____ 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Административна служба општине Зворник, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
објављује 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-7/16 од 07.10.2016. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 163 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''9.јануар'' са  подацима: 
Заједницу је основало 41 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која 
подразумјева вођење послова, њена права и 
обавезе: 

- заједница управља зградом за рачун етажних 
власника, 

- обезбјеђује средства за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде и друге 
трошкове управљања зградом, 

- одржава заједничке дијелове и уређује 
зграде, 

- помаже члановима заједнице у остваривању 
њихових стамбених и других потреба, 

- бави се кориштењем заједничких дијелова 
згрде и земљишта које служе за редовно 
кориштење зграде, 

- обавља и све друге послове који се односе на 
управљање зградом. 

Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује  
уговоре и обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 
заједница одговара свим новчаним средствима са 
којима расолаже, а оснивачи и чланови заједнице 
одговарају супсидијароно у складу са критеријумима 
плаћања трошкова одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине Игор 
Црногаћа а предсједник управног одбора Маја 
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Црногаћа заступа заједницу пред органима управе и 
правосудним органима, у правним пословима са 
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење 
зграде, самостално и без ограничења. У односу на 
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се 
придржава одлука надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-7/2016                   ВД НАЧЕЛНИК 
7. октобар 2016. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Бранко Јашић с.р.____ 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Административна служба општине Зворник, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
објављује 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-11/16 од 11.10.2016. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 164 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''Дедиње'' са  подацима: 
Заједницу је основало 24 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која 
подразумјева вођење послова, њена права и 
обавезе: 

- заједница управља зградом за рачун етажних 
власника, 

- обезбјеђује средства за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде и друге 
трошкове управљања зградом, 

- одржава заједничке дијелове и уређује 
зграде, 

- помаже члановима заједнице у остваривању 
њихових стамбених и других потреба, 

- бави се кориштењем заједничких дијелова 
згрде и земљишта које служе за редовно 
кориштење зграде, 

- обавља и све друге послове који се односе на 
управљање зградом. 

Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује  
уговоре и обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 

заједница одговара свим новчаним средствима са 
којима расолаже, а оснивачи и чланови заједнице 
одговарају супсидијароно у складу са критеријумима 
плаћања трошкова одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине 
Марио Мркајић а предсједник управног одбора 
Зоран Бирчаковић заступа заједницу пред органима 
управе и правосудним органима, у правним 
пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења. У односу на заједницу коју заступа, 
заступник је дужан да се придржава одлука 
надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-11/2016                 ВД НАЧЕЛНИК 
11. октобар 2016. године            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Бранко Јашић с.р.____ 
 
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, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-12/16 од 
14.10.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 101 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање Заједнице етажних 
власника зграде ''Хидроком'' која се налази у Улици 
Вука Караџића број 38 у Зворнику, на тај начин што 
ће досадашњем предсједнику Скупштине Шурбат 
Ранку, престати право  предастављања Заједнице 
етажних власника зграде ''Хидроком'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''Хидроком'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Јоковић Милена. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 

Број: 05-373-12/2016                 ВД НАЧЕЛНИК 
14. октобар 2016. године            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Бранко Јашић с.р.____ 
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