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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел/факс: 056/232-203, 232-268  
www.gradzvornik.org  

 

 26. април 2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 6/2018  

 

 

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 Српској 
православној Црквеној општини Пилица  у износу од 
2.000,00 КМ намјенски за суфинансирање радова на 
изградњи храма Св. царева  Константина и Јелене у 
доњој Пилици. 
 

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

III 
Српска православна Црквена општина Пилица  ће 
из сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова радова у храму. Српска православна 
Црквена општина Пилица  је обавезна Градској 
управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грaдске управе. 

 
IV 

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

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Српске 
православне Црквене општине Пилица. 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-202/2016                      
14. фебруар  2018. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и 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 Б-2 из Зворника у износу од 
2.500.00 КМ намјенски за суфинансирање ремонта 
лифтова који су дотрајали и нису више безбједни. 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде Б-2 ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за ремонт лифтова. Заједница етажних 
власника зграде Б-2  је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која су 
добили од Грдске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 
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V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника Б-2. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-32/2018                      
2. март  2018. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 11. став 3. Закона о заштити 
личних података („Службени гласник БиХ“, број: 
49/06, 76/11 и 89/11), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник-Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, доноси: 
 

ПРАВИЛНИК  
О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ 

ПОДАТАКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ  
ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет Правилника 

Члан 1. 
Правилником о спровођењу Закона о заштити 
личних података  у Градској управи града Зворник (у 
даљем тексту: Правилник) прописују се правила и 
процедуре у Градској управи града Зворник (у 
даљем тексту: Градска управа) за примјену 
основних принципа законите обраде личних 
података у Градској управи, поступак давања личних 
података трећој страни и пренос података у 
иностранство, правила за остваривање права 
носиоца података, начин и поступак вођења 
евиденција прописаних Законом о заштити личних 
података („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 49/06, 76/11, 89/11) (у даљем тексту: Закон), те 
поступак доношења Плана безбједности личних 
података у Градској управи града Зворник. 

 
Дефиниција 
Члан 2. 

Изрази који се користе у овом правилнику имају исто 
значење као у Закону. 

 
2. ПРИМЈЕНА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА 
ЗАКОНИТЕ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

 
Законитост и правичност 

Члан 3. 
Градска управа води следеће збирке личних 
података: 
(1) Евиденцију службеника и намјештеника у 
Градској управи града Зворник, на основу Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16).  
(2)  Евиденцију о обрачуну и исплатама плата и 
накнада запосленима у Градској управи, на основу 

Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединица локалне самоуправе, Закона о 
порезу на доходак, Закона о доприносима, Општег 
колективног уговора, Посебног колективног уговора 
и Појединачног колективног уговора.  
 

(3)  Евиденција о лицима која су регулисала војну 
обавезу, на основу Закона о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 
9/12 и 40/12) и Уредбе о преношењу евиденцијe о 
лицима која су регулисала војну обавезу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 17/06, 62/06, 72/06, 
45/07). 

 

(4)   Евиденцију о видео надзору у Градској управи 
на основу Одлуке о видео надзору („Службени 
гласник града Зворник“, број: 13/17).  

 

(5)  Евиденција о рођеним, вјенчаним, умрлим и 
држављанима на основу Закона о матичним 
књигама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 111/09, и 43/13) и Закона о држављанству 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 59/14). 
 

(6) Евиденција примљених захтјева и архивираних 
списа предмета у Градској управи града Зворник, на 
основу Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 
87/07 и 50/10), Закона о архивској дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 119/08) 
и Уредбе о канцеларијском пословању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 1/04). 
 

(7)   Евиденција овјерених потписа, преписа и 
рукописа на основу Закона о овјеравању потписа, 
преписа и рукописа („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 106/09). 
 

(8)  Евиденција издатих радних књижица на основу 
Закона о раду („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 1/16) и Правилника о радним 
књижицама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 31/16). 
 

Сврха обраде 
Члан 4. 

Сврха обраде личних података садржаних у 
збиркама личних података из члана 3. овог 
Правилника произилази из закона који представљају 
правни основ за њихову обраду. 
1) Лични подаци у Евиденцији о службеницима и 

намјештеницима обрађују се у сврху 
регулисања радно-правног статуса, те права и 
обавеза запослених у Градској управи, у складу 
са Законом о службеницима и намјештеницима 
у јединицама локалне самоуправе; 

2) Лични подаци у Евиденцији о обрачуну и 
исплатама плата и накнада обрађују се у сврху 
исплате плате и других накнада запосленима, 
те у сврху испуњавања обавеза које Градска 
управа као буџетска институција има према 
другим државним органима и институцијама; 

3) Лични подаци у Евиденцији о лицима која су 
регулисала војну обавезу обрађују се у сврху 
остваривања законских права лица која су 
регулисала војну обавезу; 
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4) Лични подаци у Евиденцији о видео надзору 
обрађују се ради контроле кретања запослених, 
странака и гостију у службеним просторијама 
Градске управе и ради осигурања техничких 
мјера заштите, физичке сигурности, техничких и 
организационих мјера, те осигурања 
административног подручја; 

5) Лични подаци у евиденцији рођених, вјенчаних, 
умрлих и држављана обрађују се ради 
остваривања личних законских права лица на 
које се подаци односе и њихових наследника; 

6) Лични подаци у евиденцији примљених захтјева 
и архивираних списа предмета у Градској 
управи града Зворник  обрађују се у сврху 
успостављања евиденције о свим примљеним 
захтјевима поднијетим за остваривање права и 
извршавање обавеза грађана и успостављање 
евиденције о архивираним списима предмета; 

7) Лични подаци у евиденцији овјерених потписа, 
преписа и рукописа обрађују се у сврху 
остваривања одређених права грађана; 

8) Лични подаци у евиденцији издатих радних 
књижица обрађују се у сврху остваривања 
права из радног односа. 

 
Мјера и обим 
Члан 5. 

Податке у збиркама личних података из члана 3. 
овог правилника, Градска управа  обрађује у обиму 
који је утврђен у прописима који представљају 
правни основ за вођење ових евиденција. 
 

1) Евиденција о запосленим води се у облику 
административног досијеа/датотеке као и у 
електронском облику, за сваког запосленог 
посебно, и садржи следеће врсте личних 
података: 
име и презиме, име оца, дан, мјесец и година 
рођења, пол, ЈМБ, адреса пребивалишта, 
држављанство, националност, врста и степен 
стручне спреме, о невођењу кривичног 
поступка, о здравственој способности за 
обављање одређених послова, о оцјени рада, о  
претходном радном стажу, да није отпуштен из 
државне службе као резултат дисциплинске 
мјере у последње три године прије запослења 
и да није обухваћен одредбом члана IX 1. 
Устава Босне и Херцеговине, датум заснивања 
радног односа, датум престанка радног односа, 
о дисциплинским мјерама, о годишњем одмору, 
о новчаној награди, о допунској дјелатности, 
породични статус, подаци о осигураним 
члановима породице, о регулисању војне 
обавезе, да није члан управних или других 
одбора политичких странака, о необављању 
самосталне занатске радње. 

2) Евиденција о обрачуну и исплатама плата и 
накнада у Градској управи води се у електрон-
ском облику на мјесечном и годишњем нивоу  и 
садржи следеће врсте личних података:  
име, име оца и презиме, пол, ЈМБ, број 
здравственог осигурања, квалификација, 
адреса становања запосленог, општина ПИО, 
општина здравства, општина доприноса за 
запошљавање, радно мјесто, категорија 
овлашћења, датум запослења, претходни стаж, 
банка, трансакциони рачун банке, рачун 

запосленог, врста плаћања, платни разред и 
основни коефицијент, подаци о приходима 
порезима и доприносу, о присуствовању на 
послу, о боловању, о износу бруто и нето плате 
и  накнадама.  

3) Евиденција о лицима која су регулисала војну 
обавезу води се у виду матичних књига с 
припадајућом картотеком (јединични, матични и 
азбучни картон) и помоћне евиденције и  
садржи следеће врсте личних података:  
име и презиме, име једног родитеља, датум 
рођења, мјесто и општина рођења, ЈМБ, 
адреса становања, датум регрутације и датум 
отпуштања из војске, период служења војног 
рока, ВЕС-војна стручна оспособљеност, војни 
чин, датум уписа и исписа из регистра, 
националност, социјално поријекло, породично 
стање, занимање, адреса запослења, степен 
стручне спреме, знање страних језика, знања 
важна за војску, здравствено стање, основ 
отпуштања из војске, тјелесне димензије, војне 
школе и курсеви, периоди проведени на војним 
вјежбама, врсте одликовања, учешћа у рату, 
учешћа у радној обавези, кривичне казне. 

4)  Евиденција о видео надзору води се у 
електронском облику трајно, а садржи снимак 
кретања физичких лица. 

5)   Евиденција о рођеним, вјенчаним, умрлим и 
држављанима води се у папирном облику у 
виду матичне  књиге и у електронском облику и 
садрже следеће личне податке: 
1. Матична књига рођених: 
- подаци о рођењу: име, презиме, пол дјетета, 
дан, мјесец, сат, година, мјесто рођења дјетета, 
ЈМБ, држављанство, националност и 
вјероисповијест, 
- подаци о родитељима дјетета: име, презиме, 
ако су родитељи у браку, рођено презиме, дан 
мјесец, година и мјесто рођења, ЈМБ 
родитеља, држављанство, пребивалиште и 
адреса стана. 
- признавање и утврђивање очинства и 
материнства, позакоњење, усвојење и 
престанак усвојења, старатељство и престанак 
старатељства, лишење и враћање родитељ-
ског права, продужење и престанак родитељ-
ског права, закључење, престанак и поништење 
брака и оглашавање брака непостојећим, 
промјена имена и презимена дјетета, промјена 
пола, промјена имена и презимена родитеља, 
односно усвојиоца, промјена држављанства, 
смрт и проглашење умрлим. 
2. Матична књига вјенчаних: 
- подаци о закључењу брака: име и презиме 
супружника; дан, мјесец, година и мјесто 
закључења брака, дан мјесец и година рођења, 
јединствен матични број, држављанство, 
националност, вјероисповијест, пребивалиште 
и адреса стана супружника, изјава супружника 
о њиховом презимену, 
- име и презиме родитеља супружника, име и 
презиме свједока о закључењу брака, име и 
презиме службеног лица пред којим је брак 
закључен, име и презиме матичара и име 
презиме тумача ако је при скапању брака био 
неопходан, 
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- промјена имена и презимена супружника, 
- име и презиме и пребивалиште пуномоћника 
ако при закључењу брака једног супружника 
заступа пуномоћник, 
- оглашавање брака непостојећим, поништење 
брака и престанак брака. 
3. Матична књига умрлих: 
- подаци о смрти и то: име и презиме умрлог, 
његово презиме прије закључења брака, пол, 
дан, мјесец, година, сат и мјесто смрти, дан, 
мјесец, година и мјесто рођења, ЈМБ, брачно 
стање, држављанство, националност, 
вјероисповијест, пребивалиште и адреса стана 
и мјесто сахране. 
- име и презиме супружника умрлог и његово 
презиме прије закључења брака ако је умрли 
био у браку, име и презиме родитеља умрлог, 
име и презиме пребивалиште лице које је 
пријавило смрт, односно назив установе ако је 
смрт пријавила установа, узрок смрти, мјесто 
сахране уколико су познати. 
- проглашење несталог лица умрлим и податак 
о смрти који је доказан о судском или другом 
законом прописаном поступку. 
4. Матична књига држављана: 
- презиме и име, дан мјесец и година рођења, 
мјесто и општина рођења, а ако је лице рођено 
у иностранству и држава рођења, за лице у 
браку и презиме прије закључења брака, 
подаци о родитељима: подаци о оцу и мајци и 
то презиме и презиме прије закључења брака и 
име, основ и датум уписа и основ и датум 
престанка држављанства. 

       5.       Књига држављана: 
- презиме и име, дан, мјесец и година рођења, 
мјесто и општина рођења, а ако је лице рођено 
у иностранству и држава рођења, ЈМБ, име 
оца, подаци о закључењу брака, промјена 
имена и презимена и основ промјене, основ и 
датум уписа, основ и датум престанка 
држављанства. 

6) Евиденција примљених захтјева и архивираних 
списа предмета води се у виду картотеке и у 
електронском облику и садржи следеће личне 
податке:  

             - име и презиме подносиоца захтјева, ЈМБ, 
адреса и број телефона; 

7) Евиденција овјерених потписа, преписа и 
рукописа води у виду књиге овјера и у 
електронском облику и садржи следеће личне 
податке:  

             - име и презиме, ЈМБ, број и мјесто 
издавања личне карте. 

8) Евиденција о издатим радним књижицама води 
се у виду регистра издатих радних књижица и 
садржи следеће личне податке:  

- име и презиме, датум рођења, ЈМБ, 
мјесто рођења, пребивалиште, држављанство, 
стручна спрема и број личне карте и мјесто 
издавања. 

 
Тачност и аутентичност 

Члан 6. 
Надлежни службеник Градске управе дужан је да 
правовремено ажурира податке у збиркама личних 
података из члана 3. овог Правилника на основу 

релевантне документације и да осигура доказе о 
поријеклу личних података. 
 

1) Обрада личних података у Евиденцији о 
службеницима и намјештеницима и Евиденцији о 
видео надзору врши се у Служби за заједничке 
послове и управљање људским ресурсима,  

2) Обрада личних података у Евиденцији о обрачуну 
и исплатама плата и накнада службеницима и 
намјештеницима Градске управе врши се у 
Одјељењу за финансије, 

3) Обрада личних података о лицима која су 
регулисала војну обавезу врши се у Одјељењу за 
борачко-инвалидску заштиту; 

4)  Обрада личних података у оквиру  
1. Евиденције рођених, вјенчаних, умрлих и 
држављана, 
2. Евиденције примљених захтјева и 
архивираних списа, 
3. Евиденције овјерених потписа, преписа и 
рукописа и 
4. Евиденције о издатим радним књижицама 
врши се у оквиру Одјељења за општу управу.  

 
Рокови за обраду  података 

Члан 7. 
Рокови за обраду података у збиркама личних 
података из члана 3. овог Правилника одређени су у 
Листи категорија документарне грађе са роковима 
чувања у Градској управи града Зворник, а обрађује:  
1) Податке у Евиденцији о службеницима и 

намјештеницима Служба за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима обрађује 
трајно;  

2) Податке у Евиденцији о обрачуну и исплатама 
плата и накнада Одјељење за финансије 
обрађује трајно; 

3) Податке у Евиденцији о лицима која су 
регулисала војну обавезу Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту обрађује трајно; 

4) Податке из Евиденције о видео надзору 
Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима обрађује трајно; 

5) Податке у оквиру евиденције рођених, 
вјенчаних, умрлих и држављана Одјељење за 
општу управу обрађује трајно; 

6) Податке у оквиру евиденције примљених 
захтјева и архивираних списа Одјељење за 
општу управу обрађује трајно; 

7) Податке у оквиру евиденције овјерених 
потписа, преписа и рукописа Одјељење за 
општу управу обрађује у року од 10 година; 

8) Податке у оквиру евиденције издатих радних 
књижица Одјељење за општу управу обрађује 
трајно. 

 

3. ДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ТРЕЋОЈ 
СТРАНИ И ПРЕНОС ПОДАТАКА У ИНОСТРАНСТВО 

 

Давање личних података трећој страни 
Члан 8. 

(1) Давање података садржаних у збиркама личних 
података из члана 3. овог правилника трећој страни 
се врши у складу са чланом 17. Закона уколико су у 
питању јавни органи и уколико је истим потребно за 
извршавање законом утврђене надлежности. 
(2) Давање података садржаних у збиркама личних 
података из члана 3. овог Правилника трећој страни, 
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која је правно или физичко лице, врши се у складу 
са Законом о слободи приступа информацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/01). 
(3) Давање података из евиденције о службеницима 
и намјештеницима и Евиденције о обрачуну и 
исплатама плата врши се  институцијама, 
установама и заводима ради регулисања радно 
правног статуса као и права и обавеза службеника и 
намјештеника. 

 
Пренос података у иностранство 

Члан 9. 
Податке из збирки личних података из члана 3. овог 
правилника Градска управа неће преносити у 
иностранство, осим ако се не ради о правном 
потраживању предвиђеном чланом 18. став 2. 
Закона. 
 

4. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НОСИОЦА 
ПОДАТАКА 

 
Поступак по захтјеву носиоца података 

Члан 10. 
(1) По пријему захтјева носиоца података, који се 
односи на информације у вези обраде његових 
личних података, Градска управа носиоцу података 
у року од 30 дана доставља одговор једном 
годишње без накнаде, у складу са чланом 25. став 1. 
Закона. 
(2) Осим достављања информације носиоцу 
података једном годишње без накнаде,  Градска 
управа, уз одговарајућу накнаду, носиоцу података 
доставља информације у било које вријеме, у 
складу са чланом 25. став 2. Закона, а на писмени 
захтјев достављен у складу са Законом о слободи 
приступа информацијама у Босни и Херцеговини. 
(3) Градска управа може одбити захтјев носиоца 
података, који се односи на информације у вези 
обраде његових личних података, када је испуњен 
један од случајева прописан у члану 28. Закона.  
 

Исправке и брисање података 
Члан 11. 

Градска управа обавјештава носиоца података и 
друга лица, којима су пренесени подаци, о 
евентуалним исправкама и брисању тих података 
ако се тиме не нарушава оправдан интерес носиоца 
података, у складу са чланом 27. Закона. 
 

5. ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 
ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

 
Евиденција о збиркама личних података 

Члан 12. 
(1) Градска управа води евиденцију о свакој збирци 
личних података из члана 3. овог Правилника, у 
складу са чланом 13.  Закона. 
(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи 
основне информације о свакој збирци личних 
података и води се на обрасцу евиденције који је 
прописан Правилником о начину вођења и обрасцу 
евиденције о збиркама личних података („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 52/09). 

 
Евиденција о давању личних података трећој страни 

Члан 13. 
(1) Градска управа води евиденцију о личним 
подацима који су дати трећој страни и сврси за коју 
су дати, у складу са чланом 17. став 5. Закона. 
(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у 
електронском облику, на обрасцу број 1. који је 
саставни дио овог правилника. 
 

Евиденција о одбијеним захтјевима носиоца 
података 
Члан 14. 

(1) Градска управа води евиденцију о одбијеним 
захтјевима носиоца података у складу са чланом 26. 
Закона. 
(2)  Евиденција из става 1. овог члана води се у 
електронском облику, на обрасцу број 2. који је 
саставни дио овог правилника. 
 

Службеник задужен за вођење евиденција 
Члан 15. 

Евиденције из члана 12., 13. и 14. овог правилника 
води службеник надлежан за вођење евиденција из 
члана 3. овог правилника. 
 
6. ПЛАН БЕЗБЈЕДНОСТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
 

Поступак доношења Плана безбједности 
Члан 16. 

(1) Градоначелник града Зворник ће у року од 30 
дана од ступања на снагу овог правилника донијети 
План безбједности личних података у Градској 
управи, који ће садржавати техничке и 
организационе мјере за сигурност података који се 
обрађују у Градској управи. 
(2) Процјену адекватности техничких и 
организационих мјера заштите личних података 
врши стручни колегијум Градске управе најмање 
једном годишње и извјештај о утврђеним 
чињеницама доставља Градоначелнику.  
 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Ступање на снагу 
Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објаве у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-020-15/2018                      
24. април  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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Прилог 1 
 
Образац број 1. 
Република Српска  
Град Зворник 
Градска управа града Зворник 
 (организациона јединица) 
 
ЕВИДЕНЦИЈА О ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА ДАТИМ НА КОРИШЋЕЊЕ ТРЕЋОЈ СТРАНИ И СВРСИ ЗА КОЈУ СУ 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ДАТИ 
 

Редни 
број 

Запослени који обрађује 
личне податке (име и 
презиме, радно мјесто, 

организациона 
јединица) 

Трећа 
страна 

Датум 
издавања 
личних 
података 

Врста личних 
података који се дају 

на коришћење 

Правни основ и 
сврха за коју се 
лични подаци дају 

Напомена 

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
ПРИЛОГ 2. 
 
Образац број 2 
Република Српска  
Град Зворник 
Градска управа града Зворник 
 (организациона јединица) 
 
 

ЕВИДЕНЦИЈА О ОДБИЈЕНИМ ЗАХТЈЕВИМА НОСИЛАЦА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ЗА ПРУЖАЊЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ЊЕГОВИХ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

 
 

Редни 
број 

Име и презиме носиоца 
личних података 

Број и датум 
захтјева 

Садржај 
захтјева 

Број и датум 
рјешења о 

одбијању захтјева 

Разлог 
одбијања 
захтјева 

Напомена 
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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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. МИЛАН ЦВИЈЕТИНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер организације 
рада, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке „Набавка 
намирница за кориснике из пројекта народне 
кухиње“. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручивати „M&V group“  
д.о.о. Ораовац - Зворник, према условима из понуде 
број: 22/18 од 13.03.2018. године, три пута у току 
2018.године (април, јули и октобар) у просторије 
Црвеног крста у Зворнику. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоручене робе и реализације 
цјелокупног уговора, 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: 02-360-22/2018                      
3. април  2018. 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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком и 
монтажом робе у предмету јавне набавке „Набавка и 
постављање туристичких знакова и знакова зоне 
санитарне заштите на подручју града Зворника“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и поставити 
„Сигнал Пром“ д.о.о. Економија, Зворник, према 
условима из понуде број: 023-03/18/ од 19.03.2018. 
године, у року од 60 дана након потписивања 
Уговора о набавци робе. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоруке и монтаже уговорене 
робе, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-24/2018                      
11. април  2018. 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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Избор 
најповољније банке за кредитно задужење“ – 
отворени поступак, број: 02-360-20/18, у саставу: 

 
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан 

Јовановић, замјеник предсједника, 
2) Бојана Ристановић, члан  - Сања Перић, 

замјеник члана, 
3) Ружа Остојић, члан - Рада Милићевић, 

замјеник члана, 
4) Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 

члана, 
5) Раде Савић, члан - Александар Јевтић, 

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 05.04.2018. 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: 02-360-20/2018                      
2. април  2018. 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,  доноси  
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење додатних радова на санацији Дома 
културе у МЗ Снагово“ – преговарачки поступак, 
број: 02-360-198-1-1/17, у саставу: 

 
1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран 

Ђукановић, замјеник предсједника, 
2) Сања Ерић, члан - Рада Милићевић, замјеник 

члана, 
3) Мирослав Аћимовић, члан - Небојша 

Бошковић, 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 11.04.2018. 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: 02-360-198-1-1/2018                      
5. април  2018. 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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Реконструкција и асфалтирање градских улица, 
асфалтирање и санација локалних путева и путних 
објеката“ – отворени поступак, број: 02-360-21/18, у 
саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Горан Писић, 
замјеник предсједника, 

2) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

3) Сања Перић, члан - Бојана Ристановић, 
замјеник члана, 

4) Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

5) Раде Савић, члан - Мирослав Аћимовић, 
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 12.04.2018. 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: 02-360-21/2018                      
10. април  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији градске управе Зворник  у износу од 
5.000,00 КМ на име финансирања редовних 
активности Синдикалне организације. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр организације. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 

 
Број: 02-400-2/2018                      
5. јануар  2018. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  KK Зворник-
баскет  из Зворника у износу од 1.500,00 КМ на име 
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финансирања трошкова такмичења у за три 
селекције овог клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног 
клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 

 
Број: 02-66-22/2018                      
15. фебруар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Ловачком 
друштву „Вукови са Дрине“  Зворник у износу од 
500,00 КМ на име финансијске помоћи за 
одржавање ловачке вечери. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.године. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
удружења. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 02-400-27/2018                      
16. фебруар  2018. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Подриње“ из Тршића   у износу од 6.500,00 
КМ на име финансијске помоћи  за санирање кровне 
конструкције на објекту овог фудбалског клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200- Грантови 
МЗ-текуће одржавање, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове, из буџета за 2018 годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
фудбалског клуба „Подриње“Тршић. 
 

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

 
Број: 02-66-23/2018                      
20. фебруар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  тениском клубу  
„Видиковац“ из Зворника у износу од  2.000,00 КМ на 
име финансирања тренинга и такмичења 
перспективног члана овог клуба Радомира Томића. 
 
2. Новчана средства у износу 2.000,00 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 тениског 
клуба „Видиковац“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-26/2018                      
22. фебруар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Одбојкашком 
клубу „Либертас“ из Зворника у износу од 1.500,00 
КМ на име финансирања организације семинара на 
коме ће се усавршавати елементи одбојке. 
 
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 2018.годину. 
 
      3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
одбојкашког клуба „Либертас“. 

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

 
Број: 02-66-27/2018                      
27. фебруар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Омладинском 
кошаркашком клубу „Принцип“ из Зворника у износу 
од 5.000,00 КМ на име финансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
наведеног клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-28/2018                      
27. фебруар  2018. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Женском 
фудбалском клубу „Дрина“  из Зворника у износу од 
5.000,00 КМ на име финансирања редовних 
активности овог клуба. 
 
2. Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Женског 
фудбалског клуба „Дрина“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-24/2018                      
1. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Групи грађана 
мјесне  заједници Јусићи у износу од 3.000,00 КМ на 
име финансијске помоћи  за исплату дуга за 
утрошену електричну енергију која је кориштена за 
водоводне пумпе.  

 
2. Средства исплатити са позиције 415200- Грантови 
МЗ-текуће одржавање, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено комуналне 
послове, из буџета за 2018 годину. 

3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун PJ „Eлектро-
дистрибуције“ Зворник-555-001-00004000-94. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-31/2018                      
1. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Будимирки 
Јовић из Тршића(Овчаревац)  у износу од 2.000,00 
КМ на име финансијске помоћи  за санирање 
клизишта. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200- Расходи 
за хитне интервенције - клизишта, потрошачка 
јединица 01190260-Служба цивилне заштите, из 
буџета за 2018 годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Будимирке Јовић. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-430-1031/2017                      
2. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Омладинском 
савјету Зворник  у износу од 1.600,00 КМ на име 
финансијске помоћи која је потребна за организацију 
семинара на тему јачања капацитета представника 
НВО сектора. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање Буџета за младе, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018 годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Омладинског савјета Зворника. 

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

 
Број: 02-400-4/2018                      
2. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства Синдикалној 
организацији Градске управе Града Зворник у 
износу од 3.000,00 КМ на име финансијске помоћи 
поводом организације прославе празника осмог 
марта – дана жена.  
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање НВО удружења, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2018 годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације Градске управе Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-42/2018                      
5. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  тениском клубу  
„АС“ из Зворника у износу од 4.000,00 КМ на име 
финансирања радова на свлачионици, а у сврху 
побољшања услова за тренирање и одржавање 
предстојећих турнира. 
 
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 – Тениски клуб „АС“, 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 тениског 
клуба „АС“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-36/2018                      
6. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник - 
Пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији Зворник, у износу од 3.524,55 
КМ, на име финансирања трошкова куповине 

грађевинског материјала за изградњу куће 
демобилисаног борца прве категорије Марка 
Благојевића са Брањева.  
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за финансирање збрињавања 
најугроженијих породица, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2018. годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро - рачун Градске 
борачке организације Зворник. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 08-400-17/2018                      
9. март  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Гимнастичар-
ском клубу   „Полет“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име новчне помоћи која је 
непоходна за набавку гимнастичарксих справа. 
 
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 
гимнастичарског клуба „Полет“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-20/2018                      
13. март  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ на име додатних новчаних средстава 
која су потребна за припреме, котизације, опрему и 
такмичења на престижним турнирима. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација –спортска 
резерва,потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2018.годину. 
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3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачкх спортова“056“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-38/2018                      
16. март  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Омладинском 
кошаркашком клубу „Принцип“ из Зворника у износу 
од 5.000,00 КМ на име финансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
наведеног клуба. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-43/2018                      
30. март  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Taekwondo 
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ 
на име додатних новчаних средстава која су 
потребна за припреме и одлазак Зоране Сандић на 
WORLD TAEKWONDO EUROPE Presedent Kup G2, 
који ће се одржати од 25. до 29. априла у Атини. 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација –спортска 
резерва,потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Taekwondo клуба „Зворник“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-41/2018                      
2. април  2018. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
извршењу буџета  Града Зворник за 2018. годину 
("Службени гласник Града Зворник", број:16/17) В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190150 – Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности   

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 
- 414100 - Субвенције за развој пољопривреде, 
на   позицију,   

- 511700 - Издаци  за  осталу  нематеријалну 
производну имовину-шимско привредна основа 
за приватне шуме, у износу од 9.200,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна за исплату 
фактура по уговору. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града 
Зворника". 
 
Број: 03-40-6/2018                           В.Д НАЧЕЛНИК 
15. фебруар 2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета града  
Зворник за 2018. годину ("Службени   гласник града  
Зворник",  број  16/17), в.д.  Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

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

 

- 511300 - Издаци за набавку постројења и 
опреме у  износу од 120,00 КМ. 

2. Новчана средтва на тој позицији потребна за 
набавку опреме. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 

             
Број: 03-40-7/2018                           В.Д НАЧЕЛНИК 
22. фебруар 2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета града  
Зворник за 2018. годину ("Службени   гласник града  
Зворник",  број  16/17), в.д.  Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава  
буџетског корисника 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
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потрошачке јединице 01190300-Одјељење за 
финансије,  на позицији: 

 

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства у  
износу од 6.000,00 КМ. 

 
2. Новчана средтва на тој позицији потребна за 
исплату обавеза из претходне године. 
 
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 

             
Број: 03-40-8/2018                           В.Д НАЧЕЛНИК 
23. фебруар 2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета града  
Зворник за 2018. годину ("Службени   гласник града  
Зворник",  број  16/17), в.д. Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
 1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190300-Одјељење за 
финансије,  на позицији: 
 

- 611400 - Издаци за зајмове дате 
радницима у  износу од 37.500,00 КМ. 

 
 2. Новчана средтва на тој позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
 3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 

 
Број: 03-40-9/2018                           В.Д НАЧЕЛНИК 
27. фебруар 2018. 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 чл.9. Одлуке о 
извршењу буџета  града Зворник за 2018. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/17) В.Д. 
Начелника одјељења за  финансије,  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2018. годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190140 – Одјељење за 
финансије 

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

-  413300 - Камате на дугорочни кредит Европској 
инвестиц. банци за ФИШ, на позицију,   

-    611400 - Издаци за зајмове дате радницима, у 
износу од 10.000,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због мањка 
средстава на истој. 

 

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

Број: 03-40-10/2018                          В.Д НАЧЕЛНИК 
27. фебруар 2018. године                  ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

Одјељење за стамбено – комуналне послове  
и послове саобраћаја 

 
На основу  члана 190. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник Републике Српске'' 
број:13/02, 87/07 и 50/10), члана 24. Став 2. Закона о 
превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 118/08, 12/13,33/14) и члана 
51. Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 2/16), 
Одјељење за стамбено - комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе Зворник,   
доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о регистрацији редова вожње 

                                                                                          
I 

Овим рјешењем поступак усклађивања и 
регистрације вожње у линијском превозу лица на 
територији града Зворник за 2018/2019, сматра се 
окончаним. 
 

II 
Рјешење о регистрацији редова вожње и овјерене 
редове вожње доставити превознику. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
важи годину дана.Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи рјешење број:02-345-49/2017 од 
12.05.2017. године. 
 

IV 
Ово рјешење ће бити објављено  у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 05-345-76/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
2. април 2018. 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 Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, објављује 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-5/18 од 23.04.2018. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника  зграда у регистарском листу број 175 упис 
оснивања Заједнице етажних власника пословне 
зграде у улици Патријарха Павла, Зворник  са  
подацима: 
Заједницу је основало 4 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, 
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- 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 и  заступа пред органима 
управе и правосудним органима, у правним 

пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења предсједник скупштине Снежана Деспот 
Вулетић. 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 града 
Зворник.   
 
Број: 05-373-5/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
23. април 2018. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Бранко Јашић с.р. 

________________________________________________________________________ 
 

САДРЖАЈ 
   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

1. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 

      СПЦО Пилица...................................................1 
2. Одлука о одобравању средстава за 

суфинансирање заједничког пројекта 
      ЗЕВ Б-2..............................................................1 
3. Правилник о спровођењу Закона о  
      заштити личних података у Градској  
      управи града Зворник.......................................2 
4. Рјешење о именовању Милана  

Цвјетионовић за вршиоца надзора  
      „Набавка намирница за кориснике из  
      пројекта народне кухиње“................................7 
5. Рјешење о именовању Бојана  
      Стевановић за вршиоца надзора  
      „Набавка и постављање туристичких  
      знакова и знакова зоне санитарне  
      заштите на подручју града Зворник“...............7 
6. Рјешење о именовању комисије за јавну 

набавку „Избор најповољније банке за 
кредитно задужење“.........................................7 

7. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Извођење додатних радова на 
санацији Дома културе у МЗ Снагово“............7 

8. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Реконструкција и асфалтирање 
градских улица, асфалтирање и санација 
локалних путева и путних објеката..................8  

9. Закључак, број 02-400-2/2018..........................8 
10. Закључак, број 02-66-22/2018..........................8 
11. Закључак, број 02-400-27/2018........................9 

 

 
 

12. Закључак, број 02-66-23/2018..........................9 
13. Закључак, број 02-66-26/2018..........................9 
14. Закључак, број 02-66-27/2018..........................9 
15. Закључак, број 02-66-28/2018..........................9 
16. Закључак, број 02-66-24/2018........................10 
17. Закључак, број 02-400-31/2018......................10 
18. Закључак, број 02-430-1031/2017.................10 
19. Закључак, број 02-400-4/2018........................10 
20. Закључак, број 02-400-42/2018......................11 
21. Закључак, број 02-66-36/2018........................11 
22. Закључак, број 08-400-17/2018......................11 
23. Закључак, број 02-66-20/2018........................11 
24. Закључак, број 02-66-38/2018........................11 
25. Закључак, број 02-66-43/2018........................12 
26. Закључак, број 02-66-41/2018........................12 

 
Одјељење за финансије 
 

1. Закључак, број 03-40-6/2018..........................12 
2. Закључак, број 03-40-7/2018..........................12 
3. Закључак, број 03-40-8/2018..........................12 
4. Закључак, број 03-40-9/2018..........................13 
5. Закључак, број 03-40-10/2018........................13 
 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и послове саобраћаја 

 

1. Рјешење о регистрацији редова вожње.....13 
2. Оглас о упису оснивања Заједнице  

етажних власника пословне зграде  
у улици Патријарха Павла............................13 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
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 

Службени гласник града Зворник излази по потреби 
 

 

http://www.gradzvornik.org

