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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
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10.04.2017. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVI  
БРОЈ: 7/2017  

 

  

Ha основу члана 39. а у вези са чланом 26. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 
16. а у вези са чланом 134. и 135. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 6. 
Правилника о категоризацији спортова у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број 100/13), и члана 27. а 
у вези са чланом 19. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, 
на сједници одржаној 05.04.2017.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума  категоризације 
спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели 

средстава спортским организацијама града 
Зворник за 2017.годину 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се критеријуми за 
рангирање спортова и номенклатура спортских 
грана и грана спорта у граду Зворник (у даљем 
тексту: Град), расподјела средстава спортским 
организацијама за 2017.годину и поступак 
додјеле и контроле утрошка одобрених 
средстава из буџета града Зворник. 

Члан 2. 
Граматички изрази употријебљени у овој 

Одлуци за означавање мушког или женског 
рода подразумијевају оба пола. 

Члан 3. 
Категоризација спортова врши се на основу 

следећих критеријума:  
 
А. Друштвеног значаја - заступљености 
спортова у Граду, постојање републичких и 
градских лигашких такмичења, континуиране 
организације рада клубова. 
 
Б. Традиција спорта у Граду и Републици 
Српској - спортски савези, градски, републички 
и државни успјеси, број клубова, број активних 
чланова и систем такмичења - од нижег ка 
вишем нивоу. 
 
В. Медијске заступљености и популарности - 
атрактивности спорта, утицаја на рекламирање 
спорта, приступачност спорту и материјалне 
могућности финансирања и других критеријума 
утврђених Правилником о категоризацији 
спортова у Републици Српској. 
 

Члан 4. 
На основу критеријума из члана 3. ове 

Одлуке, спортови се разврставају у четири 
категорије, и то: 
 
Прва категрија: 

- Атлетика, 
- Кошарка, 
- Одбојка, 
- Рукомет, 
- Фудбал и 
- Џудо.  

http://www.opstina-zvornik.org


БРОЈ 7                                 Службени гласник Града Зворник                                  10 . aприл 2017. 
 

 
2 

Друга категорија: 
- Кајак-кану и рафтинг, 
- Тенис, 
- Теквондо, 
- Шах, 
- Клубови инвалидних лица. 

 
Трећа категорија: 

- Ауто-мото спорт, 
- Карате, 
- Џиу-џица, 
- Бокс, 
- Аикидо, 
- Кик-бокс, 
- Планинарство. 

 
Четврта категорија: 

- Бициклизам, 
- Боди билдинг и фитнес, 
- Спортски риболов, 
- Билијар и 
- Остале спортске гране, утврђене 

Правилником о категоризацији спортова 
у Републици Српској. 

 
Члан 5. 

Скупштина Града на основу критеријума из 
претходног члана врши рангирање спортова и 
спортских организација и утврђује износе 
средстава за рад, а на основу приједлога 
Комисије за спорт и културу. 
Средства за развој спорта утврђена 

буџетом Града користе се за финансирање 
рада спортских клубова, спортских 
манифестација у Граду, награде 
најуспјешнијим спортистима и друге намјене 
утврђене чланом 17. Закона о спорту. 
 

Члан 6. 
Спортске организације својим годишњим 

програмима рада аплицирају за кориштење 
средстава из буџета Града планираних за 
финансирање спорта, који поред осталих 
услова треба да испуњавају и следеће Опште 
услове одређене Законом о спорту: 

1. Да је извршена регистрација и упис 
спортске организације у судски регистар 
код надлежног суда, 

2. Да је извршено усклађивање Статута и 
осталих нормативних аката са 
одредбама Закона о спорту Републике 
Српске за спортске организације 
регистроване прије ступања на снагу 
Закона о спорту, 

3. Да је извршена пријава и регистрација 
спортске организације у Пореској управи 
Републике Српске, 

4. Да су код Министарства породице, 
омладине и спорта у складу са Законом 
извршили потребну регистрацију, 

5. Да Комисији за спорт и културу Града 
достави годишњи план и програм рада 
разматран и усвојен од надлежног органа 
спортске организације, 

6. Да се воде пословне књиге у складу са 
законским прописима, 

7. Да Комисији за спорт и културу Града 
достави извјештај о намјенском утрошку      
средстава дозначених из буџета града, 
за претходну годину, 

8. Остале услове у складу са 
Правилницима и нормативним актима 
спортских савеза РС, БиХ и 
међународних спортских асоцијација. 

 
Члан 7. 

Укупно планирана средства за 
финансирање развоја спорта у Граду Зворник, 
утврђена су буџетом за 2017. Годину у укупном 
износу 450.000КМ, „Грант за финансирање 
спортских организација“, економски код 
415200.  
Одлуку о додјели средстава спортским 

клубовима доноси Скупштина града на 
приједлог Комисије за спорт и културу.  
На основу критеријума из члана 4. и 6. ове 

Одлуке и ранга такмичења, као и основних 
трошкова за функционисање спортске 
организације, врши се расподјела средстава 
спортским организацијама у 2017.години. 
Основни критеријуми за расподјелу 

средстава спортским клубовима односе се на 
систем такмичења клубова и ранг такмичења 
(лиге), број спортиста, традиција и успјеси 
клубова и врсте трошкова који у систему 
такмичења спортски клуб мора финансирати. 
Правило је да спортски клубови истог ранга 

такмичења добијају и исти износ средстава из 
градског буџета. 
Финансирање клубова који немају лигашка 

такмичења одобрава се у износима према 
рангу спортске гране, успјесима, броју 
такмичара и традицији одређеног спорта. 
Код расподјеле средстава за текућу годину 

обавезно се утврђује „спортска резерва“, 
најмање у износу 5% од укупних средстава за 
развој спорта. 
Из укупних годишњих средстава 

финансирају се трошкови избора спортисте 
године. 
 
У доњим табелама наводе се износи средстава 
за финансирање рада спортских клубова, и то: 
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1.   ФУДБАЛ 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА План  2016.   План 2017  

1 ФК Дрина - Зворник   I ЛИГА РС 90.000 106.000 
2 ФК Напредак - Доњи Шепак II ЛИГА РС ИСТОК 24.000 24.000 
3 ФК Раднички - Каракај III ЛИГА РС ИСТОК 24.000 12.000 
4 ФК Подриње - Тршић III ЛИГА РС ИСТОК 12.000 12.000 
5 ФК Локањ - Локањ III ЛИГА РС ИСТОК 12.000 12.000 
6 ФК Јединство - Роћевић III ЛИГА РС ИСТОК 12.000 12.000 
7 ОФК Трновица - Трновица III ЛИГА РС ИСТОК 12.000 12.000 
8 ФК Будућност - Пилица III ЛИГА РС ИСТОК 6.000 12.000 
8 ФК Јардан - Јардан ОПШТИНСКА ЛИГА          6.000 5.500 

10 ФК Српски Соко - Челопек ОПШТИНСКА ЛИГА 6.000 5.500 
11 ФК Табанци - Табанци ОПШТИНСКА ЛИГА 6.000 5.500 
12 ФК Јесеница - Јесеница ОПШТИНСКА ЛИГА 6.000 5.500 
13 ФК Брањево - Брањево ОПШТИНСКА ЛИГА 6.000 5.500 

УКУПНО 222.000 229.500 
 
2.   КОШАРКА 
 
Р.Бр.                Назив клуба ЛИГА План 2016.   План 2017. 

1 Кoшаркашки клубови II ЛИГА РС 25.000 45.000 
 УКУПНО 25.000 45.000 

 
3.   ОДБОЈКА 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА План 2016.   План 2017. 

1 ОК Дрина - Зворник М/Ж I ЛИГА РС 47.000 47.000 
 УКУПНО  47.000 47.000 

 
4.   РУКОМЕТ 
 
Р.Бр.                    Назив клуба ЛИГА План 2016. Г  План 2107. 

1 РК Дрина - Зворник I ЛИГА РС 40.000 40.000 
 УКУПНО  40.000 40.000 

 
5.   БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр.                     Назив клуба План 2016.   План 2017. 

1 Џудо клуб „Српски Соко" 7.000 7.000 
2 Теквондо клуб „Српски Соко" 7.000 7.000 
3 Карате клуб „Српски Соко" 5.000 5.000 
4 Карате клуб „Змај" 3.500 3.500 
5 Карате клуб „Дрина" 1.500 1.500 
6 Карате клуб „Сенсеи" 1.500 1.500 
7 Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник 2.000 2.000 
8 Аикидо „Шихан" Зворник 1.500 1.500 
9 Боксерски клуб „Дрина" 1.500 1.500 
10 Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“ 1.500 1.500 
11 Кик бокс клуб “Српски Соко“ 4.000 4.000 
12 Клуб борилачких спортова ''056'' - 1.500 
13 Клуб борилачких спортова ''Обилић'' - 1.500 
14 Теквандо клуб ''Зворник'' - 1.500 
 УКУПНО 36.000 40.500 

 



БРОЈ 7                                 Службени гласник Града Зворник                                  10 . aприл 2017. 
 

 
4 

6.   ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр. Назив клуба         План 2016.   План 2017 

1 Атлетски клуб „Српски Соко" 7.000 7.000 
2 Шаховски клуб „Дрина" - Зворник 10.000 10.000 
3 Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник 1.500 1.500 
4 Кајак кану клуб „Дрина" 5.000 5.000 
5 Тениски клуб „АС" Зворник 1.000 1.000 
6 Тениски клуб „Видиковац“             1.000                          1.000 
7 Ауто мото клуб „Ехтрем“ 1.000 1.000 
8 Боди билдинг клуб „Српски Соко" 1.000 1.000 
9 Сп.удружење ''Бијели штап - 1.500 

 УКУПНО 27.500 29.000 
 
7.   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
Р.Бр. Назив манифестације План 2016.   План 2017. 

1 Избор спортисте године 10.000 8.500 
УКУПНО   10.000 8.500 

 
8.   СПОРТСКА РЕЗЕРВА 
 
Р.Бр.                           Назив позиције План 2016.   План 2017. 

1 Спортска резерва           12.500 10.500 
УКУПНО                     12.500 10.500 

 
1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
Р.Бр. Спортови и манифестације План  2016.  План 2017. 

1 Фудбал 222.000 229.500 
2 Кошарка 25.000 45.000 
3 Одбојка 47.000 47.000 
4 Рукомет 40.000 40.000 
5 Борилачки спортови 36.000 40.500 
6 Остали спортови 27.500 29.000 
7 Манифестације 10.000 8.500 
8 Спортска резерва 12.500 10.500 

СВЕ  УКУПНО 420.000 450.000 
 

Члан 8. 
Средства која су спортским клубовима - 

организацијама аконтативно дозначена у 
2017.години, до дана доношења ове Одлуке 
улазе у укупан збир одобрених средстава. 

Члан 9. 
Тренинзи спортских клубова су покривени 

посебном буџетском позицијом, грант за ЈУ 
Рекреативно спортски центар Зворник. 
Спортски клуб и ЈУ ''Рекреативно Спортски 

центар Зворник“, ће уговором регулисати 
кориштења простора за тренинге и такмичења.  

Члан 10. 
Дозначавање средстава из ове Одлуке 

вршиће се током године равномјерно, према 
спортским организацијама а према 

остваривању прихода буџета Града, за чије 
праћење се задужује Одјељење за финансије. 
Спортски клубови су обавезни вршити 

тромјесечно правдање утрошка дозначених 
средстава Комисији коју формира 
градоначелник. 

Члан 11. 
Спортске клубови - организације који 

добијају средства из буџета у складу са овом 
Одлуком, дужни су до 10.03.2018.године 
доставити детаљан извјештај о утрошку 
средстава. 

Члан 12. 
Градоначелник ће својом одлуком 

формирати Комисију за контролу намјенског 
утрошка средстава. 
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Члан 13. 
Спортски клубови су обавезни да 

надлежним органима Градске управе 
достављају прописане обрасце (број 3 до 8 и 
10) који су утврђени републичким Правилником 
о условима и критеријумима за финансирање 
носилаца развоја спорта у Републици Српској. 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
17/10), и друге обрасце које прописе надлежни 
орган градске управе. 
 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука категоризацији 
спортова у граду Зворник  број 01-022-28/16 од 
29.03.2016.године. 
  

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику града Зворник“. 
  

Број: 01-022-44/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 

На основу члана 39.став1.тачка 11.Закона о 
локалној самоуправи  (''Сл.гласник Републике 
Српске'' број 97/16), члана 5.Уредбе о давању 
сагласности на цијене одређених производа и 
услуга  (''Сл. гласник Републике Српске'' број. 
11/11) и члана 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Сл. гласник града Зворник '' 

број 5/17), Скупштине града Зворник на 
сједници одржаној 05.априла 2017. године, 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

давању о сагласности на Одлуку о цијенама 
и начину наплатекомуналних услуга на 

подручју Града Зворник 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Одлуку о цијенама и 

начину наплате комуналних услуга на подручју 
Града Зворник број 465 од 20.02.2017.године, 
коју је усвојио Надзорни одбор АД''Вододвод и 
комуалије'' Зворник на сједници одржаној 
20.02.2017.године. 

   
Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука о 
цијенама и начину наплате комуналних услуга 
на подручју града Зворник  број  465 од 
20.02.2017.године. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-46/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК       
Број:465 
Датум: 20.02.2017. године 
 

На основу чл. 7. Закона о јавним предузећима („Службени  гласник Републике Српске“ бр. 75/04 
и 78/11) , чл. 47. Статута АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник,  чл. 20. став 3. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени  гласник Републике Српске“ бр. 124/11) и чл. 23. Одлуке,  
Скупштине општине Зворник, о комуналном  реду на подручју општине Зворник, бр.  01-022-145/13 
од 26.09.2013.године,  Надзорни одбор АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник  је  на редовној 
сједници  одржаној дана 20.02.2017.године донио: 
 

ОДЛУКУ  
о цијенама и начину наплате комуналних услуга  

на подручју града Зворник 
 

Овом одлуком Надзорни одбор утврђује цијену и начин наплате комуналних услуга на подручју 
града Зворник, а како слиједи: 
 

I 
 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈА И СМЕЋЕ - ПРИВРЕДА 

Корисници услуга Врста услуге Јединица 
мјере 

Цијена 
без 
ПДВ-а 

Водни 
допринос ПДВ 

Цијена 
са ПДВ-
ом 

 
Привреда и друга 
правна лица 

Вода m3 2.66 0.01 0.45 3,12 
Канализација m3 0.89 0.04 0.15 1,08 
Смеће m2 0.67 / 0.11 0.78 
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Здравствене установе 

Вода m3 1.62 0.01 0.27 1,90 
Канализација m3 0.61 0.04 0.10 0,75 
Смеће m2 0.61 / 0.10 0.71 

Васпитно образовне и 
хуманитарне установе 

Вода m3 1.20 0.01 0.20 1,41 
Канализација m3 0.40 0.04 0.07 0,55 
Смеће m2 0.44 / 0.07 0.51 

Привреда и друга 
правна лица по 
контејнеру 

Контејнер 5 m3 ком 118,73 / 20,18 138,91 
Контејнер 1.1 m3 ком 34,15 / 5,80 39,95 
Канта 0.1 m3 ком 13,34 / 2,27 15,61 

 
II 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈА И СМЕЋЕ – ДОМАЋИНСТВА 

Корисници услуга Врста 
услуге 

Јединица 
мјере 

Цијена 
без 
ПДВ-а 

Водни 
допринос ПДВ 

Цијена 
са ПДВ-
ом 

Приградска насеља 
Вода m3 0.84 0.01 0.14 0.99 
Канализација m3 0.37 0.04 0.06 0.47 
Смеће дом. 6.84 / 1.16 8.00 

Домаћинства која имају 
уграђене и баждарене 
водомјере протока у 
граду 

Вода m3 0.76 0.01 0.13 0.90 
Канализација m3 0.33 0.04 0.06 0.44 
Смеће m2 0,11 / 0,02 0,13 

 
 
 
 
 
 
Домаћинства по 
паушалу у граду  
(вода и канализација) 

1 члан 
7 m3 вода 5.32 0.07 0.90 6.29 
7 m2 канализ.  2.31 0.28 0.39 2.98 

2 члана 
12 m3 вода 9.12 0.12 1.55 10.79 
12 m3 канализ. 3.96 0.48 0.67 5.11 

3 члана 
16 m3 вода 12.16 0.16 2.07 14.39 
16 m3 канализ. 5.28 0.64 0.90 6.82 

4 члана 
20 m3 вода 15.20 0.20 2.58 17.98 
20 m3 канализ. 6.60 0.80 1.12 8.52 

5 чланова 
23 m3 вода 17.48 0.23 2.97 20.68 
23 m3 канализ. 7.59 0.92 1.29 9.80 

6 чланова 
25 m3 вода 19.00 0.25 3.23 22.48 
25 m3 канализ. 8.25 1.00 1.40 10.65 

Домаћинства по 
паушалу у  приградским 
насељима 
(вода и канализација) 
 

1 члан 7 m3 вода 5.88 0.07 1.00 6.95 
7 m2 канализ.  2.59 0.28 0.44 3.31 

2 члана 12 m3 вода 10.08 0.12 1.71 11.91 
12 m3 канализ. 4.44 0.48 0.75 5.67 

3 члана 16 m3 вода 13.44 0.16 2.28 15.88 
16 m3 канализ. 5.92 0.64 1.01 7.57 

4 члана 
20 m3 вода 16.80 0.20 2.86 19.86 
20 m3 канализ. 7.40 0.80 1.26 9.46 

5 чланова 
23 m3 вода 19.32 0.23 3.28 22.83 
23 m3 канализ. 8.51 0.92 1.45 10.88 

6 чланова 25 m3 вода 21.00 0.25 3.57 24.82 
25 m3 канализ. 9.25 1.00 1.57 11.82 

 
III 

НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ М ЈЕРНОГ МЈЕСТА –ВОДОМЈЕРА 
Обрачунски период 1 мјесец 
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Водомјер Цијена без 
ПДВ-а (КМ) 

ПДВ 
(КМ) 

Цијена са 
ПДВ-ом (КМ) 

водомјер 1/2" 1,80 0,31 2,11 
водомјер 3/4" 1,80 0,31 2,11 
водомјер 1" 3,00 0,51 3,51 
водомјер 5/4" 3,50 0,59 4,09 
водомјер 6/4" 6,00 1,02 7,02 
водомјер 2" 15,00 2,55 17,55 
водомјер Ø 80" 20,00 3,40 23,40 
водомјер Ø 100" 30,00 5,10 35,10 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине града Зворник, од кад 
почиње и њена примјена.  
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука Надзорног одбора бр.260 од 

03.02.2011.године и одлука о измјенама и допунама бр.1280 од 04.06.2012.године. 
 

V 
Ова одлука биће објављена на огласној табли АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник.  

            
                       В.д.  предсједника   

  Надзорног одбора  
             

Зоран Радосављевић,   
дипл.економиста 

____________________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 9. став 3. Закона о 
комуналној полицији („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 28/13) члана 20. и 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017. године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о измјенама Одлуке о комуналном реду на 
подручју општине Зворник 

 
Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду на подручју 
општине Зворник („Службени гласник општине 
Зворник“ број: 10/13) у члану 181.став 1. 
умјесто броја 30,00 KM. треба да стоји број 
50,00 KM.  
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику  
града Зворник''. 

 
Број: 01-022-48/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 

На основу члана 73. Закона о уређењу 
простора и грађењу (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 40/13 и 106/15), 
члана 18. Правилника о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта - пречишћен текст (''Службени 
гласник Републике Српске'' број:34/14), и 
члана 27.и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст(''Службени гласник града 
Зворник'' број: 5/17), Скупштина Града 
Зворник на сједници одржаној 05. априла 
2017. године, донијела је                                  

 
OДЛУКУ 

 о  утврђивању накнаде за уређење  
градског грађевинског земљишта за 2017. 

годину 
  

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде 

за уређење градског грађевинског земљишта 
за 1 m2 корисне површине објеката, коју су 
инвеститори који граде објекте на градском 
грађевинском земљишту  дужни платити. 

 
Члан 2. 

Трошкови  уређења градског грађевинског 
земљишта обрачунати  у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, 
Правилника о обрачуну трошкова уређења 
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градског грађевинског земљишта , Одлуке о 
уређењу простора и грађењу и одредбама ове 
одлуке   износи 120,31 км по 1 m2 корисне 
површине објекта који ће се градити. 
Висина накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта обрачунава 
се и плаћа у износу од 75 % трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта из става 
1.овог члана и износи 90,23 КМ по 1 m2 корисне 
површине објекта који ће се градити. 

 
Члан 3. 

За земљиште које је потпуно комунално 
опремљено за грађење до граница предметне 
грађевинске парцеле – у складу са документом 
просторног уређења у чијем обухвату се 
налази, а на начин одређен урбанистичко - 
техничким условима, коефицијент комуналне 
опремљености је 1. 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено 

комуналном инфраструктуром, укупна накнада 
за уређење градског грађевинског земљишта, 
израчуната на начин прописан одредбама ове 
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у 
цијени комуналне инфраструктуре на  коју 
објекат нема могућност прикључења у складу 
са сљедећом табелом: 

 
Врста трошкова уређења Коефицијент 

учешће у  
цијени 

 
    Припремање градског 
грађевинског земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског 
земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са 

плочником 
0,1338 

  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно 

уређење 
0,0267 

  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална 

канализација 
0,0645 

10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна 

координација 
0,0646 

       
 

  Члан 4. 
Ако прикључци на комуналну инфраструк-

туру нису обезбијеђени на самој грађевинској 
парцели, а налазе се на удаљености до 10 ме-
тара од границе грађевинске парцеле, накнада 
за уређењење градског грађевинског земљи-
шта по тим основама умањује се за 20 %. 
Ако се прикључци налазе на удаљености од 

10 - 20 метара од границе грађевинске парцеле 
накнада за уређење градског грађевинског зем-
љишта по тим основама  умањује се за 30%. 
Ако су прикључци на већој удаљености од 

20 метара од границе грађевинске парцеле, 
накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта по навденим основама не плаћа се. 

 

Члан 5. 
Накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта обрачуната у складу са одредбама 
закона, правилника и одредбама ове одлуке 
умањиће се за додатних: 

- 20 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна 
површина износи од 200 – 500 m2. 

- 30 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија је корисна 
површина већа од 500 m2. 

Под производним објектима 
подразумијевају се објекти у којима се одвија 
производна дјелатност или врши складиштење 
производа у склопу производног објекта. 
Накнада за уређења градског грађевинског 

земљишта за изградњу помоћних објеката, 
отворених базена, подземних и сутеренских 
гаража и других подземних помоћних 
просторија, умањује се за 50 %. 
За изградњу линијских објеката комуналне и 

јавне инфраструктуре и припадајућих објеката 
за смјештај опреме и уређаја (трафостанице, 
подстанице за гријање, објекти за смјештај 
опреме код базних станица и друге технолошке 
опреме за различите инфраструктурне објекте 
у којима људи бораве само повремено и 
слично) не плаћа се накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 6. 
Приликом израчунавања накнаде из члана 

3. ове одлуке, уколико постоји мјешовити 
систем канализације, обрачун подразумијева 
учешће и кишне и фекалне канализације. 
Прикључци објеката на комуналну 

инфраструктуру вршиће се искључиво према 
мјесту најближег прикључка. Уколико се будући 
објекат састоји и од подземне етаже, 
инвеститор је дужан главним пројектом 
предвидјети техничко рјешење за прикључење 
подземне етаже на најближу инсталацију. 
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Члан 7. 
Комунална и друга предузећа која издају 

потврде о мјесту прикључења будућег објекта 
на инсталације комуналне инфраструктуре 
(члан 4.) дужна су да као мјеста прикључка 
одреде најближе могуће мјесто прикључка у 
односу на границу парцеле. 
Уколико орган надлежан за обрачун накнаде 

за уређење градског грађевинског земљишта 
посједује геодетски снимак инсталација 
комуналне инфраструктуре  из које се може 
утврдити мјесто прикључка, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по 
том основу се утврђује на бази тих података  
без прибављања потврде комуналних 
предузећа.  
 

          Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 
града Зворник''.  

 
Број: 01-022-49/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. а у вези са чланом 24. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број : 97/), члана  3. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске„ број : 68 /07,109/12 
и 91/16) и члана 25. став 2. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 37/12 и 90/16) и члана  8. 
Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остварења права из социјалне 
заштите и утврђивање функционалног стања 
корисника („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 116 /12) , те члана 27.  Статута 
Града Зворник-пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник„ број: 5/17) , Скупштина 
Града Зворник, на сједници одржаној 05. 
априла 2017 године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ОДЛУКУ 
о формирању Првостепене  стручне 

комисије за утврђивање способности лица 
у поступку остварења права из социјалне 
заштите и утврђивање функционалног 

стања корисника 
 

Члан 1. 
Првостепена стручна комисија за 

утврђивање спосособности у поступку 
остварења права из социјалне заштите и 
утврђивање функционалног стања корисника 
формира се  како би стручна лица као чланови 
исте , сагласно правилима своје струке и на 

адекватан  начин дала одговоре у вези 
остварења права из области социјалне 
заштите али и мишљење о функционалном 
стању корисника у вези остварења других 
припадајућих права. 
 

Члан 2. 
Првостепену стручну комисију ( у даљем 

тексту Комисија ) чине три стална члана. 
 

Члан 3. 
За Сталне чланове Комисије именују се : 
1. Весна др. Цвијетић, специјалиста 

породичне медицине 
2. Слађана Поповић , дипл. психолог 
3. Наташа Ристић, дипл. дефектолог . 

                                      

Члан 4. 
Комисија из члана 3. може по потреби бити 

повећана још за два повремена члана и то да 
један члан буде специјалистом одређене гране 
медицине у зависности од врсте сметње, а  
други дипл. социјални радник . 
Јединица локалне самоуправе сачињава 

листу стручњака који могу бити именовани као 
повремени чланови Комисије.  
За Повремене чланове Комисије именују се: 
1. Милош др. Стевановић, 

неуропсихијатар 
- Наташа др. Ивановић, интерниста-

ендокринолог 
- Веселин др. Сандић, офтамолог 
-    Горан др.Бјековић, ортопед 
2. Драгана Митровић, дипл. социјални 

радник 
 

Члан  5. 
Радом Комисије руководи њен Предсједник, 

а бира се из реда сталних чланова. 
Стручна комисија даје налаз и мишљење на 

сједници само ако ради у пуном саставу.  
Сваки члан Комисије непосредено врши 

опсервацију и утврђивање способности и 
функционалног стања у оквиру домена рада, а 
свој налаз и мишљење доставља Предсједнику 
Комисије на посебно предевиђеном обрасцу. 

                                                     
Члан 6. 

Сваки члан Комисије  је дужан током 
утврђивања способности и функционалног 
стања да се придржава прописа из своје 
области , као и стандарда и правила струке.   
Стручна комисија је дужна да током 

процјене користи Барелов тест. 
 

Члан 7. 
Бартелов тест попуњава предсједник 

стручне Комисије, на основу појединачне 
процјене сваког члана Комисије и усаглашених 
ставова свих . 
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Члан 8. 
Комисија доноси налаз и мишљење о 

способности и функционалном стању 
корисника, које садржи све неопходне податке 
назначене у посебно сачињеним обрасцима 
одређеним  Правилником .                                                    

 
Члан 9. 

Чланови Комисије имају право на накнаду 
за свој рад по цјеновнику  одређеним одлуком 
надлежног ограна локалне заједнице, по 
приједлогу Центра за социјални рад Зворник, 
уплатом  са рачуна Градске управе Града на 
текуће рачуне њених чланова . 

 
Члан 10. 

Центар за социјални рад Зворник  
организује рад  Комисије и врши друге послове 
везане за  конкретне процјене, сагласно 
одредбама Закона и Правилника. 
 

Члан 11. 
Послове координације у раду Комисије у 

улози координатора, а по одлуци директора, 
обавља неко од запослених радника Центра за 
социјални рад Зворник. 
Под овим пословима  подразумјевају се 

административни, стручни послови 
координације између чланова стручне комисије 
и лица у поступку утврђивања способности и 
функционалног стања корисника и они су  
саставни  дио дјелатности Центра . 

 

Члан 12. 
На основу налаза и мишљења Комисије 

Центар за социјални рад доноси рјешење о 
остваривању права и услуга прописаних 
законим и одлуком јединице локалне 
самоуправе.    

                                                 

Члан 13. 
Комисија из члана  3. и 4. ове одлуке може 

обављати исте послове из своје дјелатности и 
за подручје друге општине, уколико се сачини 
споразум о свим битним ставкама истих. 

 
    Члан 14. 

Комисија у назначеном саставу 
функционише у трајању од четири године, 
рачунајући од дана њеног формирања и по 
протеку наведеног рока може бити поново 
формирана у истом саставу 

 
Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Зворник“, а за њено извршење надлежни 
су Центар за социјални рад Зворник и 
одјељење за финансије при Градској управи  
Зворник. 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о формирању првостепене стру-
чне комисије за утврђивање способности лица 
у поступку остварења права из социјалне за-
штите и утврђивања функционалног стања ко-
рисника број:01-022-23/13 од 21.3.2013. године. 
 

Број: 01-022-51/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 

На основу члана 39. а у вези са чланом  24. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске „ број: 97/16 ), члана 
3. и 4. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске „ број: 
68 /07,109/12 и 91/16),  члана 58. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске „ број: 37 /12 и 90/16) и 
члана 16. Правилника о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју („ Службени гласник Републике Српске 
„ број  117/12) , те члана 27. Статута Града 
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник 
Града Зворник„ број: 5/17), Скупштина Града 
Зворник, на сједници одржаној  05. априла 
2017. године,  д о н и ј е л а    ј е 
 

ОДЛУКУ 
о формирању Првостепене стручне 

комисије о процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју 

 

Члан 1. 
Првостепена стучна комисија за процјену 

потреба и усмјеравању дјеце и омладине,   
формира се, како би  стручна лица као чланови 
исте сагласно правилима своје струке и на 
адекватан начин усмјерили дјецу и омладину 
са сметњама у развоју, која имају 
пребивалиште  на подручју града Зворник. 
Комисија  може вршити процјену и за лица 

са сметњама изнад 18 година, а којима је 
оштећење или обољење наступило у 
развојном периоду. 
                                                      

Члан 2. 
Првостепену стручну комисију  (у даљем 

тексту Комисија ) чини пет чланова: три стална 
и два повремена  која се именују у зависности 
од врста сметњи. 
Налаз и мишљење Комисија сачињава, 

само ако ради у пуном саставу од пет чланова . 
 

Члан 3. 
Стални чланови Комисије су : 
1. Вера др. Танацковић, педијатар 
2. Марина Новаковић, мр. психолог 
3. Драгана Митровић, дипл. социјални 
радник 
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 Повремени чланови Комисије су : 
1. Билбија др. Мирослав, неуропсихијатар 
2. Веселин др. Сандић , офтамолог 
3. Наташа  др.Ивановић, интерниста-
ендокринолог 

4. Младен др. Гурдељевић, оториноларин-
голог  

5. Горан др. Бјековић , ортопед 
6. Цвијетиновић Миланка, дипл.дефектолог 
за сметње вида 

7. Весна Савић, дипл. логопед 
8. Ружа Гајић, олигофренопедагог. 

 
Члан 4. 

Радом Комисије руководи њен Предсједник, 
који се именује  из реда  сталних чланова. 
 

Члан 5. 
Сваки члан Комисије непосредно врши 

опсервацију и процјену потреба лица са 
сметњама у развоју у оквиру домена свога 
рада, а налаз и мишљење доставља 
Предсједнику . 
На основу појединачних процјена сваког 

члана и усаглашених ставова свих чланова,  
Предсједник  Комисије саставља заједнички 
Налаз и мишљење, кога сви чланови потписују.  

    

 Члан 6. 
Налаз и мишљење Комисије служи као 

доказ у поступку остварења права и  услуга   из 
области социјалне и дјечије заштите, те других 
система у складу са потребама лица са 
сметњама у развоју. 

 

Члан 7. 
Чланови Комисије имају право на накнаду 

за свој рад у висини одређеној одлуком 
надлежног ограна локалне заједнице, а 
остварују је по приједлогу Центра за социјални 
рад Зворник, уплатом  са рачуна Градске 
управе Града на текуће рачуне њених чланова, 

 
   Члан  8. 

Центар за социјални рад Зворник  
организује рад  Комисије и врши друге послове 

везане за  конкретне процјене, сагласно 
одредбама Закона и Правилника. 

 
  Члан 9. 

Послове координације у раду Комисије у 
улози координатора, а по одлуци директора, 
обавља неко од запослених радника Центра за 
социјални рад Зворник. 
Под овим пословима  подразумјевају се 

административни, стручни послови 
координације између чланова стручне комисије 
и лица у поступку процјене потреба 
усмјеравања и исти саставни су дио 
дјелатности Центра. 

                                                   
Члан 10. 

Комисија из члана  2. и 3. ове одлуке може 
обављати исте процјене и за подручје друге 
општине, уколико се сачини споразум о свим 
битним ставкама,  

                                                                     
Члан 11. 

Комисија у назначеном саставу 
функционише у трајању од четири године, 
рачунајући од дана њеног формирања и по 
протеку наведеног рока може бити поново 
формирана у истом саставу.  

   
Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања „Службени гласник града 
Зворник“, а за њено извршење надлежни су 
Центар за социјални рад Зворник и одјељење 
за финансије при Градској управиЗворник. 

 
Члан 13. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о формирању првостепене 
стручне комисије о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју број: 01-022-22/13 од 21.03.2013.године 

 
Број: 01-022-50/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
______________________________________________________________________________________ 
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске“ 

број: 124/11), члана 18. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16) и члана  27. Статута Града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник Града Зворник 
број: 5/17), Скупштина Града Зворник, на сједници одржаној дана 05.априла 2017. године  доноси  
 

ПРОГРАМ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I 
Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/11) 

утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, начин обезбјеђивања посебног 
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јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања. 
Овим Законом одређене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, односно 
дјелатности заједничке комуналне потрошње.  
Дужност јединице локалне самоуправе је да обезбјеђује организовано обављање комуналних 

дјелатности, док је доношење Програма заједничке комуналне потрошње (у даљем тексту: 
Програм) надлежност скупштине јединице локалне самоуправе.  
Програм садржи обим и квалитет одржавања и обнављaња појединих комуналних објеката и 

уређаја, комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за 
реализацију и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно, као и мјере за 
спровођење Програма. Програмом заједничке комуналне потрошње посебно се утврђује обим и 
квалитет обављања сљедећих услуга:  

• чишћење јавних површина,  
• одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, 
• oдржавање јавних саобраћајних површина,  
• одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, 
• јавна расвјета у насељеним мјестима и  
• дјелатност зоохигијене.  

 
Утврђивање висине средстава за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње врши се на основу Програма, а обезбјеђују се из буџета јединице локалне самоуправе 
по основу прихода остварених из:  

 
• комуналне накнаде,  
• диjела накнаде за коришћење добара од општег интереса, 
• дијела прихода од пореза на непокретности, 
• дијела накнада за дате концесије.  

  
Буџетом Града Зворник  за 2017. годину, за реализацију Програма заједничке комуналне 

потрошње предвиђено је  950.000,00 КМ. 
 

Чишћење јавних површина 
 
Послови чишћења јавних површина подијељени су на послове: 

• jавне хигијене,  
• послове одржавања локалне депоније и уклањање дивљих депонија. 

 
Јавна хигијена 

 
Ручно чишћење јавних површина обухвата:   

 
• Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, риголи, тргови, 
пјешачке стазе, јавна паркиралишта и слично). Ручно чишћење обухвата прикупљање 
отпада и метење саобраћајних површина, пражњење корпица за отпад, скидање 
застарјелих плаката, и друге послове, 

• Ручно чишћење снијега и леда са тротоара, паркинг простора, паркова и степеништа, као 
и посипање соли у зимском периоду.  

• Уредно одржавање и пражњење корпи и посуда за отпад прије него што буду до врха 
напуњене.   

• Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина (уз саобраћајнице, уз 
ријеке, потоке, у стамбеним насељима, уз излетишта, спомен обиљежја и слично), 

• Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина (уз саобраћајнице, 
између тротоара, уз ријеке и потоке, у стамбеним насељима, површине око спомен 
гробља, излетишта и других површина).  

•  Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног обима 
кориштења јавних површина, елементарних непогода и слично.  

• Уклањање и санирање привремених нелегалних одлагалишта отпада и других нелегалних 
депонија.   
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• Прикупљање отпада дуж магистралних и локалних путева и одржавање хигијене на 
изграђеним аутобуским стајалиштима, дјечијим игралиштима и гушће насељеним 
мјестима (приградско и рурално подручје) и сл. 

  
За послове одржавања јавне хигијене у 2017.години, предвиђена су средства у износу од 

315.000,00 КМ. Послови се односе на чишћење јавних површина-улица, тротоара, зелених и 
рекреационих површина, одвођење атмосферски падавина са јавних површина, као и чишћење 
решетки и сливника за одводњу вода. 
 

Програм одржавања јавне хигијене у граду и приградским насељима за 2017.годину, предвиђа 
следеће активности: 
 Чишћење градских улица 
Ред. 
број Опис     

Јед. 
мјере Količina Цијена 

јед.мј. 
Укупно  
КМ 

1.1. Чишћење Улице Светог Саве од моста на 
реци Дрини до градске капије свих 12 
мјесеци сваки дан од 05°°- 19°°   
(асфалт/бехатон) 

m² 

13.975,0 1,96 27.391,00 
1.2. Чишћење улица око стамбених зграда 

''Змајевац'' и ''Дрина'' свих 12 мјесеци, 5 
дана у седмици у току прве смјене 
(асфалт). 

m² 

5.437,5 1,84 10.005,00 
1.3. Чишћење Улице Карађорђеве свих 12 

месеци  сваки дан у току прве смене 
(асфалт/бехатон) 

m² 
2.380,0 1,81 4.307,80 

1.4. Чишћење Улице око ''Z'' објеката, поред 
Основне школе ''Свети Сава'' свих 12 
месеци,  5 дана у седмици у току прве 
смене (асфалт) 

m² 

7.285,0 1,82 13.258,70 
1.5. Чишћење Улице око Зелене пијаце, од 

Привредне банке до Медицинског центра 
свих 12 мјесеци, 6 дана у седмици у току 
прве смјене (асфалт/бехатон) 

m² 

3.200,0 1,77 5.664,00 
1.6. Чишћење Улице око Спортске хале и 

паркиралишта свих 12 мјесеци, 4 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
3.500,0 1,77 6.195,00 

1.7. Чишћење површине испод жељезног 
моста свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици у 
току прве смене (асфалт) 

m² 
3.250,0 1,54 5.005,00 

1.8. Чишћење Улице Патријарха Павла  свих 
12 мјесеци, 5 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
3.740,0 1,53 5.722,20 

1.9. Чишћење насеља Српских добровољаца 
''B'' блокови  свих 12 мјесеци, 5 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
9.430,0 1,32 12.447,60 

1.10. Чишћење Улице Вука Караџића од 
раскрснице са приобалним путем до Трга 
Побједе свих 12 мјесеци, 5 дана у седмици 
у току прве смене (асфалт/бехатон) 

m² 

8.820,0 1,35 11.907,00 
1.11. Чишћење Улице Браће Обрадовић свих 12 

мјесеци, 3 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
1.610,0 1,77 2.849,70 

1.12. Чишћење Улице Симе Перића од Трга 
Побједе  до зграде ''Велепромета'' свих 12 
мјесеци, 3 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 

6.240,0 1,48 9.235,20 
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1.13. Чишћење Улице Мајевичке свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
1.050,0 1,57 1.648,50 

1.14. Чишћење Улице 9 Априла свих 12 мјесеци, 
3 дана у седмици у току прве смјене 
(асфалт) 

m² 
7.681,0 1,20 9.217,20 

1.15. Чишћење Улице Радничке свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
1.710,0 1,67 2.855,70 

1.16. Чишћење Улице Гаврила Принципа свих 
12 мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
1.710,0 1,67 2.855,70 

1.17. Чишћење Улице Омладинске свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
300,0 2,25 675,00 

1.18. Чишћење Улице Поп Петра Лазаревића, 
од моста на ријеци Златици до Старе 
болнице, свих 12 мјесеци, 2 дана у 
седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 

1.300,0 1,73 2.249,00 
1.19. Чишћење Болничке улице  свих 12 

мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
1.850,0 1,69 3.126,50 

1.20. Чишћење Улице Српских Јунака, од 
раскршћа  до улице Светог Саве, свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 

1.500,0 1,70 2.550,00 
1.21. Чишћење Улице Ослобођења, свих 12 

мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (коцка) 

m² 
1.120,0 1,58 1.769,60 

1.22. Чишћење Улице Марка Марковића свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
210,0 2,19 459,90 

1.23. Чишћење Улице Каменичке свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
350,0 2,19 766,50 

1.24. Чишћење Улице Снаговачке свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (коцка) 

m²  
300,0 2,19 657,00 

1.25. Чишћење Улице Горанске свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
300,0 2,19 657,00 

1.26. Чишћење степеништа поред Андрашеве 
виле, старе болнице и Медицинског 
центра свих 12 мјесеци, 2 дана у седмици 
у току прве смјене (асфалт) 

m² 

1.120,0 1,97 2.206,40 
1.27. Чишћење пјешачких стаза у парковима  

свих 12 мјесеци, 7 дана у седмици у току 
прве смјене (асфалт/бехатон коцка) 

m² 
1.500,0 1,89 2.835,00 

1.28. Чишћење насеља "Бирач" свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
3.500,0 1,39 4.865,00 

1.29. Чишћење сливника са испирањем свих 7 
мјесеци од 01.04. до 30.10. једном 
мјесечно.Обрачун по комаду. 

Комад 
 
 

      80   140,00 11.200,00 
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1.30. Чишћење решетки са испирањем свих 7 
мјесеци од 01.04. до 30.10. једном 
мјесечно.Обрачун по комаду. 

Комад 
 
 

      15 150,00 2.250,00 
1.31. Чишћење плаже и шетачке стазе од рампе 

до бензинске свих 12 мјесеци, 5 дана у 
седмици у току прве смјене 
(асфалт/земља) 

m² 

6.668,0 1,50 10.002,00 
1.32. Кошење траве и чишћење косина од 

Градске капије до бензинске пумпе и од 
мотела Лагуна до сервиса Галић на 
Метеризама од 01.03. до 31.10.Три 
радника у току прве смјене.Обрачун по 
броју кошења.  

кошењ
а          10   

2.470,0 24.700,00 

 УКУПНО    201.534,20 
  

Прање градских улица 
Ред. 
број Опис     Јед. 

Мјере количина Цијена 
јед.мј. 

Укупно 
КМ 

1.33. Прање градских улица са асфалтним 
коловозом 7 мјесеци почев од 01.04. до 
30.10.2017. године, 2 пута мјесечно:Светог 
Саве, Карађорђева, око Зелене пијаце, 
Браће Југовића и Вука Караџића.  

m² 

30.975,0 0,58 17.965,50 
1.34. Прање  улица :Симе Перића, Мајевичка, 

Гробнице, Браће Обрадовића, око 
Змајевца, насеље Српских добровољаца, 
"B''-објекти, око "Z''-објеката.   

m² 

13.914,0 0,58 8.070,12 
1.35. Одвоз смећа из контејнера које сакупе 

чистачи са улица, по потреби.Обрачун по 
броју испражњених контејнера. 

Контеј
нер 

 
 

26 29,99 779,74 
1.36. Утовар и одвоз гломазног смећа, шута 

(мини депоније) кој се не могу планирати и 
предвидјети у току године.Превоз 
камионом-сандучар запремине 
10m3.Обрачун по броју превезених тура.   

тура 

 
 
 
 

 60 150,00 9.000,00 
1.37. Одржавање градског зеленила (кошење 

траве, окопавање ружа и одржавање истих, 
садња нових садница и обрезивање старих) 
8 мјесеци у току године почев од 01.04. до 
30.11.Посао обављају два радиника у току 
8 мјесеци. 

мјесец 

 
 
 
 
 
8 800,00 6.400,00 

 УКУПНО    
42.215,36 

 
 Каракај 

Ред. 
број Опис     Јед. 

мјере количина Цијена 
јед.мј. Укупно КМ 

1.38. Чишћење путева (улица) у Каракају, стазе 
према Шперплочи и ТШЦ-у, тротоара од 
моста на ријеци Хочи до пруге свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици (асфалт)   

m² 

3.000,0 1,35 4.050,00 
1.39. Одвоз смећа из контејнера свих 12 

мјесеци, једном седмично (смеће које 
скупе чистачи).Обрачун по броју 
испражњених контејнера.  

контеј
нер 

    
 
 

52   29,99 1.559,48 

 УКУПНО    5.609,48 
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 Дивич 

Ред. 
број Опис     Јед. 

мјере количина Цијена 
јед.мј. Укупно КМ 

1.40. Чишћење улица у Дивичу (од улаза у 
Дивич до излаза према Видиковцу) свих 12 
мјесеци, 2 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 

2.800,0 1,20 3.360,00 
1.41. Одвоз смећа из контејнера свих 12 

мјесеци. Обрачун по броју испражњених 
контејнера.  

контеј
нер 

        
 

52   29,99 1.559,48 

 УКУПНО    4.919,48 
 

Одвоз смећа из сеоских мјесних заједница  
 Козлук 
Ред. 
број Опис     

Јед. 
мјере количина Цијена 

јед.мј. Укупно КМ 

2.1. Чишћење главне улице (од улаза до 
излаза из Козлука) свих 12 мјесеци, 4 дана 
у седмици у току прве смјене (асфалт) 

m² 
10.000,0 0,42 4.200,00 

2.2.. Чишћење улица према Малешћу свих 12 
мјесеци, 4 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
4.000,0 0,38 1.520,00 

2.3. Чишћење улице према изворишту киселе 
воде свих 12 мјесеци, 4 дана у седмици у 
току прве смјене (асфалт) 

m² 
900,0 0,43 387,00 

2.4. Чишћење улица према амбуланти свих 
12 мјесеци, 4 дана у седмици у току прве 
смјене (асфалт) 

m² 
900,0 0,43 387,00 

2.5. Одвоз смећа контејнерима једном 
седмично свих 12 мјесеци (смеће које 
сакупе чистачи).Обрачун по броју 
одвезених контејнера. 

контеј
нер 

        
 
 

52   29,99 1.559,48 

 УКУПНО    8.053,48 
 

Утовар и одвоз смећа на путним правцима:Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат 
 
Ред. 
број Опис     

Јед. 
мјере количина Цијена 

јед.мј. Укупно КМ 

2.1. Утовар и одвоз смећа са аутобуских 
станица и мјеста на путном правцу 
Пилица-Каракај, једном седмично свих 12 
мјесеци.(Пилица, Брањево, Роћевић, 
Козлук, Тршић, Челопек и Економија). 
Обрачун према броју одвезених тура. 

Тура 

52 260,00 13.520,00 
2.2.. Утовар и одвоз смећа са аутобуских 

станица и мјеста на путном правцу Сапна-
Каракај, једном седмично свих 12 мјесеци. 
Обрачун према броју одвезених тура. 

Тура 

52 230,00 11.960,00 
2.3. Утовар и одвоз смећа са аутобуских 

станица и мјеста на путном правцу Црни 
Врх-Каракај , једном седмично свих 12 
мјесеци. Обрачун према броју одвезених 
тура. 

Тура 

52 220,00 11.440,00 
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2.4. Утовар и одвоз смећа са аутобуских 
станица и мјеста на путном правцу 
Кушлат-Каракај, једном седмично свих 12 
мјесеци. Обрачун према броју одвезених 
тура. 

Тура 

52 255,00 13.260,00 

 УКУПНО     50.180,00 
 
Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија 
 
Радови обухватају редовно машинско и ручно планирање отпада, који се довози на локалну 

депонију. Како је са радом почела регионална депонија, активности и финансијска средства у овој и 
наредним годинама биће усмјерене на уклањању дивљих депонија и на санацији постојеће локалне 
депоније на обали ријеке Дрине. 
За послове санације дијела локалне депоније и уклањања дивљих депонија буџетом за 

2017.годину је планирано 50.000,00 КМ, као и субвенција за локалну депонију у износу од 
100.000,00 КМ.  
 

Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације 
 

Одржавање јавних саобраћајних површина обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, 
тргова, вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање градских саобраћајница 
у зимским условима. 
За крпљење ударних рупа у граду у 2017.години, предвиђена су средства у износу од 15.000,00 

КМ. 
За одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2017.години, уградњу лежећих 

избочина и поставка знакова предвиђено је 19.000,00 КМ. 
За одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације у 2017.години, предвиђено је 10.000,00 КМ. 

 
Зимско одржавање  
 
Зимско одржавање путева подразумијевају: одржавање у проходном стању за несметано одвијање 
пјешачког и моторног саобраћаја на саобраћајницама и тротоарима у граду и сеоским насељима, 
ручно и машинско уклањање снијега са саобраћајница и тротоара, посипање индустријске соли и 
абразивних материјала, утовар и одвоз снијега са мјеста сметњи одвијања саобраћаја, уклањање 
снијега и леда из сливника, са пјешачких прелаза, паркиралишта и тргова. 
Буџетом за 2017. Предвиђена су средства у износу од 120.000,00 КМ за зимско одржавање.  
 

Зимско одржавање градских улица, тротоара,паркинг простора и приградских насеља (Дивич, 
Шћемлија, Кула Град, Каракај, Улице, Економија, Челопек) 

Ред.
бр 

Опис Јед. 
мјере 

Количина Једин.  
цијена 

укупно 

1 Чишћење – разгртање снијега са 
саобраћајница 

km 585 29,85 17.462,25 

2 Посипање соли по саобраћајницама km 752 34,28 25.778,56 
3 Утовар у камион снијега и леда по потреби 

са  градских саобраћајница и тротоара и 
одвоз на депонију на СТД 3 km (камион од 
10 – 15 m3) 

km 30 181,35   5.440,50 

4 Набавка соли за зимско одржавање 
тротоара, паркинг простора, паркова и 
степеништа (со се предаје АД „Водовод и 
комуналије“) 

тона 10 404,00   4.040,00 

 
 

 
УКУПНО 

    
52.721,31 
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Зимско одржавање локалних путева обухвата: 

   
ред 
бр. врста радова количина    

(км) 

јед. 
цијена 
(КМ) 

укупно              
(КМ) 

1. 
Чишћење – разгртање снијега са путева.                
Обрачун по км¹. 

    
1.010,00     

       
19,00     

      
19.190,00     

2. 
 Посипање соли и абразивног материјала на путним 
правцима по потреби.Обрачун по км¹. 

       
250,00     

       
23,50     

       
5.875,00     

УКУПНО   
 

25.065,00 

 

 
Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних путева по датим 
релацијама. 

ред 
бр. релација  количина          

(m³) 

јед. 
цијена 
(КМ) 

укупно              
(КМ) 

1. К.мост – Г.Каменица у дужини од 15 км, фракција.                                                
         

60,00      
       

29,00     
       

1.740,00     

2. К.Ријека – Лијешањ у дужини од 4 км, фракција.       
         

30,00      
       

29,00     
          

870,00      

3. 
Јошанца (каменолом) – Липље у дужини од 7 км, 
фракција. 

         
40,00      

       
26,00     

       
1.040,00     

4. 
Нови мост (Јошаница) – Папратница – Јошаница – 
Гај – гробље у дужини од 4 км, фракција.                                    

         
20,00      

       
27,00     

          
540,00      

5. 
С.Варош, Зворник – Кула град у дужини од 5 км, 
фракција. 

         
30,00      

       
29,00     

          
870,00      

6. 
Златне воде – Снагово – Бијељевина у дужини од 13 
км, фракција.  

         
60,00      

       
31,00     

       
1.860,00     

7. 
Снагово (Р.Хан) – Црни врх у дужини од 4,6 км, 
фракција. 

         
20,00      

       
30,00     

          
600,00      

8. Зворник – Шћемлија у дужини од 2.5 км, фракција.  20,00      30,00     600,00      

9. 
Ораовац – Глумина – Махмутовићи у дужини од 5 км, 
фракција. 

         
20,00      

       
29,00     

          
580,00      

10. 
Ораховац – Крижеићи – Парлог у дужини од 8 км, 
фракција. 

         
50,00      

       
32,00     

       
1.600,00     

11. 
Парлог – Баљковица – Пандурица у дужини од 6 км, 
фракција. 

         
40,00      

       
33,00     

       
1.320,00     

12. 
Јардан ( надвожњак) – Д.Грбавци у дужини од 10 км, 
фракција. 

         
30,00      

       
28,00     

          
840,00      

13. 
Крижевићи – Китовнице – Дуги дио у дужини од 6,5 
км, фракција.  

         
40,00      

       
32,00     

       
1.280,00     

14. Цер – Горњи Грбавци у дужини 5 км, фракција.  
         

40,00      
       

30,00     
       

1.200,00     

15. 
Б.Поток – Калудрани – Клиса у дужини 7 км, 
фракција. 

         
30,00      

       
31,00     

          
930,00      

16. Ђулићи – Дураковићи у дужини 2 км, фракција.  10,00      31,00     310,00      
17. Петковци – Клиса у дужини 2 км, фракција.                  30,00      31,00     930,00      

18. Шетићи – Бошковићи у дужини од 2,5 км,  фракција.                                                               
         

30,00      
       

31,00     
          

930,00      
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19. Д.Шетићи – Г.Шетићи у дужини 2 км, фракција.  
         

20,00      
       

30,00     
          

600,00      

20. Тршић – Живковина  у дужини од 3 км,фракција.  
         

30,00      
       

33,00     
          

990,00      

21. Козлук – Јусићи – Оџачина у дужини 8 км,фракција.  
         

50,00      
       

34,00     
       

1.700,00     

22. 
Малешић (Шакотићи) – Клиса у дужини  5 км, 
фракција. 

         
40,00      

       
32,00     

       
1.280,00     

23. Скочић – Г.Скочић у дужини 3 км, фракција.                 
         

30,00      
       

27,00     
          

810,00      

24. К.Пут – Кисељак у дужини 6 км, фракција.            
         

10,00      
       

27,00     
          

270,00      

25. С.Шепак – Г.Шепак у дужини 2,5 км, фракција.          
         

20,00      
       

30,00     
          

600,00      

26. 
С.Шепак – Брањево – Локањ-Брањево – Д.Пилица у 
дужини 13 км, фракција. 

         
50,00      

       
32,00     

       
1.600,00     

27. 
Д.Пилица – Кула – Баре – Пећина – Д.Пилица у 
дужини 20 км, фракција.  

         
80,00      

       
36,00     

       
2.880,00     

28. Челопек – Улице – Каракај у дужини  5 км, фракција.                                                            
         

10,00      
       

26,00     
          

260,00      

29. Тршић – Соколина у дужини 2 км, фракција.      
         

10,00      
       

30,00     
          

300,00      

30. Тршић – Марковићи у дужини 1,5 км, фракција.    
         

10,00      
       

30,00     
          

300,00      

31. Челопек – Цер у дужини 2 км, фракција.                   
         

10,00      
       

28,00     
          

280,00      

32. 
М.Пут – Горњи –Табанци – Сјенокос у дужини 5 км, 
фракција. 

         
30,00      

       
30,00     

          
900,00      

33. Дрињача – Костјерево у дужини од 3 км, фракција.  
         

20,00      
       

32,00     
          

640,00      

34. 
Магистрални пут М-19 – Паљевићи у дужини од 3,2 
км, фракција.                                                    

         
20,00      

       
32,00     

          
640,00      

35. М.пут –Ђевање у дужини 4 км, фракција.         
         

20,00      
       

32,00     
          

640,00      

36. 
Липље – Самари – Јошаница у дужини од 7 км, 
фракција.  

         
20,00      

       
28,00     

          
560,00      

37. 
Липље – Султановићи – Маричићи у дужини до  3,5 
км, фракција. 

         
20,00      

       
30,00     

          
600,00      

38. 
Шћемлија – Хоча – М.пут у дужини од 1,5 км, 
фракција. 

         
10,00      

       
28,00     

          
280,00      

39. С.Шепак – Вишњик у дужини 1,0 км, фракција.  
         

10,00      
       

32,00     
          

320,00      

40. 
Поље (Мајдан)– Кучић кула и Рег. Пут-Лупе у дужини 
од 3 км, фракција.  

         
20,00      

       
30,00     

          
600,00      

41. 
М.пут – Д.Шепак – Дебела међа у дужини од 2 км, 
фракција. 

         
10,00      

       
30,00     

          
300,00      

42. 
Доња Трновица – Горња Трновица у дужини од 5 км, 
фракција.  

         
20,00      

       
30,00     

          
600,00      

43. 
М.Пут – Пађине у дужини  од 2 км, фракција.                           

10,00      
       

28,00     
          

280,00      

44. 
МЗ Роћевић – Пецка, Врела, Писићи – гробље у 
дужини од 3 км, фракција. 

         
20,00      

       
32,00     

          
640,00      

45. 
Бакрачи – Глођанско брдо у дужини од 1 км, 
фракција.  

         
10,00      

       
32,00     

          
320,00      
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46. 
Тршић – Гробље Овчаревац у од дужини од 3 км, 
фракција.  

         
10,00      

       
32,00     

          
320,00      

47. Тршић – Крстићи у дужини од 2 км, фракција.                        
         

10,00      
       

32,00     
          

320,00      

48. Табанци – Козлук у дужини од  2 км, фракција.                     
         

10,00      
       

28,00     
          

280,00      

49. Дрињача – Луке у дужини од  2 км, фракција.                      
         

10,00      
       

29,00     
          

290,00      

50. 
М.З.Локањ са засеоцима: Пантићи – Подгај – 
Гробљански пут у дужини од 3км, фракција.                        

         
20,00      

       
34,00     

          
680,00      

51. 
Радоњићи – Јанковићи – Паровића поток у дужини од 
4 км, фракција. 

         
20,00      

       
36,00     

          
720,00      

52. 
Савићи – Антићи – Њиверице у дужини од 5 км, 
фракција.  

         
20,00      

       
36,00     

          
720,00      

53. 
Манојловићи – Лазаревићи у дужини од 3 км, 
фракција.  

         
20,00      

       
36,00     

          
720,00      

54. 
Засеок Брањево – Подосоје у дужини од 3,5 км, 
фракција. 

         
20,00      

       
36,00     

          
720,00      

 
УКУПНО   42.000,00 

                                                                                 
Јавна расвјета у насељеним мјестима 
  
Јавна расвјета у насељеним мјестима, којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне 

површине обухвата послове везане за изградњу јавне расвјете, редовно одржавање јавне расвјете 
и утрошак електричне енергије за јавну расвјету. 

 Одржавање јавне расвјете подразумијева замјену сијалица, пригушница, грла, осигурача, 
проналажење и отклањање кварова, замјену оштећених стубова и свјетиљки, замјену оштећеног 
кабла и др.  
Буџетом су за јавну расвјету у 2017.години, предвиђена  средства у износу од 315.000,00 КМ. 
Од наведеног износа за трошкове електричне енергије за јавну расвјету у граду и по мјесним 

заједницама планирано је 250.000,00КМ,  за трошкове одржавања јавних расвјета планирано је 
40.000,00КМ, а за изградњу нове јавне расвјете планирано је 20.000,00 КМ. 
За новогодишњу декорацију града планирано је 5.000,00 КМ. 

 
Дјелатност зоохигијене 
 

Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих 
животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене 
(азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање 
животињских лешева са јавних површина и санацију терена. 
У 2017.години предвиђена су средства у износу од 6.000,00 КМ за дјелатности зоохигијене. 

 
Преглед потребних финансијских средстава за реализацију Програма заједничке комуналне 

потрошње: 
 
Опис активности 

 
Износ у КМ 

Одржавање јавне хигијене  315.000,00 
Санација дијела локалне депоније и уклањање дивљих депонија    50.000,00 
Субвенција за локалну депонију 100.000,00 
Одржавање јавних саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације   44.000,00 
Зимско одржавање улица, тротоара и насељених мјеста и локалних путева 120.000,00 
Јавна расвјета у насељеним мјестима 315.000,00 
Зоохигијена     6.000,00 
 

УКУПНО КМ: 
 

  950.000,00 
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II 
Oвај Програм објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број:01-022-45/17                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
05. април  2017.године                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА  
З в о р н и к                       Мерсад Мехмедовић, с.р. 
 
На основу члана 39. а у вези са чланом 26. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 
10 и 12. Закона о спорту (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08) и члана 27. а у вези са чланом 19. 
Статута Града Зворник- пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
Скупштина града Зворник је на сједници 
одржаној  05.04.2017.године донијела 
 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 
ГРАДА ЗВОРНИК 2017-2020. 

 
I 

1. УВОД 
 

По дефиницији ''Спорт је сваки облик 
физичке активности који организованим или 
неорганизованим учешћем доприноси 
унапређењу или побољшању физичког и 
психичког развоја дјеце, омладине и одраслих, 
афирмацији хуманих вриједности живота и 
остваривању што бољих резултата у спортским 
такмичењима.''*  (члан 2. став 1. Закона о 
спорту) 
 

Према Европском кодексу спортске етике и 
Европској спортској повељи Савјета Европе, 
спорт у основи мора бити: доступан свима под 
једнаким условима; хуман; слободан и 
добровољан; здрав и сигуран (безбедан); фер-
плеј; толерантан; етички прихватљив и 
усмјерен ка пуном остваривању личности; у 
складу са природном средином и друштвеним 
окружењем; независан од злоупотреба у 
политичке, комерцијалне и финансијске сврхе, 
односно циљева које су супротне спортском 
духу. 

 
Спортски дух је суштинска вриједност 

спорта и карактеришу га: етика, фер-плеј и 
поштење; здравље; изузетна достигнућа, 
карактер и образовање; радост и забава; 
тимски рад; посвећеност; поштовање правила 
и закона, поштовање себе и других учесника; 
храброст, заједница и солидарност. 
  
       Законом је прописано да је спорт у 
Републици Српској дјелатност од општег 
интереса. 

 
       Општи интерес остварује се доношењем и 
реализацијом Програма развоја спорта. 
 
       Основна начела којим се заснива спорт у 
Републици Српској су: 

- поштивање међународних права и 
слобода човјека и спортиста, 

- подстицање спортског и општег развоја 
Републике Српске и локалних 
заједница, 

- афирмација духа олимпизма и 
достојанственост спортског такмичења,  

- заштита здравља спортиста и 
супростављање  употреби 
стимулативних средстава и борба 
против свих облика насиља, посебно у 
врхунском спорту, 

- стручност у раду, изградња, 
реконструкција и намјенско коришћење 
спортских објеката.  

  
Бављење спортом у Републици Српској је 

добровољно, слободно и доступно свим 
грађанима под једнаким условима, независно 
од расне, националне, вјерске, политичке и 
полне припадности, здраво, безбедно и 
обавља се уз стручни надзор. 
  

1.1 Значај спорта 
 

Спорт има важну улогу у сваком друштву 
јер доприноси социјалној кохезији друштва, 
ширењу етичких и општих принципа, 
унапређењу или побољшању физичког и 
психичког развоја дјеце, омладине и одраслих, 
афирмацији хуманих вриједности живота.  

 

Спорт обогаћује друштвене односе, 
промовише заједништво међу људима и 
народима промовише ненасиље и социјалну 
реинтеграцију и узајамно разумијевање и 
зближавање људи. 

 
Сви грађани равноправно под истим 

условима могу учествовати у спорту као 
непосредни учесници у спортским 
активностима, или као пасивни посматрачи, 
односно гледаоци и љубитељи спорта.  

 

Спорт је један од најважнијих интегралних 
елемената друштвеног развоја, те је 
проглашен за дјелатност од општег интерса за 
Републику Српску.  
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1.2 Правни основ и разлози за израду 
програма 
 

Законом о спорту (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08) је уређена област спорта на нивоу 
Републике Српске и на нивоу локалних 
заједница.  

Члан 10. Наведеног закона прописује да 
''Република Српска, градови и општине доносе 
програме развоја спорта.''. Истовремено, Закон 
о локалној самоуправи дефинише улогу 
локалне самоуправе у развоју спорта. 

 
 Законом о локалној самоуправи (члан 26.) 

прописано је да јединице локалне самоуправе 
у области спорта и физичке културе имају 
следеће надлежности: 

(1) обезбеђује услове за изградњу, 
оржавање и коришћење спортских и 
рекреативних објеката,  

(2) обезбеђује и усмјрава реализацију 
школски и студентских спортских 
такмичења, 

(3) обезбеђује посебне услове за 
повећање квантитета и квалитета са 
младим спортским талентима, 

(4) обезбеђује услове за развој и 
унапређење аматерског спорта,  

(5) обезбеђује услове и издаје сагласност 
за организацију и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од значаја 
за јединицу локалне самоуправе и 

(6) друге надлежности у складу са 
законом. 

 
 Статутом  Града (члан 19.) је утврђено да 

у области спорта и физичке културе град има 
следеће надлежности: 

- обезбеђује услове за изградњу, 
одржавање и коришћење спортских и 
рекреативних објеката;  

- обезбеђује и усмјерава реализацију 
школских и студентских спортских 
такмичења, градског и међуопштинског 
нивоа; 

- обезбеђује посебне услове за 
повећање квантитета и квалитета са 
младим спортским талентима; 

- обезбеђује услове за развој и 
унапређење аматерског спорта;  

- обезбеђује и издаје лиценце за 
организације и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од значаја 
за град; 

- издаје лиценце за рад спортских 
стучњака у организацијама у области 
спорта на подручју града. 

Разлози за доношење овог програма  
огледају се у жељи сагледавања кључних 
питања у области спорта и дефинисање 
конкретних мјера за њихово рјешавање у циљу 
унапређења и одрживог развоја спорта у граду 
Зворник.  

 
1.3 Садржај Програма развоја спорта 

 
Програмом развоја спорта (у даљем тексту: 

програм) утврђују се основни правци, 
стратегија развоја и остваривање општег 
интереса у спорту Републике Српске и 
локалног интереса за  град Зворник. 

 
Програмом се утврђују нарочито: 
- Циљеви и задаци у области спорта на 
подручју  града Зворник; 

- Општи, материјални, кадровски, 
просторни и други услови за њихово 
остваривање; 

- Садржај и обим посебних облика 
спортске активности и манифестација 
које се финансирају или суфинансирају 
из јавних средстава; 

- Извршиоци програма, начин њиховог 
избора и рокови за реализацију; 

- Вријеме за које се доноси програм. 
 

Програм се односи на период од 4 (четири) 
године 2017-2020 година, (олимпијски циклус). 

 
1.4 Поступак доношења Програма 
 
Приједлог програма развоја спорта 

утврђује Комисија за спорт и културу 
Скупштине града Зворник и Стручног савјета за 
спорт. 

 
Полазне податке о спорту у граду Зворник 

прикупљају и обрађују стручне службе Градске 
управе надлежне за питања спорта.  

Изворни подаци о спорту добијају се од 
Спортских организација-клубова, спортских 
удружења, школа и других субјеката из области 
спорта, а основу чине њихови годишњи 
програми рада. 

 
Подаци о стању спорта као основ за израду 

и садржај Програма односе се на број и 
структуру спортских клубова, спортских 
организација, инфраструктуре спортских 
објеката и друга питања важна за израду 
Програма.  

 
Програмом се наводе законски прописи 

којима се регулишу питања спорта и важећа 
акта органа града из области спорта. 
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Поступак измјене и допуне Програма врши 
се једном годишње  на основу извјештаја и 
оцјене реализације Програма, а у циљу оцјене 
садржаја и приоритета у провођењу Програма. 

 
1.5 Органи који одлучују по питањима 

развоја спорта 
 

Органи који одлучују о питањима развоја 
спорта су: Скупштина Града, Градоначелник, 
Комисија за спорт и културу, Стручни савјет за 
спорт, стручни жири за избор најуспјешнијих 
спортиста, органи спортских клубова и 
организација, Комисија за контролу намјенског 
утрошка буџетских средстава и други органи. 
 
1.5.1.Скупштина града Зворник има следеће 
надлежности:  
 

- Доноси програм развоја спорта; 
- Доноси одлуку о критреријима и 

годишњем плану расподјеле  средстава 
спортским клубовима,из градског 
буџета; 

- Рјешава и друга питања у вези развоја 
спота у складу са законом и актима 
Града. 
 

1.5.2.Градоначелник града Зворник има 
следеће надлежности: 
 

- У складу са републичком 
категоризацијом доноси одлуку о 
рангирању спортских грана и 
спортиста,  

- Доноси Одлуку о додјели награда за 
школска такмичења; 

- Предлаже састав чланова Стручног 
савјета за спорт; 

- Доноси одлуку о додатним наградама 
спортистима на приједлог Стручног 
савјета за спорт; 

- Рјешава и друга питања у вези развоја 
спота у складу са законом и актима 
Града. 

  
1.5.3.Савјети у оквиру свог дјелокруга рада 
разматрају, предлажу и дају мишљења о: 
 

- Спортским активностима које су од 
приоритетног значаја за Републику 
Српску и град;    

- Критеријима за категоризацију 
спортова и спортиста; 

- Приједлозима система такмичења 
Републике Српске и града; 

- Програмима развоја спорта, плановима 
здравствене заштите спортиста и 

програмима борбе против коришћења 
недозвољених стимулативних 
средстава, насилног и недоличног 
понашања спортиста и гледалаца; 

- Иницијативама за измјену и допуну 
закона, те других прописа; 

- Наставним плановима и програмима, 
школовању и усавршавању стручног 
кадра за потребе спорта; 

- Програмима рада спортских центара, 
кампова и спортских школа; 

- Критеријима за утврђивање статуса 
врхунског спортисте, професионалног 
спортисте и професионалне спортске 
организације; 

- Критерију за избор лица која врше 
надзор над стручним радом. 
 

1.5.4.Комисија за спорт и културу као стално 
радно тијело Скупштине Града има 
надлежности утврђене чланом 52. 
Пословника о раду Скупштине Града, и то: 
 

- разматра и даје приједлоге и мишљења 
Скупштини о организацији културе и 
спорта на нивоу града као и коришћењу 
спортских објеката и терена;  

- разматра и даје приједлоге и мишљења 
о одржавању културних и спортских 
манифестација од значаја за град и 
Републику Српску која се финансирају 
из буџета града; 

- успоставља културну и спортску 
сарадњу са другим општинама у 
Републици Српској и шире; 

- успоставља сарадњу са културним и 
спортским организацијама, општинским 
савезима, установама и и инстуцијама 
у области културе и спорта; утврђује 
критерије и предлаже расподјелу 
планираних средстава за културне и 
спортске манифестације;  

- врши и друге послове из ове области 
по одлукама Скупштине града. 
 

1.5.5.Жири за избор спортисте године има 
следеће надлежности: 
 

- Врши годишњи избор најуспјешнијих 
спортиста и спортских радника 

 
1.5.6.Органи спортских клубова, 
организација и удружења у оквиру свога 
дјелокруга рада: 
 

- Доносе годишње програме рада са 
финансијским планом;  

- Доносе годишње извјештаје о раду;  
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- Предлажу додјелу признања и награда 
које додјељује Град; 

- Подносе редовне извјештаје о 
намјенском утрошку средстава из 
буџета Града; 

- Раде по другим питањима у складу са 
законом и овим Програмом. 
 

1.5.7.Основне и средње школе у оквиру 
свога дјелокруга рада: 

- Организују школска, регионална и 
републичка такмичења у складу са 
актима надлежног министарства; 

- Достављају податке о успјесима 
ученика на регионалним и републичким 
такмичењима; 

- Раде по другим питањима у складу са 
законом и овим Порграмом. 

 

2.ПРЕГЛЕД СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
А. Објекти у власништву Града, које користе фудбалски клубови 
 
рб ОБЈЕКАТ МЈЕСТО КОРИСТИ НАПОМЕНА 

1 СТАДИОН ЗА ВЕЛИКИ ФУДБАЛ 
И ПОМ. ОБЈЕКТИ 

Зворник  ФК ''Дрина''  

2 - II- Тршић ФК ''Подриње''  
3 - II- Доњи Шепак ФК ''Напредак''  
4 - II- Каракај ФК ''Раднички''  
5 - II- Јардан ФК ''Јардан''  
6 - II- Локањ ФК''Локањ''  
7 - II- Челопек ФК ''Српски Соко''  
8 - II- Табанци ФК ''Табанци''  
9 - II- Трновица ФК ''Трновица''  

10 - II- Пилица ФК ''Будућност''  
11 - II- Дивич Нема Ф.клуб   
12 - II- Роћевић ФК ''Јединство''  
13 - II- Козлук Нема Ф.клуб Не користи се  
14 - II- Дрињача Нема Ф.клуб Не користи се  
15 - II- Горњи Шепак Нема Ф.клуб Не користи се  
16 ИГРАЛИШТЕ МАЛИ ФУДБАЛ ЗВОРНИК РСЦ  
17 СПОРТСКА САЛА С. СОКО ЗВОРНИК РСЦ  

                                          
Б. Објекти у власништву Града, користе грађани Мјесних заједница  
 
рб ОБЈЕКАТ МЈЕСТО    НАПОМЕНА 

1 ИГРАЛИШТА ЗА КОШАРКУ И 
МАЛИ ФУДБАЛ 

 ПИЛИЦА     Нису стандардн. 
 димензија 

2 - II- ПАЂИНЕ  - II- 
3 - II- УЛИЦЕ  - II- 
4 - II- ЕКОНОМИЈА  - II- 
5 - II- ЦЕР  - II- 
6 - II- КИТОВНИЦЕ  - II- 
7 - II- ДИВИЧ  - II- 
8 - II- ЗВОРНИК  - II- 

 
В. Објекти у власништву Града, на коришћењу у школама 
 
рб ОБЈЕКАТ  СПОРТСКА 

САЛА  
ИГРАЛИШТЕ ЗА 

  
1 ОШ ''СВЕТИ САВА'' ЗВОРНИК 2 САЛЕ КОШАРКА ОДБОЈКА  
2 ОШ ''Д. МАКСИМОВИЋ'' ЧЕЛОПЕК САЛА НОВА КОШАРКУ ОДБОЈКА М.ФУДБАЛ 

2.1 ОРАОВАЦ –ПОДРУЧНА ОШ  САЛА КОШАРКУ ОДБОЈКА М.ФУДБАЛ 
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2.2 КРИЖЕВИЋИ –ПОДРУЧНА ОШ - КОШАРКУ ОДБОЈКА М.ФУДБАЛ 
2.3 ПЕТКОВЦИ –ПОДРУЧНА -     М.ФУДБАЛ 

3 ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' КОЗЛУК САЛА КОШАРКУ ОДБОЈКА М.ФУДБАЛ 
3.1 ТРШИЋ –ПОДРУЧНА ОШ - КОШАРКУ   М.ФУДБАЛ 
3.2 СКОЧИЋ – ПОДРУЧНА ОШ - КОШАРКА  М.ФУДБАЛ 
3.3 МАЛЕШИЋ –ПОДРУЧНА ОШ - КОШАРКУ   М.ФУДБАЛ 
4 ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' РОЋЕВИЋ САЛА КОШАРКУ   М.ФУДБАЛ 
4.1 БРАЊЕВО –ПОДРУЧНА ОШ - КОШАРКУ ОДБОЈКА М.ФУДБАЛ 
4.2 КИСЕЉАК –ПОДРУЧНА ОШ - КОШАРКУ   М.ФУДБАЛ 
5 ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ПИЛИЦА САЛА     М.ФУДБАЛ 
5.1 БАРЕ –ПОДРУЧНА ОШ -   М ФУДБАЛ 
5.2 ЛОКАЊ -ПОДРУЧНА ОШ -   М.ФУДБАЛ 
6 ОШ ''ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' ДРИЊАЧА САЛА КОШАРКА  М.ФУДБАЛ 
6.1 Д.КАМЕНИЦА –ПОДРУЧНА ОШ САЛА   М.ФУДБАЛ 
6.2 ЗЕЛИЊЕ –ПОДРУЧНА ОШ -   М.ФУДБАЛ 
7 ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 

''ПЕТАР КОЧИЋ'' ЗВОРНИК 
САЛА НОВА 
  

- - - 

8 ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
ЗВОРНИК 

САЛА КОШАРКУ   М.ФУДБАЛ 

      
 
Г. ЈАВНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 
 
Објекат: Спортска дворана; Газдује ЈУ 

''Рекреативно спортски центар Зворник'' 
Зворник, чији је оснивач Град Зворник. 
Велика сала испуњава све стандарде за 

лигашка такмичења; кошарка, одбојка, рукомет 
и мали фудбал. Капацитет 2500 сједишта за 
публику. Мала сала за тренинге; кошарке и 
борилачких спортова. Свлачионице са 
купатилима и мокрим чворовима. 
 
3.СПОРТСКИ КЛУБОВИ 
 

 На подручју града Зворник, према 
званичним евиденцијама градске управе 
активно дјелују 42 спортска клуба. Сви клубови 
су уписани у Судски регистар код регистарског 
суда, а већина клубова је или уписана или се 
налази у процесу уписа у Регистар спортских 
организација који се воде код Министарства за 
породицу, омладину и спорт  Владе Републике 
Српске. 
Од активних клубова на подручију града 

Зворник, сви клубови су се одазвали позиву и 
доставили упитнике на основу којих смо 
сачинили информацију о стању спорта на 
подручију града Зворник. 
Сачињена информација представља први 

корак у објективном сагледавању стања у 
спорту на територији града Зворник. Циљ је 
био да се сагледа објективно стање у спорту са 
свим елементима његовог постојања, а у 
правцу његове могуће надоградње у наредном 
периоду. 

 
Узевши у обзир да је овакав извјештај рађен 

само једном до сада у предходним годинама, 
нисмо имали могућност да сагледамо 
тенденције у кретању одређених показатеља 
стања спорта. Надамо се да ће овај извјештај 
бити полазна основа за анализу стања у 
спорту на територији града Зворник у годинама 
које слиједе. 
 

3.1.Преглед спортских клубова по 
категоризацији утврђеној од стране 
Владе РС 

 
Сваки спортски клуб, у зависности од 

спортске дисциплине којој припада, можемо 
разврстати према: 

• Категоризацији спортских клубова 
Владе РС, утврђене посебним 
правилником који се налази у прилогу 
(прилог број 3) 

• Томе да ли њихове спортске 
дисциплине спадају у ред олимпијских 
или неолимпијских спортова, 

• Према начину наступа на 
такмичењима, на екипне или 
појединачне  

Појединачне спортске клубове, због велике 
заступљености борилачких спортова на 
територији града Зворник, можемо разврстати 
на борилачке и остале појединачне спортове. 

 
У табеларном  приказу који слиједи 

представили смо 45 клубова разврстаних 
према горе наведеним критеријумима: 
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Р.Бр. НАЗИВ КЛУБА 
Категорија 
спортова по 
критеријуму 
Владе РС 

Олимпијски 
или 

неолимпијски 
Екипни 
спортови 

Појединачни 
спортови 

Борилачки Остали 

1. Атлетски Клуб "Зворник" 1 да не   да 

2. 
Гимнастичарски клуб 
"Полет" 1 да не   да 

3. КК "Зворник баскет" 1 да да     
4. КК Дрина Бирач 1 да да     
5. КК Дрина Зворник 1 да да     

6. 
Одбојкашки клуб 
"Дрина" 1 да да     

7. ОКК "Принцип" 1 да да     
8. ОФК ''Трновица'' 1 да да     
9. РК" Дрина" 1 да да     
10. ФК "Јасеница" 1 да да     
11. ФК "Локањ" 1 да да     
12. ФК "Челопек" Челопек 1 да да     
13. ФК ''Брањево'' Брањево  1 да да     
14. ФК ''Будућност'' Пилица 1 да да     
15. ФК ''Дрина'' Зворник 1 да да     
16. ФК „Подриње“ Тршић 1 да да 
17. ФК ''Јардан'' Јардан 1 да да     
18. ФК ''Јединство'' Роћевић 1 да да     

19.
ФК ''Напредак'' Доњи 
Шепак 1 да да     

20. ФК ''Раднички'' Каракај 1 да да     
21. ФК "Табанци" Табанци 1 да да     
22. Џудо клуб "Српски Соко" 1 да да да   
23. Бокс клуб ''Дрина'' 2 да не да   
24. Кајак кану р.к. "Дрина" 2 да да   да 
25. Карате  клуб "Сен-сеи" 2 да да да   
26. Карате клуб "Дрина" 2 да да да   
27. Карате клуб "Змај" 2 да да да   

28.
Карате клуб "Српски 
Соко" 2 да да 

да   

29.
Рафтинг клуб "Еко 
Дрина" 2 не да     

30.
Тениски клуб "АС" 
Роћевић 2 да да   да 

31.
Тениски Клуб 
"Видиковац" 2 да не   да 

32. Шаховски клуб "Дрина" 2 не не   да 

33.
Кик бокс клуб "Српски 
Соко" 3 не не да   

34.
Клуб борилачких 
спортова "056"  3 не не да   
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35.
Планинарско друштво 
"Корак" 3 не не   да 

36.
Планинарско 
друштво"Младост" 3 не не   да 

37.
Таеквондо клуб 
"Зворник" 3 да не да   

38.
Теквондо клуб "Српски 
Соко" 3 не не да   

39. Џиу џицу "Јуниор" 3 не не да   
40. Аикидо клуб "Шихан" 4 не не да   
41. Боди билдинг  " С.Соко" 4 не не   да 

42.
Мото клуб "Дрински 
соко" 4 не не   да 

43.
Ауто мото клуб „Екстрем 
4Х4“ 4 не не да 

44.
Клуб борилачких 
вјештина „Просвјетитељ“ 4 не не да 

45.

Спортско удружење 
особа са инвалидитетом 
"Бијели штап" 

4 
не не   да 

 
По категоризацији спортова, утврђеној 

Правилником о категоризацији Владе РС, 
сви спортови су разврстани у пет категорија. 

Критеријуми по којима је извршена 
категоризација су: друштвени значај, 
заступљеност спорта у свијету, традиција у 
свијету, постојање свјетске федерације, број 
земаља чланица, систем такмичења (од 
најнижег нивоа до свјетског такмичења), 
традиција спорта у Републици, медијска 
заступљеност и популарност спорта, 
финансијска самосталност спорта у свијету и у 
Републици, активност спорта у свијету и 
Републици, утицај на рекламирање и 
спонзорисање, утица спорта на ученике и 
приступачност спорта. 
Од 45 спортских клубова три клуба се баве 

рекреативним спортом, у првој категорији се 
налази 21 клуб, што чини 50 % свих клубова у 
Зворнику, у другу категорију сврставамо десет 
клубова, што је 24 %, трећа категорија је 
заступљена са 16 %, што чини седам клубова, 
преостали клубови (њих четири) чине 10 % 
укупних клубова које смо узели у разматрање.  
 
3.1.1.Број спортских клубова из реда 
олимпијских спортова  

 
Од 42 спортска клуба, 24 спортска клуба су 

из реда олимпјских спортова, што чини 57 % од 
укупног броја клубова, док је 18 клуб из реда 
неолимпијских спортова, што чини 43 % од 
укупног броја клубова. 
 
 

 
3.1.2.Број екипних и појединачних спортских 
клубова 

 
Од 42 клуба са територије града Зворник, 21 

клуб се бави дисциплинама које спадају у 
екипне спортове, што је 50 %, док преосталих 
50 % (21) се бави дисциплинама које спадају у 
тзв. појединачне спортове. 
 
3.1.3.Подјела појединачних спортова на 
борилачке и остале појединачне спортове 

 
Од укупног броја клубова, који се баве 

појединачним спортским дисциплинама, 58%  
(12 од 21 клуб) њих спада у категорију 
борилачких клубова, док се осталих 42% 
клубова распоређује на остале појединачне 
спортске дисциплине. Процентуални удио 
борилачких клубова у укупном броју клубова 
износи 30%. 
 
3.1.4.Заступљеност појединих спортских 

дисциплина на територији града  
Зворник 

 
Најзаступљенија спортска дисциплина, на 

територији града Зворник, узевши у обзир број 
спортских клубова који се баве истородним 
спортским дисциплинама, 
јесте фудбал са 30 %. Од укупно 42 клуба, 12 
клубова се бави овом спортском дисциплином. 
Преостале спортске дисциплине су заступљене 
како слиједи: 

• карате - 4 клуба, укупно 9,5 % 
• кошарка – 4 клуба, укупно 9,5 % 
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• тенис, рафтинг и кајак кану, теквондо, 
кик бокс – по 2 клуба или по 4,5 % 

• џудо, рукомет, одбојка, бокс, шах, 
пеинтбол, планинарење, џиу џицу, 
аикидо, смучање и атлетика по један 
клуб или по 2,5 % 
 

3.1.5.Просјечна старост спортских клубова у 
Зворнику 

 
Званично први основани клуб на територији 

града Зворник је ФК „Дрина“, основан 1945. 
године. Последњи основани клуб је 
Гимнастичарски клуб „Полет“ основан 2016. 
године. 
Узевши у обзир године оснивања и број 

клубова, закључак је да је просјечна старост 
клубова 19 година. 
Од поменута 42 клуба, 12 клубова је 

основано прије рата (до 1992. године), док је 30 
преосталих клубова основано у послијератном 
периоду. У периоду од 2007. до  

2016. године основано је чак 19 клубова, па 
се овај период може сматрати за период 
експанзије у развоју спорта на територији 
града Зворник. 
 
3.1.6.Функционисање руководећих органа 

клуба 
 

На основу достављених извјештаја може се 
стећи увид у функционисање/нефункциониса-
ње органа спортских клубова. Од укупног броја 
клубова код 75 % клубова састанци управних 
одбора одржавају се барем два пута годишње, 
па можемо сматрати да имају управне одборе 
који функционишу. Када је у питању скупштина 
клубова, код 67 % клубова је у току 2016. 
године одржана барем једна сједница 
скупштине, па се може сматрати да имају 
скуштину клуба која функционише. Обавезне 
четворогодишње реизборне Скупштине су 
одржане код једног броја клубова. 
 
3.1.7.Полна и старосна структура чланства 

по клубовима  
 
Према достављеним подацима, на 

територији Града Зворник, укупан број чланова 
свих спортских клубова је 2723. Од тога, чак 84 
% спортиста су мушкарци, док жене у овом 
броју чине само 16 %. 
Гледајући старосну структуру, у интервалу 

од 0 до 6 година имамо 217 спортиста (8%), 
1034 спортисте су старости од 6 до 14 година 
(38 %), 21 % спортиста су узрасне доби од 14 
до 19 година, а преко 19 година има чак 32 % 
чланова спортских клубова (872 спортиста). 

3.1.8.Удио рекреативних спортиста у 
укупном броју спортиста 
 

Од укупног броја спортиста (2723), њих 72 % 
(1950) су чланови свих званичних 
такмичарских селекција. Преосталих 34 % 
чланова спортских клубова су полазници 
школа спорта, рекреативци или тренирају у 
клубовима који припадају спортовима  без 
организованих такмичења. 

        

Званичне селекције према спортским 
савезима су: 
 

• Пионири – број спортиста 645 (32 % 
чланова спортских клубова се такмичи 
у овој селекцији) 

• Кадети – број спортиста 419 (22 % 
чланова спортских клубова се такмичи 
у овој селекцији) 

• Јуниори – број спортиста 347 (18 % 
чланова спортских клубова се такмичи 
у овој селекцији) 

• Сениори – број спортиста 539 (28 % 
чланова спортских клубова се такмичи 
у овој селекцији) 

 
3.1.9.Просјечан број мјесеци у току године у 
којима клубови имају тренажне 
активности 

 
Анализом достављених података 

установили смо да годишња дужина тренажних 
процеса варира по клубовима. У неким 
клубовима тренажни процеси трају само три 
мјесеца, док са друге стране имамо и клубове 
код којих се тренажне активности реализују 
током цијеле године. 
Просјечна дужина трајања тренажног 

процеса, који спроводе спортски клубови, је 
девет мјесеци. 

 
3.1.10.Да ли клубови остварују приходе од 
маркетиншких активности или се 
приликом обезбјеђивања средстава за 
функционисање клуба ослањају само на 
Буџет Града Зворника  
 

У задње вријеме примјећен је позитиван 
тренд да клубови, поред средстава које 
обезбјеђују из Буџета Града Зворник, увећавају 
буџет клуба кроз разне маркетиншке 
активности. Дошли смо до закључка да 
приближно 30% спортских клубова се не 
ослања искључиво на Буџет Града Зворник. 

 

3.1.11.Да ли клубови остварују приход по 
основу чланарина 
Чак 54% клубова наплаћују мјесечну 
чланарину која износи од 5 до 20 КМ. 
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3.2.Регистар спортских организација Града Зворник 
 

Регистар спортских клубова - Град Зворник, фебруар 2017. године  
БРОЈ НАЗИВ КЛУБА КОНТАКТ ОСОБА МЕЈЛ ТЕЛЕФОН 

1 AK "Зворник" Зворник Мандић Момчило slavicamandic4@gmail.com 065 216 147 

2 Аикидо клуб "Шихан" Зворник Лазић Младен lazicmladen@aol.com 065 797 105 

3 Ауто мото клуб "Екстрем" Зворник Млађеновић Игор igor.mladjenovic@gmail.com 065 342 176 

4 Боди билдинг клуб "Српски Соко" 
Зворник 

Мијић Дарко mitar.r@teol.net 065 472 189 

5 Бокс клуб "Дрина" Зворник Новаковић Драшко / 063 844 08 86 

6 Гимнастичарски клуб "Полет" 
Зворник 

Бранко Гајић filipgajic@yahoo.com 065 963 784 

7 Кајак кану клуб "Дрина" Дивич Тухчић Мустафа ugdrina@yahoo.com 061 363 986 

8 Карате клуб "Дрина" Зворник Иконић Неђо nedjoikonic@gmail.com 066 480 788 

9 Карате клуб "Змај" Зворник Тришо Кукољ kilizmaj@yahoo.com 066 636 375 

10 Карате клуб "Сен-сеи" Зворник Марјановић Војин vojinmarjanovic@hotmail.com 065 999 776 

11 Карате клуб "Српски Соко" 
Зворник 

Бранко Гајић filipgajic@yahoo.com 065 963 784 

12 КБВ"ПРОСВЕТИТЕЉ" Зворник  Хајдаревић 
Нерзудин 

kbvprosvetitelj@yahoo.com 065 372 846 

13 Кик бокс клуб "Српски Соко" 
Зворник 

Раде Бијелица / 063 844 08 86 

14 KK "Zvornik - basket" Zvornik Dejan Gajić gaja14@yahoo.com 065 466 795 

15 KK "Дрина-Бирач" Зворник Стевановић 
Момчило 

kkdrina@teol.net 065 680 245 

16 КК "Зворник" Зворник Тијанић Предраг pedja.tijanic@hotmail.com 065 055 567 

17 КК "Принцип" Зворник Стевановић Дарко rodneystefanovic@gmail.com 065 806 801 

18 Клуб борилачких спортова "056" 
Зворник 

Никола Дробњак nickdijaz87@gmail.com 065 509 74 05 

19 Мото клуб "Дрински соко" Зворник Крстић Мирослав miroslavk3@gmail.com 065 382 452 

20 ОК"Дрина" Зворник Петровић Велибор v.petrovic@nlbbl.com 065 958 097 

21 Планинарско друштво "Младост" 
Зворник 

Јовановић Војин os199@zv.elta-kabel.com 065 845 160 

22 Планинарско друштво"Корак" 
Зворник 

Жељко Видаковић zeljkovid1308@gmail.com 061 682 13 81 

23 Рафтинг клуб "Еко-Дрина" 
Зворник 

Радаковић Горан radakovic.g@teol.net 065 610 439 

24 РК "Дрина" Зворник Видаковић Средо sredovidakovic@gmail.com 065 409 143 

25 Спортско удружење о.с.и. "Бијели 
штап" 

Љубинко Ребић sszvor@teol.net 065 981 206 

26 Таеквондо клуб "Зворник" 
Зворник 

Младен Ристић mladenristictkd@gmail.com 065 420 336 

27 Таеквондо клуб "Српски Соко" 
Зворник 

Кусмук Душко itf.srpska@gmail.com 065 143 340 

28 Тениски клуб "АС" Роћевић Аћимовић Срећко srecobrojevi@gmail.com 066 705 374 

29 Тениски клуб "Видиковац" 
Зворник 

Јовановић Милош milosjovanovic@gmail.com 065 516 885 

30 ФК "Брањево" Брањево Дејан Петровић / 064 451 73 37 

31 ФК "Будућност" Пилица Лазаревић Милан r.lukic87@gmail.com 065 563 251 

32 ФК "Дрина" Зворник Бојан Ћирковић fkdrinazvornik@teol.net 066 423 734 
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33 ФК "Јардан" Јардан Радовић 
Слободан 

tamararadovic47@gmail.com 065 643 727 

34 ФК "Јасеница" Јасеница Мићић Радивоје biljanamici992@hotmail.com 065 487 234 

35 ФК "Јединство" Роћевић Милан Ђокић milan1003@gmail.com 065 242 532 

36 ФК "Локањ" Локањ Зоран Ђукановић fklokanj1998@gmail.com 066 762 668 

37 ФК "Напредак" Шепак Радивоје 
Лазаревић 

lazar.r@teol.net 065 940 130 

38 ФК "Подриње" Тршић Радивоје 
Аћимовић 

rade.acimovic@gmail.com 065 132 764 

39 ФК "Раднички" Каракај Рајо Окиљ radnicki.karakaj@gmail.com 065 918 419 

40 ФК "Српски Соко" Челопек Танацковић 
Цвјетко 

valebtina.andjela@gmail.com 065 981 220 

41 ФК "Табанци" Табанци Славиша Милић miroslavilic81@yahoo.com 066 705 357 

42 ФК "Трновица" Трновица Томић Јован jovantomic@teol.net 065 515 596 

43 Џиу џица клуб "Јуниор" Зворник Тубић Ненад slakisladjaa@gmail.com 064 914 30 51 

44 Џудо клуб "Српски Соко" Зворник Божовић Драган trgospedzv@gmail.com 065 522 954 

45 Шаховски клуб "Дрина" Зворник Мићић Владо drago.g@teol.net 065 932 471 

 
3.3.Број спортиста и селекција, спортских клубова града Зворник 
 
  Бр.такмичара по селекцијама Полна стру. УКУПНО  
БРОЈ НАЗИВ КЛУБА шк.спор

та 
пиони
ри 

кадет
и 

јунио
ри 

сенио
ри 

М Ж  

1 AK "Зворник" Зворник 23 22 10 9 8 27 45 72 
2 KK "Zvornik - basket" Zvornik 61 37 15 15 15 95 48 143 
3 KK "Дрина-Бирач" Зворник 0 0 6 16 18 40 0 40 
4 Аикидо клуб "Шихан" Зворник 0 0 0 0 0 15 5 20 
5 Ауто мото клуб "Екстрем" Зворник 0 0 0 0 35 35 0 35 
6 Спортско удружење о.с.и. "Бијели 
штап" 

0 0 0 0 25 20 5 25 

7 Боди билдинг клуб "Српски Соко" 
Зворник 

0 0 0 0 1 1 0 1 

8 Бокс клуб "Дрина" Зворник 0 6 11 12 4 32 3 35 
9 Гимнастичарски клуб "Полет" 
Зворник 

0 12 21 0 0 9 24 33 

10 Кајак кану клуб "Дрина" Дивич 0 8 11 5 6 12 18 30 
11 Карате клуб "Дрина" Зворник 0 2 26 3 2 19 14 33 
12 Карате клуб "Змај" Зворник 0 12 15 3 5 35 5 40 
13 Карате клуб "Сен-сеи" Зворник 0 40 60 15 0 70 45 115 
14 Карате клуб "Српски Соко" Зворник 0 6 11 12 6 28 7 35 
15 КБВ"ПРОСВЕТИТЕЉ" Зворник  0 0 0 0 10 10 0 10 
16 Кик бокс клуб "Српски Соко" 
Зворник 

0 6 11 12 6 28 7 35 

17 КК "Зворник" Зворник 10 20 15 15 0 60 0 60 
18 КК "Принцип" Зворник 0 0 0 0 30 30 0 30 
19 Клуб борилачких спортова "056" 
Зворник 

0 2 6 8 9 20 5 25 

20 Мото клуб "Дрински соко" Зворник 0 0 0 0 0 24 2 26 
21 ОК"Дрина" Зворник 40 24 24 24 20 46 86 132 

mailto:tamararadovic47@gmail.com
mailto:biljanamici992@hotmail.com
mailto:milan1003@gmail.com
mailto:fklokanj1998@gmail.com
mailto:lazar.r@teol.net
mailto:rade.acimovic@gmail.com
mailto:radnicki.karakaj@gmail.com
mailto:valebtina.andjela@gmail.com
mailto:miroslavilic81@yahoo.com
mailto:jovantomic@teol.net
mailto:slakisladjaa@gmail.com
mailto:trgospedzv@gmail.com
mailto:drago.g@teol.net
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22 Планинарско друштво "Младост" 
Зворник 

0 0 0 0 0 29 15 44 

23 Планинарско друштво"Корак" 
Зворник 

0 0 0 0 0 15 15 30 

24 Рафтинг клуб "Еко-Дрина" Зворник 0 0 0 0 0 86 12 98 
25 РК "Дрина" Зворник 15 9 11 11 18 56 8 64 
26 Таеквондо клуб "Зворник" Зворник 0 15 5 10 10 15 25 40 
27 Таеквондо клуб "Српски Соко" 
Зворник 

10 20 20 30 20 80 20 100 

28 Тениски клуб "АС" Роћевић 12 0 14 10 6 33 10 43 
29 Тениски клуб "Видиковац" Зворник 30 15 10 0 0 50 5 55 
30 ФК "Брањево" Брањево 0 0 0 10 35 45 0 45 
31 ФК "Будућност" Пилица 0 0 0 20 15 35 0 35 
32 ФК "Дрина" Зворник 60 35 35 30 30 190 0 190 
33 ФК "Јардан" Јардан 0 15 0 0 18 33 0 33 
34 ФК "Јасеница" Јасеница 0 0 30 30 60 100 0 100 
35 ФК "Јединство" Роћевић 30 20 20 0 25 95 0 95 
36 ФК "Локањ" Локањ 0 19 0 0 54 73 0 73 
37 ФК "Напредак" Шепак 30 20 20 20 15 105 0 105 
38 ФК "Подриње" Тршић 20 15 15 5 35 90 90 90 
39 ФК "Раднички" Каракај 20 24 16 0 26 86 0 86 
40 ФК "Српски Соко" Челопек 20 0 15 15 17 67 0 67 
41 ФК "Табанци" Табанци 0 0 0 0 25 25 0 25 
42 ФК "Трновица" Трновица 0 0 0 0 99 99 1 100 
43 Џиу џица клуб "Јуниор" Зворник 0 14 15 25 2 39 17 56 
44 Џудо клуб "Српски Соко" Зворник 49 40 20 20 25 90 64 154 
45 Шаховски клуб "Дрина" Зворник 0 0 0 0 80 80 0 80 

 
3.4.ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ  
 
3.4.1.Признања и награде за афирмацију и 
развој спорта 
 
За посебне резултате у такмичењима  и 

допринос у афирмацији и развоју спорта у 
граду Зворник утврђује се годишња признања и 
награде, спортским клубовима, спортистима, 
организацијама и појединцима.  

 
Избор најуспјешнијих спортиста и спортских 

радника врши стручни жири на основу 
достављених приједлога спортских клубова, 
организација и спортских удружења и других 
предлагача. 

 

Чланове стручног жирија именује Савјет за 
спорт. 

  

Избор најуспјешнијих спортиста и спортских 
радника врши  се у више категорија, којима се 
додјељују признања, награде и новчане 
награде, и то: 

1. Спортиста године,годишња стипендија 
у износу 1000КМ, диплома, пехар, 

2. Спортисткиња  године,              годишња        
стипендија у износу 1000КМ, диплома 
пехар,    

3. Најбољи спортисти 3-10 мјесто, 
новчана награда 200КМ, диплома   

4. Најталентованији спортиста, (до 21 
године), новчана награда 200КМ, 
диплома 

5. Талентованих спортиста, 2-10 мјесто, 
новчана награда 100КМ, диплома 

6. Спортски радник године, новчана 
награда 300КМ, диплома 

7. Најбољи тренер, новчана награда 
300КМ, диплома 

8. Најбољи тренер млађих категорија, 
новчана награда 300КМ, диплома, 
пехар 

9. Најбољи спортски клуб, новчана 
награда 500КМ, пехар, диплома 

10. Специјално признање, (посебан 
допринос афирмацији и развоју спорта) 
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-појединци, клубови и непрофитне 
организације; новчана награда 300КМ, 
диплома  
-привредна друштва; уметничка слика, 
диплома 
 

Признања се додјелују на спортској 
манифестацији ''Избор спортисте године града 
Зворник''. 

  
Облик признања и критерији за њихову 

додјелу, утрђује се посебним актом који доноси 
Савјет за спорт.  
На приједлог Савјета за спорт одлуком 

градоначелника могу се утврдити и друга врста 
признања. 
 
3.4.2. Признања за успјехе на школским 
такмичењима 
 

Признања и награде на  школским 
такмичењима (регионалним и републичким) 
утврђују се посебним актом који доноси 
градоначелник на основу приједлога савјета за 
спорт. Награде за успјехе на школским 
такмичењима могу се додјелити школама, 
школским екипама и ученицима -спортистима 
појединачно. Награде ученицима основних и 
средњих школа су равноправне и у висини као 
и награде за успјехе ученика на такмичењима 
из осталих наставних предмета. 
Награде за успјехе на школским 

такмичењима додјељује се на крају школске 
године. 
 
Врсте и износи новчаних награда за ученике 

основних и средњих школа, који остваре 
посебне резултате на регионалним и 
републичким спортским такмичењима  су: 

РБ Врста награде -резултат успјех Регионално такмичење Републичко 
такмичење 

   појединци екипе појединци екипе 

1. Прво  мјесто  основне школе  100 200 200 300 

2. Друго мјесто  основне школе  50 150 150 200 

3. Треће мјесто  основне школе      100 150 

4. Прво мјесто   средње школе  150 200 300 400 

5. Друго мјесто  средње школе  100 150 200 300 

6. Треће мјесто средње школе      100 200 
 

За постигнуте резултате на Државним такмичењима новчане награде су веће за  50% у односу 
на  награде на Републичким такмичењима. 
Награде за  успјехе ученика у екипним такмичењима се додјељују школама, намјенски за 

набавку спортских реквизита и опреме. 
Податке о оствареним резултатима на школским спортским такмичењима достављају школе.  
Одлуку о додјели награда за резултате школских такмичења доноси градоначелник.  

 
3.5.СТРУКТУРА И БРОЈ УЧЕНИКА 
 

3.5.1.Број ученика основних школа 2016/17.године 
 

  РАЗРЕД 2016/17 
Основна школа  I    II III IV V VI VII VIII  IX ∑ 

''Свети Сава''         
Зворник 

Одј. 6 6 7 8 10 6 6 6 6 61 

 Учен. 181 149 159 165 168 163 160 149 136 1430 
''Д.  Максимовић'' 
Челопек 

Одј. 7 8 7 7 9 6 8 6 6 64 

 Учен. 129 161 168 138 151 122 151 128 118 1266 
''Петар Кочић''      
Козлук 

Одј. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 23 

 Учен. 48 60 47 59 55 49 51 44 46 456 
''Вук Караџић''      
Роћевић 

Одј. 3 2 3 4 4 4 2 3 2 27 

 Учен. 58 46 67 56 59 65 56 59 54 520 
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3.5.2.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, 2016/17 година 

 
СРЕДЊА ШКОЛА разред I II III IV СУМА ЗАВРШНИ 

РАЗРЕД 
Средњошколски 
центар ''Петар Кочић'' 

III степен 30 15 28 - 73 28 

 IV степен 222 248 211 199 880 199 
УКУПНО СШЦ  252 263 239 199 953 227 

Техн. Школски центар III степен 60 52 48 - 160 48 
 IV степен 97 100 81 84 346 84 

УКУПНО ТШЦ  157 152 129 84 522 132 
СУМА III степен  90 67 76 - 233 136 
СУМА IV степен  319 332 292 283 1226 283 
СВЕ УКУПНО III+ IV  409 415 368 283 1475 359 
 
У структури ученика средњих школа, са територије града Зворник је 1255, са других општина 

Републике Српске је 137 и изван Републике Српске 83 ученика.  
 

3.5.3.БРОЈ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ  ШКОЛА ПО  РАЗРЕДИМА, шк. 2016/17 

РАЗРЕД 
РБ ШКОЛА I II III IV V VI VII VIII IX УКУПНО 
1 ОШ ''СВЕТИ САВА'' 

ЗВОРНИК, МАТИЧНА 163 138 143 152 153 163 160 149 136 1357 
1.1 ПОДРУЧНА ШКОЛА ДИВИЧ. 4 1 4 3 3         15 
1.2 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

СНАГОВО 5 5 5 7 3         25 
1.3 ПОДРУЧНА ШКОЛА КУЛА 

ГРАД 4 4 4 1 2         15 
1.4 ПОДРУЧНА ШКОЛА ЛИПЉЕ 5 1 3 2 7         18 

  УКУПНО  ОШ ЗВОРНИК 181 149 159 165 168 163 160 149 136 1430 
  ОДЈЕЛЕЊА 6 6 7 8 10 6 6 6 6   
2 ОШ ''Д.МАКСИМОВИЋ'' 

ЧЕЛОПЕК, МАТИЧНА 48 61 67 45 57 54 71 55 48 506 
2.1 ПОДРУЧНА ШКОЛА ЦЕР 14 33 19 21 20         107 
2.2 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

ОРАОВАЦ 19 25 29 21 20 18 19 20 16 187 
2.3 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

КРИЖЕВИЋИ 18 15 16 16 16 10 27 10 10 138 
2.4 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

КАРАКАЈ 20 19 27 28 28 26 25 23 26 222 
2.5 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

ПЕТКОВЦИ 10 8 10 7 10 14 9 20 18 106 
  УКУПНО  ОШ ЧЕЛОПЕК 129 161 168 138 151 122 151 128 118 1266 

''Никола Тесла''    
Пилица 

Одј. 2 2 2 1,5 2,5 1 1 1 2 15 

 Учен. 30 25 30 23 33 27 22 22 27 239 
''Јован Цвијић''    
Дрињача 

Одј. 2 1,5 2 1,5 2 1 1 1 1 13 

 Учен. 21 19 22 22 24 18 9 14 16 165 
 

УКУПНО школ. 
2016/17 

Одј. 23 22 23 25 30 20 20 19 19 203 
Учен. 467 460 493 463 487 444 449 416 397 4076 
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  ОДЈЕЛЕЊА 7 8 7 7 9 5 8 6 6 63 
3 ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' 

КОЗЛУК, МАТИЧНА 15 26 15 21 13 49 51 44 46 280 
3.1 ПОДРУЧНА ШКОЛА ТРШИЋ 15 19 19 20 11         84 
3.2 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

СКОЧИЋ 13 10 13 13 22         71 
3.3 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

МАЛЕШИЋ 5 5 0 5 6         21 
  УКУПНО  ОШ КОЗЛУК 48 60 47 59 52 49 51 44 46 456 
  ОДЈЕЛЕЊА 3 3 3 3 2 2 2 2 2 22 
4 ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' 

РОЋЕВИЋ, МАТИЧНА 20 13 30 17 14 34 28 41 26 223 
4.1 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

БРАЊЕВО 25 28 37 30 32 31 28 18 28 257 
4.2 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

КИСЕЉАК 13 5 0 9 13         40 
  УКУПНО  ОШ РОЋЕВИЋ 58 46 67 56 59 65 56 59 54 520 
  ОДЈЕЛЕЊА 3 2 3 4 4 4 2 3 2 27 
5 ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' 

ПИЛИЦА, МАТИЧНА 17 19 18 15 19 27 22 22 27 186 
5.1 ПОДРУЧНА ШКОЛА ЛОКАЊ 12 6 7 8 12         45 
5.2 ПОДРУЧНА ШКОЛА БАРЕ 1 0 5 0 2         8 

  УКУПНО  ОШ ПИЛИЦА 30 25 30 23 33 27 22 22 27 239 
  ОДЈЕЛЕЊА 2 2 2 1.5 2.5 1 1 1 2 15 
6 ОШ ''ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' 

ДРИЊАЧА, МАТИЧНА 2 9 10 9 11 18 9 14 16 98 
6.1 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

ЗЕЛИЊЕ 6 4 3 4 7         24 
6.2 ПОДРУЧНА ШКОЛА 

КАМЕНИЦА 13 6 9 9 6         43 
  УКУПНО  ОШ ДРИЊАЧА 21 19 22 22 24 18 9 14 16 165 
  ОДЈЕЛЕЊА 2 1.5 2 1.5 2 1 1 1 1 13 
  СВЕ УКУПНО 467 460 493 463 487 444 449 416 397 4076 

ОДЈЕЛЕЊА 23 23 24 25 29.5 19 20 19 19 201 
 
 

РБ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ I II III IV УК 

1 
СРЕДЊОШКОЛСКИ 
ЦЕНТАР ЗВОРНИК 252 263 239 199 953 

2 
ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ 
ЦЕНТАР  ЗВОРНИК 157 152 129 84 522 

УКУПНО 409 415 368 283 1475 
 

4.Анкета о спорту у Зворнику 
 

Анкету о спорту, навикама у бављењу истим као и жељама и препорукама за развој спорта ј е 
попунило 120 ученика средњих школа, 130 ученика основних школа и 270 грађана. Питања су се 
тицала навика у бављењу спортом, задовољства понудом и условима тренирања на отвореним и 
затвореним спортским теренима у нашем граду, као и предлога за даљи развој спорта у нашем 
граду. Прикупљени су и подаци из Дома здравља Зворник о броју деце са деформитетима кичме, 
лошим држањем и равним стопалима. Поражавајући је податак да чак 57.6 % деце узраста од 2 - 
18 година има неки од наведених здравствених проблема који би се могли превенирати редовним 
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вежбањем и бављењем спортом. Такође, подаци Дома здравља показују да је 20.7 % деце 
школског узраста гојазно. 
Посебним анкетама су испитани и председници спортских клубова где су тражени детаљни 

подаци о броју чланова, такмичења, финансијске потпоре итд. Такође, прикупљени су подаци о 
рекреативним спортовима. 
Прикупљени подаци и резултати спроведених анкета су послужили као индикатор за смер 

израде Програма развоја спорта Зворник и изради Правилника о расподели средстава. 
 
Резултати анкете 
 

Грађани града Зворник: 
 

Колико често се бавите физичком активношћу? 
 

Учесталост М Ж Укупно 
Свакодневно 29.7 12,9 25,1 
Повремено 51,8 49,8 50,3 
Скоро никад 18,5 37,3 24,2 

 М  Ж  Укупно 
Да 38.7 - Фудбал 

- Кошарка 
- Одбојка 
- Рукомет 
- Џудо 
- Теквондо 
- Атлетика 

11.0 - Џудо 
- Кошарка 
- Одбојка 

27.1  

Рекреативно 42,8 - Баскет 
- Трчање 
- Мали фудбал 
- Бициклизам 
- Спортски риболов 
- Планинарење 

51,7 - Трчање 
- Кошарка 
- Фитнес 
- Бокс 

48,2  

Не 18.5  37,3  24,7  
 
Да ли се бавите неким спортом? 
 

Омиљени спортови: 

М Ж 

Кошарка Одбојка 

Фудбал Кошарка 
Џудо Џудо 

Теквондо Атлетика 
Одбојка Фудбал 
Рукомет Теквондо 

  
 
Време које проводите испред тв или компјутера 

Учесталост М Ж Укупан % 

Више од 3 сата дневно 52.5 59.0 54.3 
Повремено 47.5 41.0 45.7 
Скоро никад 0 0 0 
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Време које проводите у природи 
Учесталост М Ж Укупан % 

Свакодневно 38.2 34.2 36.4 
Повремено 60,5 63.2 61,3 
Скоро никад 1.3 2.6 2.3 
 

Да ли бисте били чланови извиђача или планинара? 
 М Ж Укупан % 

Да 52.5 75.5 68.5 
Не 47.5 24.5 31.5 
 

Да ли сте задовољни својом тежином? 
 М Ж Укупан % 

да 65 37.2 55.8 
не 35 62.8 44.2 
 

Да ли сте задовољни понудом спортова у месту? 
 М Ж Укупан % 

да 69.1 12.8 45,3 
не 30.9 87,2 54,7 
 

Задовољство условима у затвореним салама 
 М Ж Укупан % 

Да 47,2 39,2 43,3 
Не 52,8 60,8 56,7 
 

Задовољство условима на отвореним теренима 
 М Ж Укупан % 

Да 35,3 18,6 21,2 
Не 64,7 81,4 78,8 
 

Ученици основних и средњих школа 
Колико често се баве физичком активношћу: 

Учесталост Основна 
школа - село 

Основна 
школа - град 

Средње 
школе Укупно 

Свакодневно 43.0 40.0 46.0 44.1 
Повремено 52.0 53.0 36.0 46.5 
Скоро никад 5.0 7.0 18.0 9.4 
 

Да ли се баве неким спортом? 

 Основна школа - 
село 

Основна школа - 
град Средње школе Укупно 

Да 55.0 Фудбал, 
Кошарка 
Теквондо, 
Џудо, 
Рукомет,  
Карате, 
Одбојка 

65.0 Одбојка, 
кошарка, 
фудбал, 
џудо, 
рукомет, 
теквондо, 
карате 

35.5 Фудбал, 
одбојка,  
кик бокс,  
кошарка, 
теквондо, 
џудо, 

54.5 

Рекреативно 30.0 Кошарка 
Фудбал 

30.5 Фудбал, 
одбојка, 
кошарка, 

45.7 Фудбал, 
одбојка, 
трчање, 

35.7 

  Одбојка, 
тенис, 
бициклизам, 
вежбе 

 Тенис, 
Пливање, 
Стони 
тенис 

 кошарка, 
тенис, 
теретана 

 

Не 15.0  4.5  19.8  9.8 
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Омиљени спортови: 
Основна школа - село Основна школа - град Средње школе 

Фудбал Одбојка Фудбал 

  Одбојка 
Кошарка Фудбал Тенис 
Одбојка Кошарка Пливање 
Џудо Теквондо Кошарка 
Теквондо Џудо Борилачки спортови 
Карате Рукомет Рукомет 
Мали фудбал Атлетика Плес, стони тенис, боди-

билдинг 
 
Време које проводи испред компјутера 
Учесталост Основна 

школа - село 
Основна школа 

- град 
Средње школе Укупан % 

Више од 3 сата дневно 40.5 59.2 64.4 56.3 
Повремено 49.3 34.7 33.3 37.2 
Скоро никад 10.2 6.1 2.3 6.5 
 
Време које проводи испред телевизора 

Учесталост Основна 
школа - село 

Основна 
школа - град 

Средње 
школе Укупан % 

Више од 3 сата дневно 49.5 46.9 22.0 35.4 
Повремено 42.8 40.8 56.2 49.7 
Скоро никад 6.8 12.2 21.9 14.8 
 
Активности у слободно време: 

Основна школа - село Основна школа - град Средње школе 
Учење Учење Учење 
 Тренинг  
Игралиште - спорт Тв Спавање 

Тренинг Игрице Тренинг 
Компјутер, тв Шетња шетња 
Спавање, шетња, помоћ у 
кући 

Игралиште Тв, компјутер 

Бицикл, трчање, читање, 
вежбање 

Трчање Дружење с друштвом 

 Спавање, кућни послови, бицикл, 
слушање музике, ролери 

Читање, вежбање, 
теретана, кућни 
послови, трчање,бицикл 

 
Да ли би били чланови извиђача или планинара 

 Основна школа - 
село 

Основна школа - 
град Средње школе Укупан % 

Да 75.5 64.5 68.5 71.3 
Не 24.5 35.5 31.5 28.7 
 

Да ли знају да пливају? 

 Основна школа - 
село 

Основна школа - 
град Средње школе Укупан % 

Да 43.5 72.7 62.1 59.2 
Не 56.5 27.3 37.9 40.8 
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Да ли воле спортове на води? 
Да 84.3 83.7 74.7 80.4 
Не 15.7 16.3 25.3 19.6 
 
Да ли су задовољни својом тежином? 

 Основна школа - 
село 

Основна школа - 
град Средње школе Укупан 

% 
Да 60.5 66.7 61.3 62.3 
Не 39.5 33.3 38.7 37.7 

 
Да ли су задовољни понудом спортова у свом месту? 

 Основна школа - 
село Основна школа - град Средње школе Укупан 

% 
Да 44.3 46.9 22.7 36.9 
Не 55.7 53.1 77.3 63.1 

 
На основу анкете предлози за увођење нових спортских активности у школама су: пливање, женска 
кошарка, женки фудбал, џудо. 
 
Задовољство условима у затвореним салама 
 Основна школа - село Основна школа - град Средње школе Укупан 

% 
Да 57.3 73.5 46.6 57.4 
Не 42.7 26.5 53.4 42.6 

 
Задовољство условима на отвореним теренима 
 Основна школа - село Основна школа - град Средње школе Укупан   % 
Да 80.9 83.3 66.2 75.8 
Не 19.1 16.7 33.8 24.2 
 
Напомена: Анкету је спровео Омладински савјет Зворник у сарадњи са Градском управом. 

 
5.Анализа стања спорта у граду Зворник- SWOT анализа 
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S Предности 
• Број спортских организација које раде на 

територији града Зворник 
• Традиција 
• Број тренера 
• Концентрисаност разноврсних спортских 

објеката (теретана на отвореном, тениски 
терени, спортски терени за мале спортове, 
фудбалски терени,...) 

• Значајан број младих талентованих спортиста 
- Резултати који се остварују у оквиру 
одређених узрасних категорија 

• Рад постојећеих спортских организација 
• Предиспозиције за развој спортова на води, 

лопташких и борилачких спортова 
• Постојање већег броја НВО удружења 
• Велики број планинарских стаза 
• Постојање природних ресурса Зворничко 

језеро, Бања Кисељак, река Дрина, околне 
планине 

W Слабости 
• Недостатак финансијских средстава 
• Проблеми малог броја сала у сеоском подручју 
• Одлив спортиста и стручњака у друге средине 
• Непостојање базе података о спортистима  
• Недовољна брига о младим перспективним спортистима 
• Недовољан рад са млађим категоријама 
• Недовољна мотивисаност и слаба заинтересованост 

наставника физичке културе за рад у области школског 
спорта 

• Недостатак одговарајуће инфраструктуре 
• Неприлагођеност спортских објеката особама са 

инвалидитетом 
• Неадекватно вредновање стручног рада 
• Нерешено питање спортске амбуланте 
• Недостатак доктора спортске медицине 
• Недостатак тренера са највишом лиценцом 
• Дотрајала инфраструктура 
• Непостојање довољног броја реквизита у складу са 

нормативима 
• Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област 

рекреације 
• Недовољна искоришћеност природних ресурса у области 

спортско рекреативног туризма 
• Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим 

стаза и теретана на отвореном у оквиру отворених спортских 
терена 

• Мала заинтересованост грађана за редовно обављање 
рекреативних активности 

• Недостатак врхунских спортских стручњака са искуством 
• Непостојање фонда за стипендирање младих талентованих 

спортиста 

  

O Могућности 
• Изградња спортске инфраструктуре 
• ИПА фондови 
• Адекватнија прерасподела буџетских 

средстава 
• Утврђивање дугорочних програма развоја 
• Формирање тима за волонтирање приликом 

организације спортских такмичења 
• Искоришћавање природних потенцијала и 

ресурса у сврху спортско туристичке понуде 
града 

• Адекватна промоција и популаризација 
спорта, а посебно спорта за све 

• Повећање смештајних капацитета на нивоу 
града 

• Стипендирање перспективних спортиста 
• Репарације постојећих и изградње неопходних 

школских спортских објеката на нивоу града 
• Набавка нове неопходне спортске опреме и 

реквизита за школе у складу са нормативима 
• Изградња већег броја прилаза спортским 

објектима за особе са инвалидитетом 
• Организација масовнијих школских такмичења 

на нивоу школа и нивоу града (школских лига) 
• Боља сарадња са осталим спортским 

удружењима у земљи и шире 

 
T Претње 
• Политичка нестабилност 
• Економска нестабилност 
• Неадекватно вредновање резултата спортских организација 
• Недостатак спонзора и донатора 
• Демографске промене -тренд смањивања броја 

новорођенчади а самим тим и ђака који се уписује у школе 
• Недовољан ниво буџетских средстава 
• Недовољна обавештеност грађана о значају бављења 

рекреативно спортом 
• Недовољан капацитет хотелског смештаја за организовање 

већих такмичења 
• Пад интересовања младих за бављење спортом 
• Смањено интересовање грађана за праћење спортских 

догађаја 
• Учешће спортиста на такмичењу без 
одговарајућег лекарског прегледа 
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5.1.ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, 
ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И МЈЕРА 
 

Програмом развоја спорта  града Зворник 
су дефинисане четири приоритетне области, а 
акционим планом за сваку годину посебно ће 
бити дефинисани како општи тако и посебни 
циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки 
облик физичке активности која доприноси 
физичкој спремности, добром стању менталног 
здравља и социјалном повезивању 
(организована или неформална рекреација, 
такмичарски спорт, традиционалне и друге 
спортске игре), Програмом развоја спорта град 
Зворник ће своје деловање посебно усмерити 
на следеће приоритете: 

• развој спорта деце и омладине, 
укључујући и школски спорт; 

• повећање обухвата бављења грађана 
спортом кроз развој и унапређење 
спортске рекреације; 

• развој и унапређење врхунског спорта; 
• развој и унапређење спортске 
инфраструктуре. 

• Спорт и туризам 
 

Имплементација Програма захтева тимски 
рад и заједничке активности свих чинилаца 
спортског система града Зворник. Да би 
задатак био успешно обављен, потребна су 
јасна правила и јасно дефинисани носиоци 
реализације активности потребних за 
реализацију овог Програма. 
 
5.2..ШКОЛСКИ СПОРТ 
 

За децу и младе физичка активност је 
природна форма кретања која подразумева 
изазов и уживање засновано на игри. Спорт у 
свим облицима треба да буде појединачно 
доступан свим младима без дискриминације, 
чиме се омогућују једнаке могућности 
дечацима и девојчицама, уз уважавање 
посебних потреба сваког старосног узраста. 
Улога физичких активности у образовању деце, 
стицању моторичких способности, стицању 
друштвених способности и очувању здравља је 
изузетно битна. При том, добробит детета, без 
обзира на узраст, увек мора бити најважнији 
циљ. Практично организовање спортских 
активности је општеприхваћено као 
сврсисходно за децу и омладину и има 
позитиван утицај на њихов физички, ментални, 
психолошки и друштвени развој. Генерално, 
спорт се сматра нарочито погодном 
активношћу за физичку и менталну добробит 
деце и суштински је битан за превенцију 
здравствених проблема. 

Град Зворник ће у времену примене 
Програма своје актвности посебно усмерити ка 
развоју и унапређењу спорта у Граду Зворник у 
школама и предшколским установама. Да би 
што више приближили спорт најмлађој 
популацији Град Зворник ће у оквиру својих 
активности реализовати програме обуке за 
децу који ће бити у потпуности прилагођен 
одређеном узрасту уз максмалну заштиту. 
Општи циљ:  Унапређен школски и 
предшколски спорт 
Посебни циљеви: 

- Побољшани материјално технички 
услови за реализацију школског и 
предшколског спорта. 

- Повећан број спортских секција и других 
ваннаставних спортских и рекреативних 
активности у оквиру школског и 
предшколског спорта 

- Повећано учешће ученика на школским и 
предшколским приредбама (спортске 
манифестациј е и спортска такмичења) 

- Побољшан стручно педагошки рад и 
унапређена институционална сарадња у 
оквиру школског и предшколског спорта. 

- Подстакнуто значајније укључивање 
јединица локане самоуправе у 
реализацију и унапређење школског и 
предшколског спорта 

- Унапређено медијско праћење и 
промоција школског и предшколског 
спорта у циљу неговања културе 
спортског понашања, фер плеја, 
сарадње, толеранције и поштовања 
различитости на спортским теренима и 
поред њих 

- Унапређене везе између школа и 
организација у области спорта и 
подстакнути програми у спортовима који 
привлаче децу и омладину  

 
5.2.РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ- СПОРТ ЗА СВЕ 
 

Не само Законом о спорту  него и свих 
релевантни међународни документи у области 
спорта истичу да свако има право да се бави 
спортом, с тим да такво бављење мора бити 
хумано, слободно и добровољно, здраво и 
безбедно, у складу са природном средином и 
друштвеним окружењем, фер, толерантно, 
етички прихватљиво, одговорно, независно од 
злоупотреба и циљева који су супротни 
спортском духу и доступно свим грађанима под 
једнаким условима без обзира на узраст, ниво 
физичке способности, степен евентуалне 
инвалидности, пол и друго лично својство. 
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Поштујући овај приоритет Републичке 
стратегије Град Зворник ће своје активности 
усмеравати и на популаризацији спорта у граду 
Зворник као рекреативне активности. У 
сегменту рекреативног спорта постоји изузетно 
велики број људи који би желели да се 
рекреирају али то не чине јер немају адекватне 
услове за то ( недостатак финансијских 
средстава, недостатак времена, недостатак 
адекватне спортске инфраструктуре која би им 
била доступна без финансијских давања и 
сл...). Управо ова чињеница представља 
значајан корпус заинтересованих за спортско 
рекреативне активности у општини Мали 
Зворник и зато ту видимо простор за промоцију 
и унапређење спорта у граду Зворник не само 
као елитног спорта већ и као рекреативног 
спорта, а који би служио као значајна помоћ у 
подизању квалитета живота али и здравља 
грађана града Зворник. 
Општи циљ: Повећан обухват бављења 
спортом у свим сегментима становништва 
посебно деце, младих, жена, особа са и 
инвалидитетом и старих 
 
Посебни циљеви: 

- Подстакнута и ојачана свест о важности 
редовне физичке активности 

- Побољшани материјално-технички 
услови у циљу доступности свим 
грађанима да се баве спортом за све 

-  Дефинисани критеријуми у оквиру 
области спортске рекреације кроз 
одговарајућа акта и унапређени стручни 
потенцијали са циљем израде 
критеријума за финансирање ове 
области 

- Унапређена сарадња спортске 
рекреације са школским спортом, 
врхунским спортом, спортом у војсци и 
полицији, радничким спортом, спортом 
на селу, у циљу повећања обухвата 
бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, младих, 
жена, особа са инвалидитетом (ОСИ) и 
старих. 

 
5.3.УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ И 
КВАЛИТЕТНОГ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Овим циљем желимо да препознамо 
најталентованије спортисте у граду Зворник 
што је условљено повезивањем науке и 
праксе, а све ради постизања врхунских 
спортских резултата и да се талентима и већ 
рангираним врхунским спортистима омогући 
несметан развој и напредак у свим узрасним 

категоријама и, последично, обезбеде услови 
за боље позиционирање Града Зворник али и 
Републике Српске на међународној спортској 
сцени. 

Бављење развојем и унапређењем спорта 
у Граду Зворник на највишем нивоу биће 
подржано и подстакнуто на одговарајуће 
начине, у сарадњи са релевантним спортским 
организацијама. Та подршка ће бити усмерена 
ка покривању као што су: препознавање 
талента и саветовање; пружање одговарајућих 
услова; охрабривање тренирања уз примену 
научних метода; едукација за тренере и друге 
лидерске функције; помоћ клубовима у 
обезбеђивању постојања одговарајућих 
структура и такмичарских екипа. 

Задатак Града Зворник је да подстиче 
развој и унапређење спорта у граду Зворник 
кроз обезбеђивање солидарности на 
различитим нивоима бављења спортом; да 
ради на развијању демократских односа унутар 
савеза; да буде гарант спортске кохезије; да 
обезбеди једнак приступ бављења 
активностима мушкарцима и женама; да се 
бори против допинга, насиља и расистичког и 
ксенофобичног понашања. Солидарност се 
мора развијати како хоризонтално тако и 
вертикално. 
Општи циљ: Наставак обезбеђивања услова 
за развој врхунског спорта и врхунских 
спортских остварења. 
Посебни циљеви: 
 

- Подизање капацитета стручног рада у 
области врхунског спорта; 

- Стварање услова за одржавање и даље 
постизање врхунског спортског резултата 

 
5.4.СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Ниво бављења спортом у сваком друштву 
значајно зависи од броја, разноврсности и 
доступности потребних спортских објеката. 

У свим досадашњим анализама потврђено 
је да је спортска инфраструктура у значајној 
мери девастирана и изражена је потреба да се 
значајна пажња усмери ка реконструкцији 
постојећих спортских капацитета, али и да се 
изграде нови мултифункционални спортски 
објекти. 

Спорт је у процесу транзиције изгубио 
значајан број објеката у којима су се 
реализовале спортске активности. Данас у 
граду Зворник има недовољан број простора за 
развој и унапређење спорта. Зато ће дугорочни 
циљ овог Програма бити планирање и 
изградња више спортских објеката. 
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Општи циљ: Развијена спортска 
инфраструктура 
Посебни циљеви: 

- Успостављена потпуна база података, 
односно евидентирано постојеће стање 
спортске инфраструктуре 

-  Системски планирана, реконструисана и 
изграђена спортска инфраструктура 

 
5.5.ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 
 
ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА 
СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Циљ Републичке Стратегије је да се 
успостави систем спорта у Републици Српској 
од способних, одрживих и координисаних 
спортских организација, друштава и савеза који 
обезбеђују квалитетне услове за бављење 
спортом у оквиру својих надлежности. У том 
циљу потребно је подићи укупне капацитете 
свих организација у области спорта па и у 
граду Зворник. 

Да би овај циљ био реализован потребно је 
и да Град Зворник своје активности усмери ка 
подизању капацитета свих спортских 
организација са њене територије, да се бави 
перманентном едукацијом спортских радника, 
да се бави обукама за програмско 
финансирање својих активности и делатности 
из јавних прихода (планирање, реализација, 
контрола); обукама за аплицирање ка 
фондовима Европске уније и другим 
приступним фондовима; да унапреди стручност 
и капацитете спорских клубова на терторији 
града Зворник; да изради посебне програме за 
развој талената и врхунских спортиста; да 
више укључи у свој систем жене, 
маргинализоване групе и волонтере. 
Општи циљ: Успостављен конзистентни 
систем управљања и финансирања система 
спорта у граду Зворник, перманентна 
едукација, укључивање више у систем 
спорта жена, маргинализованих група, 
волонтера  
 
Посебни циљеви: 

- Унапређење стручности и капацитета 
спортских организација за писање 
пројеката и понуда ка спонзорима и 
донаторима 

- Усвојене категоризације спортских 
организација у јединицама локалне 
самоуправе. 

 
5.6.СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО 
ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Општи циљ: Унапређен однос спорта, 
туризма и животне средине 
Посебни циљеви: 

- Подстакнуте и ојачане везе спорта, 
туризма и животне средине  

5.7 Негативне појаве у спорту 
 

Када се говори о негативним појавама у 
спорту онда се пре свега мисли на насиље на 
спортским манифестацијама, употреба допинг 
средстава и коначно намештања мечева и 
нелегалног клађења. 

Република Српска има уређену 
легислативу за све поменуте области па је у 
том смислу потребно радити на 
имплементацији усвојених докумената 
Скупштине и Владе Републике Српске. Град 
Зворник ће своје унутрашње акте усагласити 
са актима које су донели надлежни органи и 
својим активностима ће се у свом сектору 
борити против свих негативних појава уз нулту 
толеранцију. 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за 
спречавање свих негативних појава у 
спорту (насиље, допинг, намештање 
мечева, нелегално клађење) 
 
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 
 

- Успостављени механизми у систему 
спорта у граду Зворник за доследну 
примену републичке стратегије за борбу 
против насиља на спортским 
приредбама, 

- Унапређени механизми града Зворник за 
борбу против манипулација на спортским 
такмичењима, 

- Унапређен нормативни и организациони 
оквиру града Зворник којим се регулише 
и обезбеђује спречавање допинга у 
спорту. 

 
6. МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА 
ИМПЛЕМАНТАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 
Потребно је континуирано праћење 

одређених активности у спорту и перманентно 
упоређивање добијених резултата како би смо 
имали објективне показатеље о напредовању 
или назадовању зворничког спорта у цјелини. 

 
Ради имплементације овог Програма 

дефинише се приједлог мјера, а све у циљу 
успостављања што ефикаснијег система 
развоја спорта: 
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• Формирати радну групу за утврђивање 
стања инфраструктуре спортских 
објеката и приоритетне радове за 
реконструкцију спортских објеката у 
складу са стандардима (рок 90 дана), 

 
• Оцијенити потребу оснивања „кровне 
спортске организације“ (спортски савез 
града), која би се бавила спровођењем 
циљева стратегије као и перманентног 
сагледавања стања спорта на територији 
Града Зворник. 

• Одређивање процедура финансијског и 
наративног извештавања од стране 
клубова који добијају одређена 
финансијска средства из Буџета Града 
Зворник. Одређивање рестриктивних 
мијера у случају да клубови не поступе 
по процедурама финансијског и 
наративног извијештавања, 

• Донијети Правилник о одобравању 
финансијских средстава за рад спортских 
организација, којим ће се дефинисати 
процедуре о намјенском утрошку 
одобрених средстава и обавезним 
документима за извјештавање, 

• Формирати комисију за контролу 
намјенског трошења одобрених 
средстава из градског буџета, 

• Урадити акциони план развоја спорта у 
школама и спорта инвалидних лица, 

• Обавезно подношење годишњих 
извјештаја Скупштини града о укупној 
реализацији овог програма, 

• Вршити годишњу оцјену реализације 
овог програма и потребу за његовом 
допуном. 

 
Скупштина града Зворник ће сваке године 

доносити Одлуку о критреријима и годишњем 
плану расподјеле  средстава спортским 
клубовима из градског буџета. 

 
Градоначелник града Зворник ће у складу 

са републичком категоризацијом донијети 
Одлуку о рангирању спортских грана и 
спортиста. 
 

II 
Овај Програм објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-43/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 

Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17),а након разматрања Приједлога 
одлуке о давању сагласности на Одлуку о 
цијенама и начину наплате комуналних услуга 
на подручју града Зворник, Скупштина града 
Зворник на сједници одржаној 05.априла 
2017.године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. „Да се приликом усвајања Извјештаја о 
раду АД „Водовод и комуналије“ Зворник за 
2017.годину размотре ефекти увођења 
поскупљења цијена комуналних услуга и 
могућности смањења комуналних услуга у 
цијелини“. 

 
2. Овај закључак објавиће се у 

''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-47/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем ЈЗУ „Дом здравља“ 
Зворник за 2016.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у 

''Службеном гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-35/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем  ЈУ Рекреативно 
спортски центар „Зворник“ Зворник  за 
2016.годину. 
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2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-022-36/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем  JПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“  Зворник за 2016.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у 

''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-37/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем ЈУ „Народна 
библиотека и музејска збирка“  Зворник за 
2016.годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-38/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Зворник за 2016.годину. 

2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 

 

Број: 01-022-39/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем ЈУ „Дом стара лица“ 
Кисељак-Зворник за 2016.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у 

''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-40/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем „Туристичке 
организације“ Зворник за 2016.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у 

''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-41/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. и 82.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са 
финансијским извјештајем ЈУ „Дом омладине“ 
Зворник за 2016.годину. 
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2. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 01-022-42/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17), 
Скупштина града Зворник на сједници одржаној 
05.априла 2017.године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Mишљења Комисије за 
утврђивање оправданости заједничког улагања 
на изградњи стамбено-пословног објекта у 
Зворнику број:01-111-36/2015 од 27.02.2017. 
године 

 

2. Саставни дио закључка је Мишљење из 
става 1.овог закључка. 

 

3. Овај закључак објавиће се у 
''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-52/2017                   ПРЕДСЈЕДНИК 
05. април 2017. године          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ОПРАВДАНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА НА ИЗГРАДЊИ 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У 

ЗВОРНИКУ 
 

Број: 01-111-36/2015 
Датум: 27.02.2017.године 
 
ПРЕДМЕТ: Мишљење, на приједлог понуде.- 
Веза рјешење број: 01-111-36/15 од 
18.09.2015.године 
 

Наведеним Рјешењем именована је Комисија 
за утврђивање оправданости заједничког 
улагања на изградњи стамбено-пословног 
објекта у Зворнику, на земљишту означеном 
као к.п. број 1345 и к.п. број 1356 К.О. Зворник-
град, са привредним друштвом ДОО "Кесо-
промет" Тршић-Зворник. 
 

Након разматрања приједлога привредног 
друштва ДОО "Кесо-промет" Тршић-Зворник, а 
узимајући у обзир чињеницу да за предметне 
катастарске парцеле које се налазе у обухвату 
Регулационог плана, нису формиране 
правилне грађевинске парцеле које дефинишу 
простор непоходан за редовну употребу 
објеката предвиђених Планом организације 

простора, односно Планом размјештаја 
габарита, Министарству за  просторно 
уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске упућен је захтјев за давање 
смјерница и упута за спровођење Регулационог 
плана ужег урбаног подручја града Зворник. 
Дана 24.02.2017.године достављено нам је 
мишљење Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Бања 
Лука, број: 15.02-052-1080/2017 од 
23.02.2017.године, којим  је наведено, да је 
грађевинску парцелу будућег објекта који се 
планира градити потребно дефинисати кроз 
урбанистичко техничке услове овлаштеног 
правног лица за израду докумената просторног 
уређења, а у складу са расположивим, 
важећим спроведбеним документом 
просторног уређења и одредбама Правилника 
о општим правилима урбанистичке регулације 
и парцелације („Службени гласник Републике 
Српске“, број 115/13).  Имајући у виду 
поднесак-мишљење Министарства, комисија је 
мишљења да је заједничко улагање Града 
Зворник и подносиоца приједлога на изградњи 
стамбено-пословног објекта у Зворнику, 
оправдано. 
 
Напријед наведени став Комисије се заснива 
на слиједећим чињеницама: 
 

• да је објекат који се налази на земљишту 
означеном као к.п. број 1356 К.О. 
Зворник-град, а који је у власништву 
Града Зворник, старијег грађевинског 
фонда, за чије је одржавање потребно 
издвојити знатна средства и да исти у 
потпуности  не одговара постојећим и 
планираним потребама друштвено 
административног живота града Зворник; 

• да би се заједничким улагањем на 
изградњи новог стамбено-пословног 
објекта (који би се градио и на мјесту 
постојећег објекта у власништву Града 
Зворник), изградио нови објекат у коме 
би власништво над одговарајућом 
квадратуром-површином стекао Град 
Зворник (дакле Град би изградњом новог 
објекта у власништво добио пословни 
простор или пословне просторе за 
потребе пружања административних и 
јавних услуга у новом објекту, умјесто 
постојећег објекта); 

• да би према мишљењу Комисије, Град 
Зворник након изградње новог објекта 
стекао у власништво нови пословни 
простор или пословне просторе за 
пружања административних и јавних 
услуга у новом објекту, исте или веће 
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површине него што је површина 
постојећег објекта у власништву Града. 

 

Наведено мишљење комисија даје под 
слиједећим условима: 

• да је у складу са упутама Министарства 
за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију потребно урадити урбанисти-
чко-техничке услове о могућности 
изградње стамбено-пословног објекта на 
земљишту у власништву Града Зворник и 
земљишту у власништву подносиоца 
приједлога, којим ће бити утврђени 
максимални хоризонтални и вертикални 
габарити и бруто грађевинска површина 
будућег објекта, а у складу са 
расположивим, важећим спроведбеним 
документом просторног уређења и 
одредбама Правилника о општим 
правилима урбанистичке регулације и 
парцелације („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/13) ; 

• да се након израде урбанистичко-
техничких услова о могућности изградње 
будућег објекта, ангажује вјештак 
одговарајуће струке који ће имајући у 
виду постојећи објекат у власништву 
Града Зворник, површину парцеле у 
власништву Града, спроведбену 
просторно-планску документацију у чијем 
обухвату се налази предметна локација и 
бруто грађевинску површину будућег 
објекта, дати у складу са правилима 
струке стручно мишљење о величини 
пословног простора који би требао 
припасти Граду Зворник, односно дати 
мишљење да ли је понуда привредног 
друштва ДОО "Кесо-промет" Тршић- 
Зворник, економски оправдана или није; 

• да Правобранилаштво Републике Српске 
да сагласност на правни посао којим би 
се уредили односи између 
заинтересованих страна;  

• да се односи између Града Зворник и 
привредног друштва Д.О.О. "Кесо-
промет" Тршић-Зворник уреде у складу 
са позитивним законским прописима, 
којима је дефинисано располагање 
имовином у власништву јединица 
локалних самоуправа. 

 

Ово мишљење усвојила је Скупштина града 
закључком број: 01-022-52/17 од 05.априла 
2017.године 
                                                
Комисија за утврђивање оправданости                                                                     
заједничког улагања на изградњи                                                                    
стамбено-пословног објекта у Зворнику 

                                                                       
Бошко Којић, дипл.инж.грађ.,предсједник, с.р.                                                                       
Веселин Тијанић, дипл.правник, члан, с.р.                                                                        
Владан Стевановић, дипл.инж.грађ.члан, с.р.                                                                        
Срђан Деспић, дипл.економиста, члан, с.р.                                                                        
Раде Лујић, одборник СГ, члан, с.р. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 47. Статута 
града Зворник(„Службени гласник града 
Зворник“, број:2/16 и 14/16), 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 „Шипад“ у чијој реализацији 
учествују Градска управа Зворник и Заједница 
етажних власника зграде „Шипад“. 
 

Члан 2. 
Заједница етажних власник зграде „Шипад“ ће 
из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова у износу од 6.185,00 
КМ за санацију крова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде „Шипад“ 
преузима обавезу спровођења комплетне 
процедуре јавне набавке, потписивања уговора 
и надзора над извршеним радовима у складу 
са важећим прописима. 
 

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 „Шипад“ број:551-450-
22316062-97 

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: 02-400-186/2016                      
01. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 47. Статута 
града Зворник(„Службени гласник града 
Зворник“, број:2/16 и 14/16), Градоначелник 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства Зједници 
етажних власника „Б-6“ у износу од 3.000,00 КМ 
,намјенски за генерални ремонт лифтова , који 
због дотрајалости више нису безбједни. 

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде „Б-6“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова у износу од 3,190.00 КМ за 
ремонт лифтова 

 
Члан 3. 

Заједница етажних власника зграде „Б-6“ 
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-6“ . 

 
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: 02-400-25/2017                      
21. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 47. Статута 

града Зворник(„Службени гласник града 
Зворник“, број:2/16 и 14/16), Градоначелник 
Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 
10.000,00 КМ намјенски за санацију крова 
стамбене зграде „Угловница“ у чијој 
реализацији учествују Градска управа Зворник 
и Заједница етажних власника зграде 
„Угловница“. 
 

Члан 2. 
Заједница етажних власник зграде „Угловница“ 
ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова у износу од 10.000,00 
КМ за санацију крова. 
 

Члан 3. 
Заједница етажних власника зграде 
„Угловница“ 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 „Угловница“ број:555-
006-00048784-36 

 
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: 02-400-191/2016                      
03. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
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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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка хидрауличног алата са спашавање из 
саобраћајних удеса“, број: 02-360-94-1/16, у 
саставу: 
 

1. Ненад Станковић, предсједник   - Горан 
Писић, замјеник предсједника, 

2. Сања Перић, члан        - Сања 
Ерић, замјеник члана,    

3. Небојша Бошковић, члан              - 
Александар Јевтић, замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 30.03.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-94-1/2016                      
28. март  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење радова на инсталацији централног 
гријања у ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек, 
подручна школа у Петковцима“, број: 02-360-
64/17, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник   - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2. Бојана Ристановић, члан        - 
Сања Перић, замјеник члана,    

3. Александар Јевтић, члан              - 
Мирослав Аћимовић, замјеник члана. 
 

II 
Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 31.03.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
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Број: 02-360-64/2017                      
28. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи 
бб, по занимању грађевински инжењер, именује 
се за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација локалних путева на 
подручју Града Зворник“.  
  

II 
Радове из члана I ће изводити „ВТ Компред“ 
д.о.о. Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-25-3/17 од 14.03.2017. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу 
радова у складу са Оквирним споразумом, 
број:02-360-25/17. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-25-1/2017                      
03. април  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка путничких аутомобила“, број: 02-360-
63/17, у саставу: 

1. Милош Томић, предсједник   - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Мирослав Аћимовић, члан   - Хариз 
Мехидић, замјеник члана,    

3. Зоран Ерић, члан, - Раде Савић, замјеник 
члана, 

4. Рада Милићевић, члан  - Сања Перић, 
замјеник члана,         

5. Ружа Остојић, члан  - Сања Ерић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 06.04.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-63/2017                      
04. април  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Израда 
пројектно техничке документације“ – 
конкурентски захтјев, број: 02-360-69/17, у 
саставу: 
 

1. Ненад Станковић, предсједник     - Горан 
Писић, замјеник предсједника, 

2. Небојша Бошковић, члан          
- Александар Јевтић, замјеник члана,    

3. Бојана Ристановић, члан                 
- Ружа Остојић, замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 07.04.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-69/2017                      
04. април  2017. 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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Уклањање смећа поред локалних путева и 
санација дивљих депонија“, број: 02-360-68/17, 
у саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Сања Перић, члан  -  Рада Милићевић, 
замјеник члана,    

3. Раде Савић, члан  -  Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 10.04.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-68/2017                      
06. април  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
 



БРОЈ 7                                 Службени гласник Града Зворник                                  10 . aприл 2017. 
 

 
51 

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: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење нових радова на изградњи 
свлачионице за потребе ОФК Трновица у 
Трновици“, број: 02-360-76-2/16, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Рада Милићевић, члан       - Бојана 
Ристановић, замјеник члана,    

3. Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 11.04.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 

Број: 02-360-76-2/2016                      
06. април  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 9/14),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Тривковић 
Вељки из МЗ Пилица, ЈМБГ 2804964183898, 
слабог материјалног стања у износу 300,00 КМ 
на име плаћања трошкова сахране за 
преминулу мајку Тривковић Зорку која је била 
корисник Центра за социјални рад Зворник. 
 

Члан 2. 
Новчана средства исплатити са позиције 
416100- једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима 
потрошачка јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности 
01190150. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-765/2015                      
08. јануар  2016. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ђурић Мири, 
раднику Градске управе Зворник, на име 
накнаде трошкова полагања стручног испита за 
рад у органима управе у износу од 300,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 300,00 КМ 
исплатити са позиције 412900-Остали 
непоменути расходи (стручно усавршавање, 
бруто накнаде ван радног времена, судска 
рјешења, репрезентација, прекњижавање 
пореза). 
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Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број: 02-430-1706/2016                      
02. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Mилићевић 
Ради, раднику Градске управе Зворник, на име 
накнаде трошкова полагања стручног испита за 
рад у органима управе у износу од 300,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 300,00 КМ 
исплатити са позиције 412900-Остали 
непоменути расходи (стручно усавршавање, 
бруто накнаде ван радног времена, судска 
рјешења, репрезентација, прекњижавање 
пореза). 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број: 02-430-1776/2016                      
02. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Војину 
Павловићу из Братунца у износу од 400,00 КМ 
на име финансирања и измиривања текућих 
административних трошкова удружења. 
 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица Кабинет градоначелника – 01190120. 
Средства исплатити са благајне Градске 
управе. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-28/2017                      
10. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),   Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Лазару 
Спасојевићу, Малешић, ЈМБГ 0303949183907, 
у износу од 300,00 КМ на име плаћања 
трошкова сахране за преминулу Спасојевић 
Радојку. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150.Средства исплатити на благајни 
Градске управе. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
Број: 03-430-30/2017                      
21. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),   Градоначелник  д о н о с и  
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ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Mилану 
Павловићу, Горња Каменица, ЈМБГ 
0908975183930, у износу од 300,00 КМ на име 
плаћања трошкова сахране за преминулог 
Павловић Петка. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150.Средства исплатити на благајни 
Градске управе. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-178/2017                      
21. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Кошаркашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од  600,00 
КМ, на име финансирања  за наставак 
такмичења у Другој лиги Републике Српске. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун: 555-006-0102717486 Нова банка. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 

Број: 02-66-30/2017                      
22. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од  
20.000,00 КМ, на име финансирања  
лиценцирања за учешће у  Првој Лиги РС ,као  
и за исплату плата, стипендија , стручног 
штаба, фудбалера у радне заједнице ФК 
„Дрина“. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-31/2017                      
22. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства РК „Дрина“ из 
Зворника у износу од  4.000,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
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Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-32/2017                      
23. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Бори 
Хајдуковићу из Зворника, у износу од 3.000,00 
КМ на име финансирања санације клизишта 
која му је угрозила кућу и окућницу. 
 

Члан 2. 
Новчана средства исплатити са позиције 
412500- Расходи за хитне интервенције - 
клизишта. Новчана средства уплатити на жиро-
рачун именованог: 555 006 81199525 62 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-430-1242/2016                      
24. фебруар  2017. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16 и 14/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Будућност“ из Пилице у износу од  3.000,00 
КМ, на име финансирања набавке водоводних, 
канализационих и електро инсталација као и 
санитарија за купатила, које су неопходне за 
стварање основних услова за фудбалере и 
остале чланове клуба. 
 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-400-209/2017                      
01. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства OK „Дрина“ из 
Зворника у износу од  5.000,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 
 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
Број: 03-66-26/2017                      
03. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Једиинство“ из Роћевића у износу од  5.000,00 
КМ, на име финансирања текућих активности у 
2017. години. 
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Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 03-66-35/2017                      
07. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Синдикалној 
организацији градске управе Зворник у износу 
од 3000,00 КМ на име једнократне помоћи. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 412900-
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног 
времена, потрошачка јединица Одјељење за 
Финансије-01190140. Средства уплатити на 
жиро-рачун синдикалне организације. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-43/2017                      
07. март  2017. године             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),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у између 
потрошачких јединица,  са позиција: 
 

- 412600 - Путни трошкови, потрошачка 
јединица 0119240-Служба за заједничке 
послове, у износу од 6.000,00КМ,  

- 411200 - Нето накнаде трошкова 
запослених, потрошачка јединица 
0119140-Одјељење за финансије, у износу 
од 2.000,00КМ, на позицију: 

- 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 0119140-Одјељење 
за финансије, у износу од 8.000,00 КМ. 

 
Са позиције 

- 411200 - Нето накнаде трошкова 
запослених, потрошачка јединица 
0119140-Одјељење за финансије, на 
позицију: 

 -  411300-Расходи за увећање накнаде плата 
по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају, потрошачка 
јединица 0119140-Одјељење за 
финансије, у износу од 3.000,00 КМ. 

 
Средства на овим позицијама донешена по 
упуству министарства финансија. 
     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-12/2017                      
08. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства клубу 
борилачких спортова „Обилић“ из  Зворника  у 
износу од  1,000.00 КМ, на име финансирања 
текућих активности. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
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Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун Боксерског савеза Републике Српске 
:562-099-000016-40-36 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-41/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства „Текwаn-dо 
клубу "Српски соко" из  Зворника  у износу од  
1.500,00 КМ, на име финансирања текућих 
активности у 2017. години, између осталог 
финансирање коришћења спортске дворане. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-42/2017                      
10. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Kарате клубу 
"Српски соко" из  Зворника  у износу од  1,500 
КМ, на име финансирања карате купа који се 
оржава у Зворнику. 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-392017                      
10. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства КК „Принцип“ 
из Зворника у износу од  2.000,00 КМ на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 

 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-43/2017                      
10. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од  
20.000,00 КМ, на име финансирања  
лиценцирања за учешће у  Првој Лиги РС ,као  
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и за исплату плата, стипендија, стручног 
штаба, фудбалера у радне заједнице ФК 
„Дрина“, kao и за трошкове службених лица за 
прво коло наставка првенства. 

 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 03-66-26/2017                      
03. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства РК „Дрина“ из 
Зворника у износу од  5.000,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-40/2017                      
10. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 

новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Дивљановић Младену из Улица, 
ЈМБГ 1610977173058, исплата једнократне 
новчане помоћи у износу од 200,00 КМ, на име 
тешке материјалне ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-84/2017                      
10. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Удружењу 
„Пријатељи Сребренице“из Сребренице , у 
износу од 6.000,00 КМ на основу споразума о 
разумјевању и сарадњи број:01-41-04/15. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 415200-
Капитални грантови (суфинансирање 
заједничких пројеката), потрошачка јединица 
Кабинет градоначелника-01190120. Средства 
уплатити на жиро рачун именованог 
удружења:551-450-22444085-85-51 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
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Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-120/2017                      
13. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелника  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  директору и 
професору Јавне установе Средњошколског 
центра „Петар Кочић“ Зворник, Биљани Писић 
и Маријани Стевановић , у износу од 1.427,75 
(730ЕУРА), на име путовања у Португал 
.(Међународна сарадња по пројекту Еrasmus 
Plus) 
 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције буџетска 
резерва. Средства са буџетске резерве 
реалоцирати на позицију 412600 – Путни 
трошкови, Потрошачка јединица 8150062-Јавна 
установа Средњошколски центра „Петар 
Кочић“ Зворник.Средства уплатити по 
инструкцији „INTERTRAVELU“d.o.o. Београд, на 
жр код ERSTE BANK a.d –
RS35340000001100484330. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник. 

 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број: 02-400-46/2017                      
14. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Удружењу за 
мобилност и едукацију“Арaнеа“ у износу од 
2.000,00 КМ на име суфинансирања семинара 
„Индетификације потеба прекограничног 
подручја и разматрање потенцијалних 
пројектних идеја“. 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица Кабинет градоначелника-01190120. 
Средства уплатити на жр удружења:562-009-
81365878-10 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-48/2017                      
16. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),   Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Јоки Ђокић, 
Зворник, у износу од 300,00 КМ на име 
плаћања трошкова сахране за преминулу мајку  
Милеву Ђокић. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-990/2016                      
16. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелника  д о н о с и    
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ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Којић Остоји 
,Доње Ђевање, у износу од 300,00 КМ на име 
плаћања трошкова сахране за преминулог 
Коијћ Ивана. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-1064/2016                      
16. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Удружењу за 
oбнову и развој Козлучке регије „Узор“ у износу 
од 800,00 КМ на име суфинансирања 
материјалних трошкова. 

 
Члан 2. 

 Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, пољопри-
вреду и друштвене дјелатности-01190150. 
Средства уплатити на ж-р удружења: 554-012-
00000178-75 Павловић банка. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

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

Број: 02-400-33/2017                      
17. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства КК „Принцип“ 
из Зворника у износу од  5.000,00 КМ на име 
финансирања трошкова како би био омогућен 
наставак кошаркашке сезоне у Другој лиги РС. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 119150-Одјељење за 
привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-44/2017                      
17. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћен текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Цвјетиновић Смиљи из Скочића, ЈМБГ 
0104972197661, одобрава се исплата у износу 
од 250,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-439/2017                      
21. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 14. Закона о граду 
Зворник (''Службени гласник РС'' број:106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Рикић (Стево) Иви из Грбаваца 
ЈМБГ 0603962183901, исплата једнократне 
новчане помоћи у износу од 150,00 КМ, на име 
тешке материјалне ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-429/2017                      
21. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 14. Закона о граду 
Зворник (''Службени гласник РС'' број:106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Јовановић (Крсто) Милу из 
Лијешња, ЈМБГ 1608985710211, исплата 

једнократне новчане помоћи у износу од 150,00 
КМ, на име трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-400/2017                      
22. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства „Градској 
организацији породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила Зворник“ 
Зворник у износу од 1.000,00 КМ на име 
реконструкције и адаптације спомен обиљежја 
у МЗ Пађине. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 511200-
Средства за заштиту и одржавање  споменика 
и спомен обељежја, потрошачка јединица 
Одјељење за борачко инвалидску заштиту-
01190180. Средства уплатити на жиро-рачун  
организације. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-56/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Трновица“ из Трновице у износу од  2.000,00 
КМ, на име финансирања текућих активности у 
2017. години. 

 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-47/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Напредак“ из Шепка у износу од  10.000,00 КМ, 
на име финансирања текућих активности у 
2017. години. 
 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-48/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се  Хајдаревић Шемсудину  ЈМБГ: 
1910980183904  Зворник-Султановићи бр.75 
исплата у износу од 200,00 КМ за друго  рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-53/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број:02-020-2/09 од 15.06.2009. године 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Марковић (Млађен) Саву из 
Трновице, ЈМБГ 0103935183891, исплата 
једнократне новчане помоћи у износу од 150,00 
КМ, на име трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-454/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Чалић Жељку из Зворника,РВИ, ЈМБГ 
1801969183893, одобрава се исплата у износу 
од 300,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -средства 
за инвалиде, рањене и ППБ. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-377/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 14. Закона о граду 
Зворник (''Службени гласник РС'' број:106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Рајић Александру из 
Зворника,Браће Југовића б-6, ЈМБГ 
0202973174357, исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 150,00 КМ, на име тешке 
материјалне ситуације. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-387/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 14. Закона о граду 
Зворник (''Службени гласник РС'' број:106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вашек (Авдо) Алмири из 
Зворника, Светог Саве 196, ЈМБГ 
2904973127148, исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 150,00 КМ, на име 
трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-449/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Радовић (Обрад) Милану из 
Грбаваца, ЈМБГ 1007959183897, исплата 
једнократне новчане помоћи у износу од 150,00 
КМ, на име тешке материјалне ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-374/2017                      
23. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

    
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Ристановић Ружи из Зворника, ЈМБГ 
1004943189225, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-157/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Стевић Славици из Лијешња, ЈМБГ 
0911977188892, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-467/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Драгичевић Мирјани из Зворника,ППБ, ЈМБГ 
1009949176798, одобрава се исплата у износу 
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од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -средства 
за инвалиде, рањене и ППБ. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-175/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Рикановић Дарку из Табанаца, ЈМБГ 
2604976183916, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 08-430-468/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Баљак Јовану из Зворника, ЈМБГ 
3006999183920, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови боравка у Истраживачком 
центру Петница. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-276/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Томић Златану из Зворника, 
Српских Јунака бб ЈМБГ 2507974183891, 
једнократна новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације у износу од 100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни . 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-316/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Салкановић Ибрахиму из Шетића, ЈМБГ 
2704966183602, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-370/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 14. Закона о Граду 
Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 106/15) Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Додјељује се Дурић Његослави из Зворника, 
ЈМБ-0611988175063, новчана награда за 

припрему програма за манифестацију ''Свето-
савска недеља 2017'' у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 415200  - Грант за 
финансирање културних манифестација. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-67/2017                      
24. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Милошевић Ратку из Јасенице, ЈМБГ 
2804953183918, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-393/2017                      
27. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Павловић Драги из Г.Каменице, ЈМБГ 
2008961183918, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-45/2017                      
27. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Јеврић Бошку из Шепка, ЈМБГ 0101953171172, 
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на 
име   једнократне новчане помоћи –трошкови 
лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-473/2017                      
27. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Јосић Милосави из Малешића, ЈМБГ 
2107975188899, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 08-430-397/2017                      
27. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се  Војновић Милици  ЈМБГ: 
2502998778614  Зворник Трг Краља Петра 2/37 
исплата у износу од 200,00 КМ за прво  рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           

 
Број: 08-414-55/2017                      
28. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Михајловић Будимирки из Зворника,ППБ, ЈМБГ 
2009964176773, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови сахране за оца. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -средства 
за инвалиде, рањене и ППБ. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 08-430-466/2017                      
28. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Миљановић Војиславу из Зворника, ЈМБГ 
0101967183939, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-465/2017                      
28. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Куртума Даници из Зворника, ЈМБГ 
2804955187414, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 08-430-642/2016                      
28. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Будаковић Митру из Скочића, ЈМБГ 
0101967183939, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-464/2017                      
28. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се  Чирак Нермини  ЈМБГ: 
2308984188120  Зворник-Доњи Грбавци 

исплата у износу од 500,00 КМ за треће  
рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-56/2017                      
28. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Мојић Мирку из Јардана, ЈМБГ 2805996183896, 
одобрава се исплата у износу од 250,00 КМ на 
име   једнократне новчане помоћи –тешка 
материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-474/2017                      
30. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16 и 14/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Табанци“ из Табанаца у износу од  3.000,00 
КМ, на име финансирања текућих обавеза у 
2017 години. 

 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-52/2017                      
30. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Ф.К. „Локањ“ 
из Локања у износу од  2.000,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 

 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 03-66-56/2017                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Јовановић Свјетлани  ЈМБГ: 
0810989189222  Зворник  -Ораовац исплата у 
износу од 200,00 КМ за друго  рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-57/2017                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Јудо клуб 
"Српски соко" из  Зворника  у износу од  
2.000,00 КМ, на име финансирања текућих 
активности у 2017. години. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација из 
буџета за 2017 годину. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 
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Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-50/2017                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Дивљановић Јовану из Улица, ЈМБГ 
2501955173054, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-481/2017                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и    
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Илић 
Борисаву из Локања, ЈМБГ 2309959183900 у 
износу од 300,00 КМ на име плаћања трошкова 
сахране за преминулог Илић Рајка. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-715/2016                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник ("Службени гласник града Зворник" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и    
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Станкић 
Славку из Г. Пилице, ЈМБГ 2506976183930 у 
износу од 300,00 КМ на име плаћања трошкова 
сахране за преминулу Станкић Радојку. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-1070/2016                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
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Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Шакотић (Брањо) Борки из 
Малешића, ЈМБГ 2106976188934, исплата 
једнократне новчане помоћи у износу од 300,00 
КМ, на име тешке материјалне ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-480/2017                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Хусеиновић Расиму из Самара, ЈМБГ 
2505947183917, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-462/2017                      
31. март  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Илић (Вељко) Јовану из 
Трновице, ЈМБГ 3008960183926, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења у 
износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-453/2017                      
03. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Мустафић Бекиру  ЈМБГ: 
1610983183901  Зворник - Доња Каменица 
исплата у износу од 500,00 КМ за треће  
рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
  
Број: 08-430-453/2017                      
03. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Рикић Љепи из Скочића ЈМБГ 
1009959188905, исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 250 КМ, на име трошкова 
сахране супруга. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни . 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

Број: 08-430-453/2017                      
03. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Удружењу 
ИПАК у износу од 2.000,00 КМ на име 
суфинансирања материјалних трошкова. 

 
Члан 2. 

 Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, пољопри-
вреду и друштвене дјелатности-01190150. 
Средства уплатити на ж-р Удружења: 14040-
111-3-000-2256  Sberbank Тузла . 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-36/2017                      
04. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Црквеној 
Општини Каракај у износу од 5.500,00 КМ на 
име финансирања уплате накнаде на име 
ренте и накнаде на име уређења градског 
грађевинског земљишта за изградњу 
породичне стамбене зграде – парохијски дом 
код храма Васкрсења Господњег у Каракају. 

 
Члан 2. 

 Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за СПЦ Зворник, потрошачка јединица Кабинет 
градоначелника-01190120. Средства уплатити 
на жиро-рачун: 562-009-80259691-07 Развојна 
банка. 
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Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 02-400-21/2017                      
04. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Jовановић Душанки из Зворника, ЈМБГ 
2310945188894, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-471/2017                      
05. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Јовановић Весни из Каракаја, ЈМБГ 
1806985188732, одобрава се исплата у износу 
од 250,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-485/2017                      
05. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17), 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Билић Данијелу  ЈМБГ: 
2206984190012  Зворник-Брањево Ул.12 бр 42 
исплата у износу од 500,00 КМ за четврто  
рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
 

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
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Број: 08-414-60/2017                      
05. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Ера Бојану из Каракаја, ЈМБГ 1803994183892, 
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на 
име   једнократне новчане помоћи –тешка 
материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-493/2017                      
05. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Матић (Спасоје) Лазару из Цера, 
ЈМБГ 0612945184227, једнократна новчана 
помоћ на име трошкова лијечења у износу од 
100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-513/2017                      
05. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лукић (Милутин) Браниславу из 
Улица 28/10 ЈМБГ 21603964174156, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
лијечења у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни . 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-283/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
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новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Алемпић Васи из Зворника, ЈМБГ 
1301959183752, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-504/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Стјепановић Славици из Роћевића, ЈМБГ 
1602981188911, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења за дјете. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-500/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Грабовица (Саво) Сави из 
Зворника, Браће Југовића Б-8 1/3  ЈМБГ 
0702955183899, исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 150,00 КМ, на име 
трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни . 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-229/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Аћимовић Анђи из Зворника, ЈМБГ 
2006963196267, одобрава се исплата у износу 
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од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-478/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Кнежевић Бобану из Зворника, ЈМБГ 
0802989170022, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-516/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Зекић Радивоју из Зворника, ЈМБГ 
2706984170200, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-515/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Николић Милораду из Зворника, ЈМБГ 
0108959183916, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-514/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник  -
пречишћени текст («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Ђукић Види из Козлука, ЈМБГ 2001927189228, 
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на 
име   једнократне новчане помоћи –трошкови 
лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 08-430-244/2017                      
06. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Фафулић (Шабан) Ибри,Српских 
Јунака 26 ЈМБГ 2305950183899, исплата 

једнократне новчане помоћи у износу од 150,00 
КМ, на име тешке материјалне ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства исплатити именованом на благајни . 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-1214/2016                     
07. април  2017. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190125-Служба 
професионалне ватрогасне јединице,  на 
позицији: 
 

511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме,у  износу од 70.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
финансирање набавке ватрогасног камиона. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-4/2017                       
01. фебруар 2017. године             В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
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гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120-Kaбинет 
Градоначелника,  на позицији: 
 

412900 - Расходи по основу репрезен-
тације, у износу од 8.000,00 КМ. 

 
Новчана средства на тој позицији потребна  
ради повећања обавеза на истој, наиме у 
јануару мјесецу обиљежавао се дан Републике 
као и многе друге манифестације 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-9/2017                       
23. фебруар 2017. године             В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове са позицијe: 

 

 - 517100-Издаци по основу пореза на  
додату вриједност за водовод, на 
позицију,   

  - 631100-Издаци по основу пореза на 
додату вриједност за водовод, у износу 
од 75.250,00 КМ,  

 

Средства пребачена због грешке приликом 
уношења буџета за 2017 годину. 

     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

Број: 03-40-10/2017                       
27. фебруар 2017. године             В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

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

412600 - Путни трошкови, у износу од 
8.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  
ради увећане потрошње 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-16/2017                       
15. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120-Kaбинет 
Градоначелника,  на позицији: 
 

412900 - Расходи за пропагандни 
материјал Градске управе, у износу од 
9.000,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  
ради плаћанања рачуна за пропагандни 
материјал Градске управе. 

 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
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Број: 03-40-13/2017                       
15. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове са позиција: 
 

 -  415200-Грантови МЗ – текуће одржавање, 
у износу од 2.500,00КМ, 

  - 513100-Набавка земље за зону санитарне 
заштите, остале намјене и ФИШ, у износу 
од 15.000,00КМ, на позицију: 

 

- 513100-Рјешавање имовинско правних 
односа експропријације, у износу од 
17.500,00КМ  

 
Средства потребна ради финансирања 
елабората. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-17/2017                       
16. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за   финансије  доноси 
 

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: 
 

412900-Расходи по основу пореза, у 
износу од 5.000,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
исплату комисија за процјену вриједности. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-20/2017                       
21. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења   за  финансије   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120-Kaбинет 
Градоначелника,  на позицији: 
 

415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
у износу од 40.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
суфинансирање по основу споразума између 
UNDP I Општине Зворник. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-19/2017                       
21. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења  за  финансије   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190260-Служба 
цивилне заштите,  на позицији: 
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412500-Расходи за хитне интервенције - 
клизишта,у  износу од 32.000,00 КМ. 

 
Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
финансирање санације клизишта. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-18/2017                       
21. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  0119400 – Дјечији вртић 
„Наша радост“ са позицијe: 

 

 -   411100-Нето плате, на позицију: 
  - 638100-Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, у 
износу од 6.000,00КМ, на позицију: 

 

Реалокација се ради по упуству Министарства 
финансија да би се могле обрачунати плате 
радницима који су на боловању.  

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-15/2017                       
24. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

 На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
општине Зворник за 2017. годину ("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења  за  финансије   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 

потрошачке јединице 8150062 – ЈУ 
Средњошколски центар „Петар Кочић,  на 
позицији: 
 

412600-Путни трошкови,у  износу од 
200,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
уплату предрачуна за одлазак на семинар, 
педагога и помоћника директора у Бања 
Врућица, хотел Кардиал. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-14/2017                       
24. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  0119400 – Дјечији вртић 
„Наша радост“ са позицијe: 

 
 -   411100 - Нето плате, на позицију: 
 - 411311 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. Одсуства 
који се не рефундирају, у износу од 
2.500,00КМ, на позицију: 

 
Реалокација се ради по упуству Министарства 
финансија да би се могле обрачунати плате 
радницима који су на боловању.  

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

            
Број: 03-40-21/2017                       
26. март  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
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Одјељење за стамбено – комуналне 
послове и послове саобраћаја 

 
На основу члана 29. Правилника о упису у 
регистар Заједнице етажних власника 
стамбених зграда («Службени гласник 
Републике Српске», број: 74/03), Градска 
управа града Зворника – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 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-
373-5/17 од 06.04.2017. године, извршило је у 
регистру Заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број 14 
упис промјене лица  овлашћеног  за  
представљање  и заступање Заједнице 
етажних власника зграде ''B-16'' која се налази 
у Улици Браће Југовића  број 20 у Зворнику, на 
тај начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Рајовић Владимиру, престати право  
представљања а предсједнику Управног 
одбора Марић Љубомиру престати право 
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''Б-16'' Зворник. 
 

У будућем раду, Заједницу етажних власника 
зграде ''Б-16'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Тимко Бранислав а 
заступати предсједник Управног одбора 
Недељковић Жељко. 
 

Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-4/2017                       
06. април  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       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-
373-4/17 од 06.04.2017. године, извршило је у 
регистру Заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број 38 
упис промјене лица  овлашћеног  за  
представљање  и заступање Заједнице 
етажних власника зграде ''С-16'' која се налази 
у Улици Радничка број 2 у Зворнику, на тај 
начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Браниславу Мирковићу, престати 
право  представљања а предсједнику управног 
одбора Спасојевић Душану престати право 
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''С-16'' Зворник. 
 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''С-16'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Бошко Мијић а 
заступати предсједник управног одбора 
Бранислав Мирковић. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-5/2017                       
06. април  2017. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Бранко Јашић с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 

САДРЖАЈ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

1. Одлукa о утврђивању критеријума и 
расподјели средстава спортским 
организацијама у 2017.години  

2. Одлукa о давању сагласности на Одлуку 
о цијенама и начину наплате комуналних 
услуга на подручју Града Зворник 

3. Одлукa о измјенама Одлуке о 
комуналном реду на подручју општине 
Зворник 

4. Одлукa о утврђивању накнаде за 
уређење градског грађевинског 
земљишта за 2017.годину 

 
 

5. Одлукa о формирању првостепене 
стручне комисије о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју 

6. Одлукa о формирању првостепене 
стручне комисије за утврђивање 
способности лица у поступку остварења 
права из социјалне заштите и 
утврђивања функционалног стања 
корисника 

7. Програм заједничке комуналне 
потрошње за 2017.годину 
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8. Програм развоја спорта на подручју 
града Зворник 2017-2020 година 

9. Закључак након разматрања Одлуке о 
давању сагласности на Одлуку о 
цијенама и начину наплате комуналних 
услуга на подручју Града Зворник 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ ''Дом 
здравља'' Зворник  за 2016.годину  

11. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ 
РСЦ''Зворник'' Зворник за 2016.годину 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ Дјечији 
вртић''Наша радост'' Зворник  за 
2016.годину 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ 
''Народна библиотека и музејска збирка'' 
Зворник за 2016.годину 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ ''Центар 
за социјални рад'' Зворник за 2016.годину 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ ''Дом за 
стара лица '' Кисељак Зворник за 
2016.годину 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ 
Туристичка организација града Зворник 
за 2016.годину 

17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
са финансијским извјештајем ЈУ''Дом 
омладине'' Зворник  за 2016.годину 

18. Закључак о усвајању  мишљења 
Комисије за утврђивање оправданости 
заједничког улагања на изградњи 
стамбено-пословног објекта у Зворнику 
број:01-111-36/2015 од 27.02.2017.године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 

1. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
186/16 

2. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
25/17 

3. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
191/16 

4. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку “Набавка хидрауличног алата за 
спашавање из саобраћајних удеса“ 

5. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „извођење радова на 
инсталацији централног гријања у ОШ 
„Десанка Максимовић“ Челопек, 
подручна школа у Петковцима“ 

6. Рјешење о именовању Небојше 
Бошковића  за вршиоца сталног стручног 
надзора на извођењу радова „Санација 
локалних путева на подручја града 
Зворник“ 

7. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Набавка путничких аутомобила“ 

8. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Израда пројектно техничке 
документације“ 

9. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Уклањање смећа поред 
локалних путева и санација дивљих 
депонија“ 

10. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Извођење нових радова на 
изградњи свлачионице за потребе ОФК 
Трновица у Трновици“ 

11. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тривковић Вељки 

12. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђурић Мири 

13. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Милићевић Ради 

14. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Војину Павловићу 

15. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазару Спасојевићу 

16. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милану Павловићу 

17. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кошаркашком клубу „Дрина“ 
Зворник 

18. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кошаркашком клубу „Дрина“ 
Зворник 

19. Закључак о одобравању новчаних 
средстава РК „Дрина“ Зворник 

20. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Бори Хајдуковићу 

21. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  ФК „Будућност“ Пилица 

22. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ОК „Дрина“ Зворник 

23. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Јединство“ Роћевић 

24. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Синдикалној организацији 
Зворник 

25. Закључак о одобравању реалокације 
средстава Буџета града Зворник за 
2017.годину  

26. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Клубу борилачких спортова 
„Обилић“ Зворник 

27. Закључак о одобравању новчаних 
средстава „Текван-до клубу „Српски 
соко“ Зворник 
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28. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Карате клубу „Српски соко“ 
Зворник 

29. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК „Принцип“ Зворник 

30. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Фудбалском клубу „Дрина“ 
Зворник 

31. Закључак о одобравању новчаних 
средстава РК „Дрина“ Зворник 

32. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Дивљановић Младену 

33. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Удружењу „Пријатељи 
Сребренице“ Сребреница 

34. Закључак о одобравању новчаних 
средстава директору и професору ЈУ 
СШЦ „Петар Кочић“ Зворник Биљани 
Писић и Маријани Стевановић 

35. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Удружењу за мобилност и 
едукацију „Аранеа“ 

36. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јоки Ђокић 

37. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Којић Остоји 

38. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Удружењу за обнову и развој 
Козлучке регије   „Узор“ 

39. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК „Принцип“ Зворник 

40. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Цвјетиновић Смиљи 

41. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Рикић Иви 

42. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовановић Милу 

43. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Градској организацији 
породица заробљених  и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник 

44. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Трновица“ Трновица 

45. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Напредак“ Шепак 

46. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хајдаревић Шемсудину 

47. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Марковић Саву 

48. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Чалић Жељку 

49. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рајић Александру 

50. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вашек Алмири 

51. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Радовић Милану 

52. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ристановић Ружи 

53. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевић Славици 

54. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Драгичевић Мирјани 

55. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рикановић Дарку 

56. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Баљак јовану 

57. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Томић Златану 

58. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Салкановић Ибрахиму 

59. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Дурић Његосави 

60. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милошевић Ратку 

61. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Павловић Драги 

62. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јеврић Бошку 

63. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јосић Милосави 

64. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Војновић Милици 

65. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Михајловић Будимирки 

66. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Миљановић Војиславу 

67. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Куртума Даници 

68. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Будаковић Митру 

69. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Чирак Нермини 

70. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мојић Мирку 

71. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Табанци“ Табанци 

72. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Локањ“ Локањ 

73. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовановић Свјетлани 

74. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Џудо клуб „Српски соко“ 
Зворник 

75. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Дивљановић Јовану 

76. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Илић Борисаву 

77. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Станкић Славку 

78. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Шакотић Борки 

79. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хусеиновић Расиму 
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80. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Илић Јовану 

81. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мустафић Бекиру 

82. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рикић Љепи 

83. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Удружењу ИПАК 

84. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Црквеној Општини Каракај 

85. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовановић Душанки 

86. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовановић Весни 

87. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Билић Данијелу 

88. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ера Бојану 

89. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Матић Лазару 

90. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лукић Браниславу 

91. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Алемпић Васи 

92. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стјепановић Славици 

93. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Грабовица Сави 

94. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Аћимовић Анђи 

95. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кнежевић Бобану 

96. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зекић Радивоју 

97. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Николић Милораду 

98. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђукић Види 

99. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Фафулић Ибри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одјељење за финансије 
 

1. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

2. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

3. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190170-Одјељење за стамбено-
комуналне послове 

4. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

5. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

6. Закључак о одобравању реалокације 
средстава у оквиру потрошачке јединице 
01190170-Одјељење за стамбено-
комуналне послове 

7. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 20/17 

8. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 19/17 

9. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 18/17 

10. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину у оквиру потрошачке 
јединице 0119400-Дјечији вртић „Наша 
Радост“   

11. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 

12. Закључак о одобравању реалокације 
средстава буџета града Зворник за 
2017.годину у оквиру потрошачке једини-
це 0119400-Дјечији вртић „Наша Радост“   
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и послове саобраћаја 

 

1. Оглас о извршеном упису  лица 
овлаштеног за заступање  Заједнице 
етажних власника зграде „С-16“ Зворник 

2. Оглас о извршеном упису  лица 
овлаштеног за заступање  Заједнице 
етажних власника зграде „В-16“ Зворник 

 


