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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

 8. јун 2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 8/2018  

 

 

На  основу  члана 39. став 2. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи ( „Сл.гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 24. Закона о 
рачуноводству и ревизији   Републике Српске („Сл. 
гласник Републике Српске“ број: 94/15), и члана 27 
став 1. алинеја 4. Статута Града Зворник-
Пречишћени текст ( „Службени гласник Града 
Зворник" број: 5/17 ), Скупштина Града Зворник на 
17. редовној сједници одржаној дана 07. јуна 2018. 
године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ  
 

I 
Годишњи финансијски извјештај буџета Града 
Зворник  за 2о17. годину утврђен је консолидовањем 
финансијских извјештаја буџетских корисника Града 
Зворник, а састоји се из: 
 

1. Укупно остварених приходa        24.179.446,00 
2. Укупно остварених расход          23.271.732,00  

3. Разлика између укупно остварених  прихода  
и расхода (финансијски резултат)          
907.714,00                     

                                                                                                                                      
          II 

Саставни дио ове oдлуке је консолидовани Биланс 
успјеха, консолидовани Биланс стања, 
консолидовани Извјештаји о извршењу буџета,  
консолидовани Биланс новчаних токова, Извјештај о 
промјенама нето имовине, Посебни подаци о 
платама и броју запослених. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 
објављивањa у  "Службеном гласнику Града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-68/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
                                               БИЛАНС УСПЈЕХА    

                                                 (Извјештај о финансијској успјешности)    
                                                                од 01.01. до 31.12. 2017. године     

       (у КМ) 
Економ. 
код 

П О З И Ц И Ј А   Ознака за 
АОП 

И З Н О С   

     Текућа  Претходна  
     година  година  

1 2   3 4 5  
7 А.  П Р И Х О Д И   (202 + 226 + 247 + 251 + 266) 201 24.179.446 0  

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (203 + 207 + 209 + 211 + 216 + 220 + 222 + 
224) 

202 14.939.372 0  

711 1. Приходи од пореза на доходак и добит (204 до 206) 203 268 0  
7111 а) Порези на доходак   204 268   
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7112 б) Порези на добит правних лица  205 0   
7113 в) Порези на приходе капиталних добитака 206 0   
712 2. Доприноси за социјално осигурање (208) 207 0 0  
7121 а) Доприноси за социјално осигурање 208 0   
713 3. Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности (210) 
209 1.857.043 0  

7131 а) Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 210 1.857.043   
714 4. Порези на имовину (212 до 215)  211 678.694 0  
7141 а) Порези на имовину   212 677.627   
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне  213 26   
7143 в) Порези на финансијске и капиталне трансакције 214 1.041   
7149 г) Остали порези на имовину  215 0   
715 5. Порези на промет производа и услуга (217 до 219) 216 36.336 0  
7151 а) Порези на промет производа  217 33.443   
7152 б) Порези на промет услуга  218 2.867   
7153 в) Акцизе   219 26   
716 6. Царине и увозне дажбине (221)  220 0 0  
7161 а) Царине и увозне дажбине  221 0   
717 7.  Индиректни порезиприкупљени преко УИО (223) 222 12.366.723 0  

7171 а)  Индиректни порези прикупљени преко УИО 223 12.366.723   
719 8. Остали порески приходи (225)  224 308 0  
7191 а) Остали порески приходи  225 308   
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (227 + 234 + 240 + 242 + 245) 226 3.181.673 0  
721 1. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика (228 до 233) 
227 41.817 0  

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 228    
7212 б) Приходи од закупа и ренте  229 41.817   
7213 в) Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 230 0   
7214 г) Приходи од хартија од вриједнсти и финансијских деривата 231 0   
7215 д) Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 232 0   
7216 ђ) Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из 

пословних и инвестиционих активности 
233 0   

722 2. Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (235 до 
239) 

234 3.092.693 0  

7221 а) Административне накнаде и таксе 235 212.228   
7222 б) Судске накнаде и таксе   236 0   
7223 в) Комуналне накнаде и таксе  237 665.922   
7224 г) Накнаде по разним основама  238 1.765.309   
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга 239 449.234   
723 3. Новчане казне (241)   240 4.980 0  
7231 а) Новчане казне   241 4.980   
728 4. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција размјене између или унутар јединица власти (243 + 
244) 

242 0 0  

7281 а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 
са другим јединицама власти 

243 0   

7282 б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 
унутар исте јединице власти 

244 0   

729 5. Остали непорески приходи (246) 245 42.183 0  
7291 а) Остали непорески приходи  246 42.183   
73 III ГРАНТОВИ (248)   247 51.908 0  
731 1. Грантови (249 + 250)   248 51.908 0  
7311 а) Грантови из иностранства  249 14.958   
7312 б) Грантови из земље   250 36.950   
77 IV ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА (252 + 261 + 263) 251 3.619.487 0  
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771 1. Приходи обрачунског карактера (253 до 260) 252 3.603.583 0  
7711 а) Приходи од реализације залиха  253 0   
7712 б) Корекција прихода за промјене вриједности залиха учинака 254 0   
7713 в) Приходи од укидања резервисања по основу обавеза 255 0   
7714 г) Финансијски приходи обрачунског карактера 256 0   
7715 д) Приходи од усклађивања вриједности имовине 257 2.680.340   
7716 ђ) Добици од продаје имовине  258 6.364   
7717 е) Помоћи у натури   259 18.160   
7719 ж) Остали приходи обрачунског карактера 260 898.719   
772 2. Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу 

пореских и других фискалних прописа (262) 
261 0 0  

7721 а) Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских 
и других фискалних прописа 

262 0   

778 3. Приходи обрачунског карактера по основу односа између или 
унутар јединица власти (264 + 265) 

263 15.904 0  

7781 Приходи обрачунског карактера по основу односа са другим 
јединицама власти 

264 15.904   

7782 Приходи обрачунског карактера од финансијске и нефинансијске 
имовине и трансакција унутар исте јединице власти 

265    

78 V ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (267 + 
273) 

266 2.387.006 0  

787 1. Трансфери између различитих јединица власти (268 до 272) 267 2.387.006 0  
7871 а) Трансфери од државе   268    
7872 б) Трансфери од ентитета   269 2.387.006   
7873 в) Трансфери од јединица локалне самоуправе 270 0   
7874 г) Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 271 0   
7879 д) Трансфери од осталих јединица власти 272 0   
788 2. Трансфери унутар исте јединице власти (274) 273 0 0  
7881 а) Трансфери унутар исте јединице власти 274    
4 Б.  Р А С Х О Д И  (276 + 320 + 334)  275 23.271.732 0  

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (277 + 282 + 292 + 300 + 302 + 305 + 308 + 313 
+ 318) 

276 16.349.848 0  

411 1. Расходи за лична примања запослених (278 до 281) 277 6.273.519 0  
4111 а) Расходи за бруто плате запослених 278 5.199.398   
4112 б) Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада 
279 1.018.721   

4113 в) Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих наканда плата 

280 21.152   

4114 г) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 281 34.248   
412 2. Расходи по основу кориштења робе и услуга (283 до 291) 282 3.610.694 0  
4121 а) Расходи по основу закупа  283 36.398   
4122 б) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
284 619.549   

4123 в) Расходи за режијски материјал  285 115.869   
4124 г) Расходи за материјал за посебне намјене 286 95.291   
4125 д) Расходи за текуће одржавање  287 705.145   
4126 ђ) Расходи по основу путовања и смјештаја 288 91.390   
4127 е) Расходи за стручне услуге  289 387.972   
4128 ж) Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине 
290 688.715   

4129 з) Остали непоменути расходи  291 870.365   
413 3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (293 до 

299) 
292 524.805 0  

4131 а) Расходи по основу камата на хартије од вриједности 293    
4132 б) Расходи финансирања по основу финансијских деривата 294 0   
4133 в) Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 295 519.217   
4134 г) Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 296 0   
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4137 д) Трошкови сервисирања примљених зајмова 297 0   
4138 ђ) Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 

инвестиционих активности 
298 0   

4139 е) Расходи по основу затезних камата 299 5.588   
414 4. Субвенције (301)   300 1.155.053 0  
4141 а) Субвенције    301 1.155.053   
415 5. Грантови (303 + 304)   302 2.153.072 0  
4151 а) Грантови у иностранство  303 16.666   
4152 б) Грантови у земљи   304 2.136.406   
416 6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова (306 + 307) 
305 2.478.324 0  

4161 а) Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

306 2.478.324   

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

307 0   

417 7. Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања (309 до 312) 

308 0 0  

4171 а) Дознаке по основу пензијског осигурања 309 0   
4172 б) Дознаке по основу здравственог осигурања 310 0   
4173 в) Дознаке по основу осигурања од незапослености 311 0   
4174 г) Дознаке по основу дјечије заштите 312 0   
418 8. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 

расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти (314 до 317) 

313 0 0  

4181 а)  Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти 

314 0   

4182 б) Расходи из трансакција размјене између јединица власти  315 0   
4183 в)  Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 

трансакција унутар исте јединице власти 
316 0   

4184 г) Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти 317 0   
419 9. Расходи по судским рјешењима (319) 318 154.381 0  
4191 а) Расходи по судским рјешењима 319 154.381   
47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА (321 + 331) 320 6.882.137 0  
471 1. Расходи обрачунског карактера (322 до 330) 321 6.824.052 0  
4711 а) Набавна вриједност реализованих залиха 322 9.673   
4712 б) Расходи по основу амортизације  323 5.626.174   
4713 в) Расходи резервисања по основу обавеза 324 0   
4714 г) Финансијски расходи обрачунског карактера 325 0   
4715 д) Расходи од усклађивања вриједности имовине 326 66.701   
4716 ђ) Губици од продаје имовине  327 6.690   
4717 е) Дате помоћи у натури   328 1.006.234   
4718 ж) Расходи по основу накнада запосленима у натури - ствари, услуге 

и слично 
329 0   

4719 з) Остали расходи обрачунског карактера 330 108.580   
478 2. Расходи обрачунског карактера по основу односа између или 

унутар јединица власти (332 + 333) 
331 58.085 0  

4781 Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим 
јединицама власти 

332 58.085   

4782 Расходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте 
јединице власти 

333 0   

48 III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (335 + 
341) 

334 39.747 0  

487 1. Трансфери између различитих јединица власти (336 до 340) 335 39.747 0  
4871 а) Трансфери држави   336    
4872 б) Трансфери ентитету   337 39.747   
4873 в) Трансфери јединицама локалне самоуправе 338    
4874 г) Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 339    
4879 д) Трансфери осталим јединицама власти 340    
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488 2. Трансфери унутар исте јединице власти (342) 341 0 0  
4881 а) Трансфери унутар исте јединице власти 342    
 В.  Ф И Н А Н С И Ј С К И   Р Е З У Л Т А Т  (А - Б) 343 907.714 0  

        
        
У  Зворнику Лице одговорно за састављање извјештаја Руководилац 
дана  05.04.2018.године  Свјетлана 

Петковић 
0358/18 

М.П.  Зоран 
Стевановић 

  (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, 
презиме и 
потпис) 

 
 

БИЛАНС СТАЊА 
(Извјештај о финансијском стању) 

на дан 31.12. 2017. године 
                (у КМ) 

Економ. П О З И Ц И Ј А Ознака 
за АОП 

Текућа година    Претходна 

код   Бруто  Исправка Нето (4-5) година 
1 2 3 4  5 6  7  

 АКТИВА 001 12.279.236  8.834.137 3.445.099  4.475.985 
 А.   Т Е К У Ћ А   И М О В И Н А   (002 + 032)        
12 I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 
014 + 023 + 027 + 029) 

002 12.202.624  8.757.525 3.445.099  4.475.985 

121 1. Готовина и готовински еквиваленти 
(004 до 007) 

003 1.331.894  0 1.331.894  1.747.728 

1211 а) Благајна 004 0  0 0  0 
1212 б) Банковни рачуни 005 1.331.894  0 1.331.894  1.747.728 
1213 в) Издвојена новчана средства и акредитиви 006 0  0 0  0 

1219 г) Остала готовина и готовински 
еквиваленти 

007 0  0 0  0 

122 2. Краткорочни пласмани (009 до 013) 008 5.462  0 5.462  5.155 
1221 а) Орочена новчана средства до годину 

дана 
009 0  0 0  0 

1222 б) Хартије од вриједности које доспијевају 
до годину дана 

010 0  0 0  0 

1223 в) Финансијски деривати који доспијевају до 
годину дана 

011 0  0 0  0 

1224 г) Краткорочни зајмови 012 0  0 0  0 
1225 д) Дугорочни зајмови који доспијевају на 

наплату до годину дана 
013 5.462  0 5.462  5.155 

123 3. Краткорочна потраживања (015 до 022) 014 9.846.595  8.660.953 1.185.642  1.723.048 
1231 а) Потраживања по основу продаје и 

извршених услуга 
015 44.316  0 44.316  129.504 

1232 б) Потраживања за камате, дивиденде и 
друге финансијске приходе 

016 0  0 0  0 

1233 в) Потраживања од запослених 017 31.349  1.200 30.149  27.805 
1234 г) Потраживања за ненаплаћене порезе, 

доприносе и непореске приходе 
018 8.071.677  7.484.681 586.996  948.445 

1235 д) Потраживања за порезе, доприносе и 
непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до 
годину дана 

019 383.573  0 383.573  515.425 

1236 ђ) Потраживања за више плаћене порезе, 
доприносе и непореске приходе 

020 0  0 0    

1237 е) Потраживања по основу пореза на додату 
вриједност 

021 63.027  0 63.027  96.788 

1239 ж) Остала краткорочна потраживања 022 1.252.653  1.175.072 77.581  5.081 
127 4. Краткорочна разграничења (024 до 026) 023 893.255  0 893.255  831.254 
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1271 а) Краткорочно разграничени расходи 024 764.095  0 764.095  709.604  
1272 б) Краткорочно разграничени приходи 025 64.349  0 64.349  117.065  
1279 в) Остала краткорочна разграничења 026 64.811  0 64.811  4.585  
128 5. Остала краткорочна финансијска 

имовина (028) 
027 0  0 0  0  

1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина 028 0  0 0  0  

129 6. Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења између или унутар 
јединица власти (030 + 031) 

029 125.418  96.572 28.846  168.800  

1297 а) Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

030 125.418  96.572 28.846  168.800  

1298 б) Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

031 0  0 0  0  

02 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033 + 035 +037 + 
042) 

032 76.612  76.612 0  0  

021 1. Стална имовина намијењена продаји и 
обустављена пословања (034) 

033 0  0 0  0  

0211 а) Стална имовина намијењена продаји и 
обустављена пословања 

034 0  0 0  0  

022 2. Стратешке залихе (036) 035 0  0 0  0  
0221 а) Стратешке залихе 036 0  0 0  0  
023 3. Залихе материјала, учинака и роба (038 

до 041) 
037 0  0 0  0  

0231 а) Залихе материјала 038 0  0 0  0  
0232 б) Залихе недовршених учинака 039 0  0 0  0  
0233 в) Залихе довршених учинака 040 0  0 0  0  
0234 г) Залихе робе 041 0  0 0  0  
024 4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, 

обућа и слично (043) 
042 76.612  76.612 0  0  

0241 а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа 
и слично 

043 76.612  76.612   0  

 Б.   С Т А Л Н А   И М О В И Н А   (045 + 
062)   

044 191.583.146  61.239.638 130.343.508  128.904.261  

11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 
+ 059) 

045 3.658.219  0 3.658.219  3.747.638  

111 1. Дугорочни пласмани (047 до 051) 046 3.400.056  0 3.400.056  3.117.867  
1111 а) Орочена новчана средства преко годину 

дана 
047 0  0 0  0  

1112 б) Дугорочне хартије од вриједности (осим 
акција) 

048 0  0 0  0  

1113 в) Акције и учешћа у капиталу 049 3.395.905  0 3.395.905  3.109.795  
1114 г) Дугорочни финансијски деривати 050 0  0 0  0  
1115 д) Дугорочни зајмови 051 4.151  0 4.151  8.072  
112 2. Дугорочна потраживања (053 + 054) 052 258.163  0 258.163  629.771  
1121 а) Потраживања за порезе, доприносе и 

непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања 

053 253.043  0 253.043  624.651  

1129 б) Остала дугорочна потраживања 054 5.120  0 5.120  5.120  
117 3. Дугорочна разграничења (056) 055 0  0 0  0  
1171 а) Дугорочна разграничења 056 0  0 0    
118 4. Остала дугорочна финансијска 

имовина (058) 
057 0  0 0  0  

1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина 058 0  0 0  0  
119 5. Дугорочна финансијска имовина и 

разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти (060 + 061) 

059 0  0 0  0  

1191 а) Дугорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

060 0  0 0  0  
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1192 б) Дугорочна финансијска имовина и 
разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

061 0  0 0  0  

01 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 
+ 076 + 078) 

062 187.924.927  61.239.638 126.685.289  125.156.623  

011 1. Произведена стална имовина (064 до 
068) 

063 175.138.509  61.239.604 113.898.905  115.119.263  

0111 а) Зграде и објекти 064 170.472.954  58.419.315 112.053.639  113.307.690  
0112 б) Постројења и опрема 065 4.375.684  2.729.135 1.646.549  1.510.139  
0113 в) Биолошка имовина 066 18.470  0 18.470  18.470  
0114 г) Инвестициона имовина 067 0  0 0  0  
0115 д) Нематеријална произведена имовина 068 271.401  91.154 180.247  282.964  
012 2. Драгоцјености (070) 069 4.940  34 4.906  5.413  
0121 а) Драгоцјености 070 4.940  34 4.906  5.413  
013 3. Непроизведена стална имовина (072 до 

075) 
071 9.497.690  0 9.497.690  8.386.906  

0131 а) Земљиште 072 9.391.317   9.391.317  8.280.533  
0132 б) Подземна и површинска налазишта 073 0  0 0  0  
0133 в) Остала природна добра 074 106.373  0 106.373  106.373  
0134 г) Нематеријална непроизведена имовина 075 0  0 0  0  
014 4. Нефинансијска имовина у сталним 

средствима у припреми (077) 
076 3.283.788  0 3.283.788  1.645.041  

0141 а) Нефинансијска имовина у сталним 
средствима у припреми 

077 3.283.788   3.283.788  1.645.041  

015  5. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми (079)  

078 0  0 0  0  

0151  Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми  

079 0  0 0  0  

 В.   П О С Л О В Н А   А К Т И В А   (А + Б) 080 203.862.382  70.073.775 133.788.607  133.380.246  
391 Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   А К Т И В А 081 6.462.012  0 6.462.012  5.576.190  
 Д.   У К У П Н А   А К Т И В А   (В + Г) 082 210.324.394  70.073.775 140.250.619  138.956.436  

                      
Економ. П О З И Ц И Ј А   Ознака за АОП Текућа 

година 
Претходна 
година 

код          
1 2   3 4  5   

 ПАСИВА   101 17.814.270  17.941.819   
 А.   О Б А В Е З Е   И   Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А   (102 + 135)      
22 I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 

120 + 125 + 130 + 132) 
102 7.933.546  7.841.710   

221 1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108) 103 1.181.562  596.706   
2211 а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената 104 0  0   
2212 б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности 105 325.463  0   
2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате 106 0  0   
2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима  107 0  0   
2215 д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину 

дана 
108 856.099  596.706   

222 2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111) 109 1.556.966  1.657.388   
2221 а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата 110 738.605  747.715   
2222 б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи 
111 818.361  909.673   

223 3. Обавезе из пословања (113 + 114)   112 4.007.059  4.332.683   
2231 а) Обавезе из пословања у земљи   113 4.006.859  4.332.483   
2232 б) Обавезе из пословања у иностранству  114 200  200   
224 4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове 

(116 до 119) 
115 0  0   

2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности 116 0  0   
2242 б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата 117 0  0   
2243 в) Обавезе за камате по зајмовима   118 0  0   
2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања 119 0  0   
225 5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите 

(121 до 124) 
120 737.155  743.332   
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2251 а) Обавезе за субвенције   121 283.718  259.361   
2252 б) Обавезе за грантове   122 293.663  224.467   
2253 в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
123 159.774  259.504   

2254 г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 

124 0  0   

227 6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129) 125 36.694  90.760   
2271 а) Краткорочно разграничени расходи  126      
2272 б) Краткорочно разграничени приходи  127 0  0   
2273 в) Краткорочна резервисања   128 36.353  90.032   
2279 г) Остала краткорочна разграничења  129 341  728   
228 7. Остале краткорочне обавезе (131)  130 414.110  420.841   
2281 а) Остале краткорочне обавезе   131 414.110  420.841   
229 8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или 

унутар јединица власти (133 + 134) 
132 0  0   

2297 а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти 

133 0  0   

2298 б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице 
власти 

134 0  0   

21 II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144) 135 9.880.724  10.100.109   

211 1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)  136 6.948.304  8.204.192   
2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности 137 1.116.665  1.746.686   
2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате 138 0  0   
2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима   139 5.831.639  6.457.506   
217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (141) 140 47.350  33.421   
2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења  141 47.350  33.421   
218 3. Остале дугорочне обавезе (143)   142 0     
2181 а) Остале дугорочне обавезе   143      
219 4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар 

јединица власти (145 + 146) 
144 2.885.070  1.862.496   

2191 а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти 

145 2.885.070  1.862.496   

2192 б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице 
власти 

146 0  0   

 Б.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И   (148 + 151 + 154) 147 115.974.337  115.438.427   

31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)    148 11.148.644  10.831.889   
311 1. Трајни извори средстава (150)   149 11.148.644  10.831.889   
3111 a) Трајни извори средстава   150 11.148.644  10.831.889   
32 II РЕЗЕРВЕ (152)   151 6.356.451  6.356.451   
321 1. Резерве (153)    152 6.356.451  6.356.451   
3211 a) Резерве   153 6.356.451  6.356.451   
33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)   154 98.469.242  98.250.087   
331 1. Финансијски резултат (156 + 157)   155 98.469.242  98.250.087   
3311 a) Финансијски резултат ранијих година  156 97.292.302  97.993.573   
3312 б) Финансијски резултат текуће године  157 1.176.940  256.514   
 В.   П О С Л О В Н А   П А С И В А   (А + Б)  158 133.788.607  133.380.246   
392 Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   П А С И В А   159 6.462.012  5.576.190   

 Д.   У К У П Н А   П А С И В А   (В + Г)   160 140.250.619  138.956.436   

 У Зворнику   Лице одговорно за 
састављање 
извјештаја 

Руководилац  

 дана 05.04.2018.године  Свјетлана Петковић СР-0358/18 М.П. Зоран 
Стевановић 

 

    (пуно име, презиме, бр. лиценце  и 
потпис) 

(пуно име, 
презиме и 
потпис) 
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ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

од  01.01. до 31.12 2017. године 
          (у КМ) 

 П О З И Ц И Ј А ФОНД 01     Проценат 
(6/5)·100 

Претходна Проценат 
(6/9)·100 

Екон
ом. 

 Текућа 
година 

     година  

код  Првобитни 
буџет 

Корекц
ија 

Коначни 
буџет 

Извршење Разлика  Извршење  

     (3 + 4)  (6 - 5)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 А.   Б У Џ Е Т С К И   П Р И 
Х О Д И  (I + II + III + IV) 

19.043.42
0 

245.590 19.289.010 19.066.578 -222.432 99 0 #DIV/0! 

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 

14.982.12
0 

54.790 15.036.910 14.939.372 -97.538 99 0 #DIV/0! 

711 1. Приходи од пореза на 
доходак и добит (а до в) 

60 240 300 268 -32 89 0 #DIV/0! 

7111 а) Порези на доходак 60 240 300 268 -32 89  #DIV/0! 
7112 б) Порези на добит правних 

лица 
0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7113 в) Порези на приходе 
капиталних добитака 

0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

712 2. Доприноси за социјално 
осигурање (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7121 а) Доприноси за социјално 
осигурање 

0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 

713 3. Порези на лична 
примања и приходе од 
самосталних дјелатности 
(а) 

1.761.700 20.610 1.782.310 1.857.043 74.733 104 0 #DIV/0! 

7131 а) Порези на лична 
примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

1.761.700 20.610 1.782.310 1.857.043 74.733 104  #DIV/0! 

714 4. Порези на имовину (а 
до г) 

863.000 -64.060 798.940 678.694 -120.246 85 0 #DIV/0! 

7141 а) Порези на имовину 856.000 -58.500 797.500 677.627 -119.873 85  #DIV/0! 
7142 б) Порези на насљеђе и 

поклоне 
1.000 -960 40 26 -14 65  #DIV/0! 

7143 в) Порези на финансијске и 
капиталне трансакције 

6.000 -4.600 1.400 1.041 -359 74  #DIV/0! 

7149 г) Остали порези на 
имовину 

0 0 0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

715 5. Порези на промет 
производа и услуга (a до в)

5.360 0 5.360 36.336 30.976 678 0 #DIV/0! 

7151 а) Порези на промет 
производа 

3.860 -5 3.855 33.443 29.588 868  #DIV/0! 

7152 б) Порези на промет услуга 1.500 0 1.500 2.867 1.367 191  #DIV/0! 
7153 в) Акцизе 0 5 5 26 21 520  #DIV/0! 
716 6. Царине и увозне 

дажбине (а) 
0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7161 а) Царине и увозне дажбине 0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 
717 7. Индиректни порези 

прикупљени преко УИО (а) 
12.350.00

0 
100.000 12.450.000 12.366.723 -83.277 99 0 #DIV/0! 

7171 а) Индиректни порези 
прикупљени преко УИО 

12.350.00
0 

100.000 12.450.000 12.366.723 -83.277 99  #DIV/0! 

719 8. Остали порески 
приходи (а) 

2.000 -2.000 0 308 308 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7191 а) Остали порески приходи 2.000 -2.000 0 308 308 #DIV/0!  #DIV/0! 
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
3.311.300 10.800 3.322.100 3.181.073 -141.027 96 0 #DIV/0! 

721 1. Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске имовине и 
позитивних курсних 
разлика (а до ђ) 

76.000 0 76.000 41.817 -34.183 55 0 #DIV/0! 

7211 а) Приходи од дивиденде, 
учешћа у капиталу и 
сличних права 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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7212 б) Приходи од закупа и 
ренте 

61.000  61.000 41.817 -19.183 69  #DIV/0! 

7213 в) Приходи од камата на 
готовину и готовинске 
еквиваленте 

15.000 0 15.000 0 -15.000 0  #DIV/0! 

7214 г) Приходи од хартија од 
вриједнсти и финансијских 
деривата 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7215 д) Приходи од камата и 
осталих накнада за дате 
зајмове 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7216 ђ) Приходи по основу 
реализованих позитивних 
курсних разлика из 
пословних и инвестиционих 
активности 

 

 

 0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

722 2. Накнаде и таксе и 
приходи од пружања 
јавних услуга (а до д) 

3.129.300 60.800 3.190.100 3.092.693 -97.407 97 0 #DIV/0! 

7221 а) Административне 
накнаде и таксе 

350.000 -24.000 326.000 212.228 -113.772 65  #DIV/0! 

7222 б) Судске накнаде и таксе 0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 
7223 в) Комуналне накнаде и 

таксе 
748.000 -20.000 728.000 665.922 -62.078 91  #DIV/0! 

7224 г) Накнаде по разним 
основама 

1.544.300 157.800 1.702.100 1.765.309 63.209 104  #DIV/0! 

7225 д) Приходи од пружања 
јавних услуга 

487.000 -53.000 434.000 449.234 15.234 104  #DIV/0! 

723 3. Новчане казне (а) 6.000 0 6.000 4.980 -1.020 83 0 #DIV/0! 
7231 а) Новчане казне 6.000 0 6.000 4.980 -1.020 83  #DIV/0! 
728 4. Приходи од 

финансијске и 
нефинансијске имовине и 
трансакција размјене 
између или унутар 
јединица власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7281 а) Приходи од финансијске 
и нефинансијске имовине и 
трансакција са другим 
јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7282 б) Приходи од финансијске 
и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

729 5. Остали непорески 
приходи (а) 

100.000 -50.000 50.000 41.583 -8.417 83 0 #DIV/0! 

7291 а) Остали непорески 
приходи 

100.000 -50.000 50.000 41.583 -8.417 83  #DIV/0! 

73 III ГРАНТОВИ (1) 70.000 -15.000 55.000 4.950 -50.050 9 0 #DIV/0! 
731 1. Грантови (а + б) 70.000 -15.000 55.000 4.950 -50.050 9 0 #DIV/0! 
7311 а) Грантови из иностранства   0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
7312 б) Грантови из земље 70.000 -15.000 55.000 4.950 -50.050 9  #DIV/0! 
78 IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1 + 2) 

680.000 195.000 875.000 941.183 66.183 108 0 #DIV/0! 

787 1. Трансфери између  
различитих јединица 
власти (а до д) 

680.000 195.000 875.000 941.183 66.183 108 0 #DIV/0! 

7871 а) Трансфери од државе 0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 
7872 б) Трансфери од ентитета 680.000 195.000 875.000 941.183 66.183 108  #DIV/0! 
7873 в) Трансфери од јединица 

локалне самоуправе 
  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

7874 г) Трансфери од фондова 
обавезног социјалног 
осигурања 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

7879 д) Трансфери од осталих 
јединица власти 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

788 2. Трансфери унутар исте 
јединице власти (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
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7881 а) Трансфери унутар исте 
јединице власти  

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

 Б.   Б У Џ Е Т С К И   Р А С 
Х О Д И  (I + II + III) 

15.852.07
0 

877.910 16.729.980 16.323.188 -406.792 98 0 #DIV/0! 

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 
+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 

15.717.07
0 

565.245 16.282.315 16.283.441 1.126 100 0 #DIV/0! 

411 1. Расходи за лична прима-
ња запослених (a до г) 

5.850.840 76.670 5.927.510 6.273.519 346.009 106 0 #DIV/0! 

4111 а) Расходи за бруто плате 
запослених 

4.748.640 14.700 4.763.340 5.199.398 436.058 109  #DIV/0! 

4112 б) Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по 
основу рада 

1.102.200 -14.700 1.087.500 1.018.721 -68.779 94  #DIV/0! 

4113 в) Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада 
плата 

0 36.000 36.000 21.152 -14.848 59  #DIV/0! 

4114 г) Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 

0 40.670 40.670 34.248 -6.422 84  #DIV/0! 

412 2. Расходи по основу 
кориштења робе и услуга 
(а до з) 

3.678.960 91.390 3.770.350 3.544.287 -226.063 94 0 #DIV/0! 

4121 а) Расходи по основу закупа 51.000 -14.000 37.000 36.398 -602 98  #DIV/0! 
4122 б) Расходи по основу 

утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

626.370 -4.670 621.700 619.549 -2.151 100  #DIV/0! 

4123 в) Расходи за режијски 
материјал 

141.900 -22.300 119.600 115.869 -3.731 97  #DIV/0! 

4124 г) Расходи за материјал за 
посебне намјене 

106.500 -2.400 104.100 95.191 -8.909 91  #DIV/0! 

4125 д) Расходи за текуће 
одржавање 

668.370 71.670 740.040 658.523 -81.517 89  #DIV/0! 

4126 ђ) Расходи по основу 
путовања и смјештаја 

99.050 -1.200 97.850 90.390 -7.460 92  #DIV/0! 

4127 е) Расходи за стручне 
услуге 

379.300 24.340 403.640 387.810 -15.830 96  #DIV/0! 

4128 ж) Расходи за услуге 
одржавања јавних 
површина и заштите 
животне средине 

735.000 5.000 740.000 688.715 -51.285 93  #DIV/0! 

4129 з) Остали некласификовани 
расходи 

871.470 34.950 906.420 851.842 -54.578 94  #DIV/0! 

413 3. Расходи финансирања 
и други финансијски 
трошкови (а до е)  

620.370 -41.500 578.870 524.805 -54.065 91 0 #DIV/0! 

4131 а) Расходи по основу 
камата на хартије од 
вриједности 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4132 б) Расходи финансирања по 
основу финансијских 
деривата 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4133 в) Расходи по основу камата 
на примљене зајмове у 
земљи 

610.370 -41.500 568.870 519.217 -49.653 91  #DIV/0! 

4134 г) Расходи по основу камата 
на примљене зајмове из 
иностранства 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4137 д) Трошкови сервисирања 
примљених зајмова 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4138 ђ) Расходи по основу 
негативних курсних разлика 
из пословних и 
инвестиционих активности 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4139 е) Расходи по основу 
затезних камата 

10.000 0 10.000 5.588 -4.412 56  #DIV/0! 

414 4. Субвенције (а) 1.249.000 5.000 1.254.000 1.155.053 -98.947 92 0 #DIV/0! 
4141 а) Субвенције  1.249.000 5.000 1.254.000 1.155.053 -98.947 92  #DIV/0! 
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415 5. Грантови (а + б) 1.909.600 300.685 2.210.285 2.153.072 -57.213 97 0 #DIV/0! 
4151 а) Грантови у иностранство 10.000 6.700 16.700 16.666 -34 100  #DIV/0! 
4152 б) Грантови у земљи 1.899.600 293.985 2.193.585 2.136.406 -57.179 97  #DIV/0! 
416 6. Дознаке на име 

социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова (а + б) 

2.238.300 125.200 2.363.500 2.478.324 114.824 105 0 #DIV/0! 

4161 а) Дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова 

2.238.300 125.200 2.363.500 2.478.324 114.824 105  #DIV/0! 

4163 б) Дознаке пружаоцима 
услуга социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

417 7. Дознаке на име 
социјалне заштите које 
исплаћују институције 
обавезног социјалног 
осигурања (а до г) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4171 а) Дознаке по основу 
пензијског осигурања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4172 б) Дознаке по основу 
здравственог осигурања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4173 в) Дознаке по основу 
осигурања од 
незапослености 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4174 г) Дознаке по основу дјечије 
заштите 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

418 8. Расходи финансирања, 
други финансијски 
трошкови и расходи 
трансакција размјене 
између или унутар 
јединица власти (а до г) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

4181 а)  Расходи финансирања и 
други финансијски трошкови 
између јединица власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4182 б) Расходи из трансакција 
размјене између јединица 
власти  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4183 в)  Расходи финансирања и 
други финансијски трошкови 
из трансакција унутар исте 
јединице власти 

 0  0  #DIV/0!  #DIV/0! 

4184 г) Расходи из трансакција 
размјене унутар исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

419 9. Расходи по судским 
рјешењима (а) 

170.000 7.800 177.800 154.381 -23.419 87 0 #DIV/0! 

4191 а) Расходи по судским 
рјешењима 

170.000 7.800 177.800 154.381 -23.419 87  #DIV/0! 

48 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
(1+2) 

35.000 0 35.000 39.747 4.747 114 0 #DIV/0! 

487 1. Трансфери између 
различитих јединица 
власти (а до д) 

35.000 0 35.000 39.747 4.747 114 0 #DIV/0! 

4871 а) Трансфери држави   0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
4872 б) Трансфери ентитету 35.000 0 35.000 39.747 4.747 114  #DIV/0! 
4873 в) Трансфери јединицама 

локалне самоуправе 
  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4874 г) Трансфери фондовима 
обавезног социјалног 
осигурања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

4879 д) Трансфери осталим 
јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

488 2. Трансфери унутар исте 
јединице власти (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
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4881 а) Трансфери унутар исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

* * * 
* 

III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 100.000 312.665 412.665 * * * * * * * * -412.665 * * * * * * * * * * * 
* 

* * * * 

 В.   БРУТО  БУЏЕТСКИ   
СУФИЦИ/ДЕФИЦИТ (А - Б) 

3.191.350 -632.320 2.559.030 2.743.390 184.360 107 0 #DIV/0! 

 Г.   Н Е Т О   И З Д А Ц И    
З А   НЕФИНАНСИЈСКУ   
ИМОВИНУ   (I + II - III - IV)   

-2.696.840 700.630 -1.996.210 -1.982.734 13.476 99 0 #DIV/0! 

81 I ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 

1.480.060 -329.960 1.150.100 446.404 -703.696 39 0 #DIV/0! 

811 1. Примици за 
произведену сталну 
имовину (а до д) 

60 440 500 195.703 195.203 39.141 0 #DIV/0! 

8111 а) Примици за зграде и 
објекте 

60 440 500 195.703 195.203 39.141  #DIV/0! 

8112 б) Примици за постројења и 
опрему 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8113 в) Примици за биолошку 
имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8114 г) Примици за инвестициону 
имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8119 д) Примици за осталу 
произведену имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

812 2. Примици за 
драгоцјености (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8121 а) Примици за 
драгоцјености 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

813 3. Примици за 
непроизведену сталну 
имовину (а до г) 

1.480.000 -330.400 1.149.600 250.701 -898.899 22 0 #DIV/0! 

8131 а) Примици за земљиште 1.480.000 -330.400 1.149.600 250.701 -898.899 22  #DIV/0! 
8132 б) Примици за подземна и 

површинска налазишта 
  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8133 в) Примици за остала 
природна добра 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

8139 г) Примици за осталу 
непроизведену имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

814 4. Примици од продаје сталне 
имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања 
(а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8141 а) Примици од продаје 
сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених 
пословања 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

815 5. Примици за стратешке 
залихе (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8151 а) Примици за стратешке 
залихе 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

816 6. Примици од залиха 
материјала, учинака, робе 
и ситног инвентара, 
амбалаже и слично (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8161 а) Примици од залиха 
материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже 
и слично 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

88 II ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

881 1. Примици за нефинан-
сијску имовину из тран-
сакција између или унутар 
јединица власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

8811 а) Примици за 
нефинансијску имовину из 
трансакција са другим 
јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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8812 б) Примици за 
нефинансијску имовину из 
трансакција са другим 
буџетским корисницима 
исте јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

51 III ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ(1+2+3+4+5+6+7) 

4.176.900 -
1.030.590 

3.146.310 2.429.138 -717.172 77 0 #DIV/0! 

511 1. Издаци за произведену 
сталну имовину (а до е) 

3.931.700 -814.460 3.117.240 2.420.001 -697.239 78 0 #DIV/0! 

5111 а) Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и 
објеката 

2.711.500 -297.500 2.414.000 1.988.084 -425.916 82  #DIV/0! 

5112 б) Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката  

425.700 -322.130 103.570 57.611 -45.959 56  #DIV/0! 

5113 в) Издаци за набавку 
постројења и опреме  

394.500 -15.700 378.800 308.513 -70.287 81  #DIV/0! 

5114 г) Издаци за инвестиционо 
одржавање опреме  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5115 д) Издаци за биолошку 
имовину  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5116 ђ) Издаци за инвестициону 
имовину  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5117 е) Издаци за нематеријалну 
произведену имовину  

400.000 -179.130 220.870 65.793 -155.077 30  #DIV/0! 

512 2. Издаци за 
драгоцјености (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5121 а) Издаци за драгоцјености  0 0 0 0 0 #DIV/0!  #DIV/0! 
513 3. Издаци за 

непроизведену сталну 
имовину (а до е) 

232.700 -212.700 20.000 0 -20.000 0 0 #DIV/0! 

5131 а) Издаци за прибављање 
земљишта 

232.700 -212.700 20.000  -20.000 0  #DIV/0! 

5132 б) Издаци по основу 
улагања у побољшање 
земљишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5133 в) Издаци за прибављање 
подземних и површинских 
налазишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5134 г) Издаци по основу 
улагања у побољшање 
подземних и површинских 
налазишта 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5135 д) Издаци за прибављање 
осталих природних добара 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5136 ђ) Издаци по основу 
улагања у побољшање 
осталих природних добара 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5137 е) Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

514 4. Издаци за сталну 
имовину намијењену 
продаји (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5141 а) Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

515 5. Издаци за стратешке 
залихе (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5151 а) Издаци за стратешке 
залихе 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

516 6. Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и 
слично (а) 

12.500 -3.430 9.070 9.137 67 101 0 #DIV/0! 

5161 а) Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и 
слично 

12.500 -3.430 9.070 9.137 67 101  #DIV/0! 

518 7. Издаци за улагање на 
туђим некретнинама, 
постројењима и опреми (а) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
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5181 а)  Издаци за улагање на 
туђим некретнинама, 
постројењима и опреми  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

58 IV ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

581 1. Издаци за 
нефинансијску имовину из 
трансакција између или 
унутар јединица власти (а 
+ б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

5811 а)  Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција са 
другим јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

5812 б)  Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција са 
другим буџетским 
корисницима исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 Д.  БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ/ 
Д Е Ф И Ц И Т   (В + Г) 

494.510 68.310 562.820 760.656 197.836 135 0 #DIV/0! 

 Ђ.  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   
(Е + Ж + З + И) 

-494.510 -68.310 -562.820 -668.218 -105.398 119 0 #DIV/0! 

 Е.   НЕТО  ПРИМИЦИ ОД   
ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ   
(I - II)   

95.000 -72.300 22.700 41.723 19.023 184 0 #DIV/0! 

91 I ПРИМИЦИ ОД 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(1 + 2) 

120.000 -30.000 90.000 121.743 31.743 135 0 #DIV/0! 

911 1. Примици од 
финансијске имовине (а 
до д) 

120.000 -30.000 90.000 121.743 31.743 135 0 #DIV/0! 

9111 а) Примици од хартија од 
вриједности (изузев акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9112 б) Примици за акције и 
учешћа у капиталу 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9113 в) Примици од финансијских 
деривата 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9114 г) Примици од наплате 
датих зајмова 

120.000 -30.000 90.000 121.743 31.743 135  #DIV/0! 

9115 д) Примици по основу оро-
чених новчаних средстава 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

918 2. Примици од финан-
сијске имовине из тран-
сакција између или унутар 
јединица власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

9181 а) Примици од финансијске 
имовине из трансакција са 
другим јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9182 б) Примици од финансијске 
имовине из трансакција са 
другим буџетским 
корисницима исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

61 II ИЗДАЦИ ЗА 
ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(1 + 2) 

25.000 42.300 67.300 80.020 12.720 119 0 #DIV/0! 

611 1. Издаци за финансијску 
имовину (а до д) 

25.000 42.300 67.300 80.020 12.720 119 0 #DIV/0! 

6111 а) Издаци за хартије од 
вриједности (изузев акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6112 б) Издаци за акције и 
учешћа у капиталу 

5.000 -4.000 1.000 0 -1.000 0  #DIV/0! 

6113 в) Издаци за финансијске 
деривате  

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6114 г) Издаци за дате зајмове  20.000 46.300 66.300 80.020 13.720 121  #DIV/0! 
6115 д) Издаци по основу 

орочавања новчаних 
средстава 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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618 2. Издаци за финансијску 
имовину из трансакција 
између или унутар 
јединица власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

6181 а) Издаци за финансијску 
имовину из трансакција са 
другим јединицама власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6182 б) Издаци за финансијску 
имовину из трансакција са 
другим буџетским 
корисницима исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 Ж.   Н Е Т О   З А Д У Ж И В 
А Њ Е   (I – II) 

-1.145.510 491.097 -654.413 -860.595 -206.182 132 0 #DIV/0! 

92 I ПРИМИЦИ ОД 
ЗАДУЖИВАЊА (1 + 2) 

724.000 -250.000 474.000 220.082 -253.918 46 0 #DIV/0! 

921 1. Примици од задуживања 
(а + б) 

724.000 -250.000 474.000 220.082 -253.918 46 0 #DIV/0! 

9211 а) Примици од издавања  
хартија од вриједности 
(изузев акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9212 б) Примици од узетих 
зајмова 

724.000 -250.000 474.000 220.082 -253.918 46  #DIV/0! 

928 2. Примици од задуживања 
из трансакција између или 
унутар јединица власти (а 
+ б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

9281 а) Примици од задуживања 
код других јединица власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9282 б) Примици од задуживања 
код других буџетских 
корисника исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

62 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ДУГОВА (1 + 2) 

1.869.510 -741.097 1.128.413 1.080.677 -47.736 96 0 #DIV/0! 

621 1. Издаци за отплату 
дугова (а до д) 

1.869.510 -741.097 1.128.413 1.080.677 -47.736 96 0 #DIV/0! 

6211 а) Издаци за отплату 
главнице по хартијама од 
вриједности (изузев акција) 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6212 б) Издаци за отплату дуга по 
финансијским дериватима 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6213 в) Издаци за отплати 
главнице примљених 
зајмова у земљи 

1.153.510 -250.000 903.510 887.454 -16.056 98  #DIV/0! 

6214 г) Издаци за отплату 
главнице зајмова 
примљених из иностранства 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6219 е) Издаци за отплату 
осталих дугова 

716.000 -491.097 224.903 193.223 -31.680 86  #DIV/0! 

628 2. Издаци за отплату 
дугова из трансакција 
између или унутар 
јединица власти (а + б) 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

6281 а) Издаци за отплату дугова 
према другим јединицама 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6282 б) Издаци за отплату дугова 
према другим буџетским 
корисницима исте јединице 
власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 3. ОСТАЛИ НЕТО 
ПРИМИЦИ (I - II) 

-5.000 -520.107 -525.107 -270.154 254.953 51 0 #DIV/0! 

93 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2) 300.900 -56.010 244.890 429.808 184.918 176 0 #DIV/0! 
931 1. Остали примици (а до г) 300.900 -78.000 222.900 236.845 13.945 106 0 #DIV/0! 
9311 а) Примици по основу пореза 

на додату вриједност  
300.900 -78.000 222.900 236.845 13.945 106  #DIV/0! 

9312 б) Примици по основу 
депозита и кауција 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

9313 в) Примици по основу аванса   0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
9319 г) Остали примици   0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 
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938 2. Остали примици из 
трансакција између или 
унутар јединица власти (а 
+ б) 

0 21.990 21.990 192.963 170.973 878 0 #DIV/0! 

9381 а) Остали примици из 
трансакција са другим 
јединицама власти 

0 21.990 21.990 192.963 170.973 878  #DIV/0! 

9382 б) Остали примици из 
трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

63 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2) 305.900 464.097 769.997 699.962 -70.035 91 0 #DIV/0! 
631 1. Остали издаци (а до г) 305.900 433.097 738.997 670.782 -68.215 91 0 #DIV/0! 
6311 а)  Издаци по основу пореза 

на додату вриједност 
302.900 -78.000 224.900 202.873 -22.027 90  #DIV/0! 

6312 б) Издаци по основу 
депозита и кауција 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

6313 в) Издаци по основу аванса 3.000 100.000 103.000 56.815 -46.185 55  #DIV/0! 
6319 г) Остали издаци 0 411.097 411.097 411.094 -3 100  #DIV/0! 
638 2. Остали издаци из 

трансакција између или 
унутар јединица власти (а 
+ б) 

0 31.000 31.000 29.180 -1.820 94 0 #DIV/0! 

6381 а) Остали издаци из 
трансакција са другим 
јединицама власти 

0 31.000 31.000 29.180 -1.820 94  #DIV/0! 

6382 б) Остали издаци из 
трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти 

  0  0 #DIV/0!  #DIV/0! 

 И.   Р А С П О Д  Ј Е Л А   
 С У Ф И Ц И Т А   И З   
 Р А Н И Ј И Х   ПЕРИОД А    

561.000 33.000 594.000 420.808 -173.192 71  #DIV/0! 

 Ј. Р А З Л И К А   У    
ФИНАНСИРАЊУ   (Д + Ђ) 
 

* * * * * * 
* * 

* * * * * * 
* * 

* * * * * * * * 92.438 92.438 * * * * 0 #DIV/0! 

 У Зворнику  Лице 
одговорно за 
састављање 
извјештаја 

М.П. Руководилац  

 05.04. 2018. године  Свјетлана Петковић 
СР-0358/18 

  
 
 

Зоран Стевановић  

   (пуно име, презиме, 
бр. лиценце и потпис) 

 (пуно име, презиме и потпис) 

 
 

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА 

(Извјештај о новчаним токовима) 

за период од  01.01. до 31.12. 2017. године 
        (у 

КМ) 
П О З И Ц И Ј А   Ознака за 

АОП 
И З Н О С   

     Текућа  Претходна  
     година  година  

1    2 3  4  
А.   Н Е Т О   Н О В Ч А Н И   Т О К О В И  И З   П О С Л О В Н И Х    
А К Т И В Н О С Т И   (502 - 512) 

501 3.006.872  0  

I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503 + 504 +505 +508 
+509) 

502 19.132.545  0  

1. Приливи готовине по основу пореских прихода  503 14.939.373    
2. Приливи готовине по основу непореских прихода  504 3.181.673    
3. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене 
између или унутар јединица власти (506 + 507) 

505 0  0  

а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти 

506     
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б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте 
јединице власти 

507     

4. Приливи готовине по основу грантова  508 51.908    
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (510 
+ 511) 

509 959.591  0  

а) Приливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти 510 959.591    
б) Приливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти 511 0    
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (513 + 514 +515 +516 
+517 +518 + 519 + 520 + 525 + 526) 

512 16.125.673  0  

1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених 513 6.755.666    
2. Одливи готовине по основу расхода по основу кориштења робе и услуга  514 3.212.931    
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских 
трошкова 

515 524.804    

4. Одливи готовине по основу субвенција   516 1.059.170    
5. Одливи готовине по основу грантова   517 1.824.399    
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова  

518 2.487.324    

7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања  

519     

8. Одливи готовине по основу расхода финансирања, других финансијских 
трошкова и расхода трансакција размјене између или унутар јединица власти (521 
до 524) 

520 0  0  

а) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских 
трошкова између јединица власти 

521     

б) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене између јединица 
власти 

522     

в) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских 
трошкова унутар исте јединице власти 

523     

г) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене унутар исте 
јединице власти 

524     

9. Одливи готовине по основу расхода по судским рјешењима 525 215.138    
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (527 + 
528) 

526 46.241  0  

а) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти 527 46.241    
б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти 528     
Б.   НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (530 - 539)   529 -2.291.957  0  
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (531 + 532 + 535 + 
536) 

530 568.147  0  

1. Примици за нефинансијску имовину  531 446.404    
2. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти (533 + 534) 

532 0  0  

а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 
власти 

533     

б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

534     

3. Примици од финансијске имовине  535 121.743    
4. Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица 
власти (537 + 538) 

536 0  0  

а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти 537     
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

538     

II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (540 + 541 + 544 + 
545) 

539 2.860.104  0  

1. Издаци  за нефинансијску имовину  540 2.780.084    
2. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти (542 + 543) 

541 0  0  

а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 542     
б) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

543     

3. Издаци за финансијску имовину  544 80.020    
4. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти (546 + 547) 

545 0  0  

а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 546     
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б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

547     

В.   Н Е Т О   Н О В Ч А Н И   Т О К О В И   И З   А К Т И В Н О С Т И   
 Ф И Н А Н С И Р А Њ А   (549 - 554) 

548 -1.130.749  0  

I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (550 + 551) 549 649.890  0  
1. Примици од задуживања   550 220.082    
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти (552 
+ 553) 

551 429.808  0  

а) Примици од задуживања код других јединица власти 552 236.845    
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти 553 192.963    
II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (555 + 556) 554 1.780.639  0  
1. Издаци за отплату дугова   555 1.080.677    
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти 
(557 + 558) 

556 699.962  0  

а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти  557 670.782    
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице 
власти  

558 29.180    

Г.   Н Е Т О    П О В Е Ћ А Њ Е   /   С М А Њ Е Њ Е    Г О Т О В  И Н Е    И   
 Г О Т О В И Н С К И Х 

559 -415.834  0  

Е К В И В А Л Е Н А Т А   (501 + 529 + 548)       
Д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА    560 1.747.728    
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 561     
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 562     
Ж.  ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ 
ЕКВИВАЛЕНАТА 

563     

З.   Г О Т О В И Н А   И   Г О Т О В И Н С К И    Е К В И В А Л Е Н Т И   Н А   
 К Р А Ј У   П Е Р И О Д А (559 + 560 + 561 - 562 + 563) 

564 1.331.894  0  

        
        

У Зворнику Лице одговорно за састављање извјештаја М.П. Руководилац 
05.04.2018. године Свјетлана Петковић СР-0358/18   Зоран 

Стевановић 
  (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)  (пуно име, 

презиме и 
потпис) 

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ 
(Извјештај о промјени у нето имовини/капиталу) 
за период који се завршава на дан 31.12. 2017. године 

                                                
(у КМ) 

ПРОМЈЕНЕ НЕТО 
ИМОВИНЕ 

Озн
ака 
за 
АОП 

ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ  ВЛАСТИТО 
УЧЕШЋЕ 

(3+4+5+6+7
+8) 

МАЊИН
СКО 

УЧЕШЋЕ 

УКУПНО 
(9+10) 

  Трајни 
извори 

средстава 

Ревалори
зационе 
резерве 

Резер
ве из 
резул
тата 

Остале 
резерве 

Финансијски 
резултати 
ранијих 
година 

Финансијски резултат текуће 
године 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Стање на дан 1. 
јануар20__.године 

401 8.863.830 7.895.534 0 0 83.191.562 8.669.137 108.620.063  108.620.063 

2. Ефекти промјена 
у рачуноводственим 
политикама  

402       0  0 

3. Ефекти исправке 
грешака 

403       0  0 

4. Поново исказано 
стање на дан 1. 
јануар 20___.године 
(401 до 403) 

404 8.863.830 7.895.534 0 0 83.191.562 8.669.137 108.620.063 0 108.620.063 

5. Нето ефекти 
ревалоризације 
нефинансијске 
имовине 

405       0  0 



БРОЈ 8                                      Службени гласник Града Зворник                         8. јун  2018. 
 

  20 

6. Нето ефекти 
ревалоризације 
финансијске 
имовине 

406       0  0 

7. Курсне разлике 
настале по основу 
прерачуна 
финансијских 
извјештаја у другу 
функционалну 
валуту 

407       0  0 

8. Нето 
добитак/губитак 
периода признат 
директно у 
корист/на терет 
извора (404 до 407) 

408 8.863.830 7.895.534 0 0 83.191.562 8.669.137 108.620.063 0 108.620.063 

9. Нето 
добитак/губитак 
периода 
(финансијски 
резултат) исказан у 
билансу успјеха 

409      191.796 191.796  191.796 

10. Укупан 
добитак/губитак 
периода (408+409) 

410 8.863.830 7.895.534 0 0 83.191.562 8.860.933 108.811.859 0 108.811.859 

11. Прерасподјела 
између трајних 
извора, резерви и 
резултата 

411     14.802.011 -8.678.906 4.696.222  4.696.222 

12. Остале нето 
промјене на 
властитим 
изворима 

412 1.968.059 -1.539.083    74.487 1.930.346  1.930.346 

13. Стање на дан 
31. 
децембар___.годи
не/1. јануар 
20___.године (410 
до 412) 

413 10.831.889 6.356.451 0 0 97.993.573 256.514 115.438.427 0 115.438.427 

14. Ефекти 
промјена у 
рачуноводственим 
политикама  

414       0  0 

15. Ефекти 
исправке грешака 

415  
 
 

     0  0 

16. Поново 
исказано стање на 
дан 1. јануар 
20___.године (413 
до 415) 

416 10.831.889 6.356.451 0 0 97.993.573 256.514 115.438.427 0 115.438.427 

17. Нето ефекти 
ревалоризације 
нефинансијске 
имовине 

417       0  0 

18. Нето ефекти 
ревалоризације 
финансијске 
имовине 

418       0  0 

19. Курсне разлике 
настале по основу 
прерачуна 
финансијских 
извјештаја у другу 
функционалну 
валуту 

419       0  0 

20. Нето 
добитак/губитак 
периода признат 
директно у 
корист/на терет 
извора (416 до 419) 

420 10.831.889 6.356.451 0 0 97.993.573 256.514 115.438.427 0 115.438.427 
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21. Нето 
добитак/губитак 
периода 
(финансијски 
резултат) исказан у 
билансу успјеха 

421      907.714 907.714  907.714 

22. Укупан 
добитак/губитак 
периода (420+421) 

422 10.831.889 6.356.451 0 0 97.993.573 1.164.228 116.346.141 0 116.346.141 

23. Прерасподјела 
између трајних 
извора, резерви и 
резултата 

423     -701.271 12.712 -688.559  -688.559 

24. Остале нето 
промјене на 
властитим 
изворима 

424 316.755      316.755  316.755 

25. Стање на дан 
31.12.___.године 
(422 до 424) 

425 11.148.644 6.356.451 0 0 97.292.302 1.176.940 115.974.337 0 115.974.337 

           
У Зворнику    Лице одговорно за 

састављање извјештаја 
М.П. Руководилац  

04.05. 2017. године       Свјетлана Петковић СР-
0358/18 

 Зоран Стевановић  

    (пуно име, презиме, бр. лиценце и 
потпис) 

(пуно име, презиме и потпис) 

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О БРОЈУ И СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ   

на дан  31.12 . 2017. године   
            (цијели 

број) 
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Текућа година Претходна година 

Просјечан број запослених на основу 
часова рада 

     290 282  

Просјечан број запослених на основу стања на 
крају мјесеца 

    290 283  

            
(а) Статус  (б) Стручна спрема (в) 

Старост 
 (г) Стаж  (д) Коефицијент 

(цијена рада 100 
КМ) 

(ђ) Пол  

Статус 
запослених 

Број 
запос
лених 

Стручна 
спрема 

запослених 

Број 
запос
лених 

Старост 
запосле
них 

Број 
запос
лених 

Радни 
стаж 

запосле
них 

Број 
запосле
них 

Платни 
коефициј

ент 

Број 
запосле
них 

Пол 
запослен

их 

Број 
запосле
них 

Именована 
лица 

16 Доктор наука 0 до 25 4 до 5 54 до 5,0 47 Жене 141 

Сталн
о 

запос
лени 

Службе- 
ници 

179 Магистар  0 26-30 29 6-10 47 5,1-10,0 169 Мушкарци 149 

   Висока стручна 
спрема  

147 31-35 36 11-15 31 10,1-15,0 71   

 Намје-
штеници 

49           

   Виша стручна 
спрема 

19 36-40 43 16-20 30 15,1-20,0 3   

Привр
емено 
запос
лени 

Службе- 
ници 

21 Висококвалифи
ко-вани радник 

7 41-45 35 21-25 41 20,1-25,0 0   

   Средња 
стручна спрема 

76 46-50 36 26-30 35 25,1-30,0 0   

 Намје-
штеници 

23           

   Квалификовани 
радник 

27 51-55 44 31-35 38 30,1-35,0 0   
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Приправници 2 Полуквалифико
ва-ни радник 

4 56-60 46 36-40 13 35,1-40,0  0   

   Неквалификова
ни радник 

10 60 и 
више 

17 41 и 
више 

1 40,1 и 
више  

0   

Укупно (а)*             290 Укупно (б)*                290 Укупно 
(в)*                               

290 Укупно 
(г)*  

290 Укупно 
(д)* 

290 Укупно 
(ђ)* 

290 

*(а)=(б)=(в)=(г)=(д)=(ђ)           
             

У Зворнику    Лице одговорно за састављање 
извјештаја 

М.П. Руководилац  

05.04.2018. године     Свјетлана Петковић СР-0358/18                        Зоран Стевановић  
     (пуно име, презиме и потпис)          

(пуно име, презиме 
и потпис) 

 

                                   

_______________________________________________________________________________________ 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17), Скупштина града Зворник на 17. редовној 
сједници, одржаној  07. јуна  2018. године,  донијела 
је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2017. године. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-69/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17), Скупштина града Зворник на 17. редовној 
сједници, одржаној  07. јуна  2018. године,  донијела 
је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.-31.03.2018. године. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-70/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 14. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник РС“ 
број:121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и  члана 39. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени 
гласник РС“ број: 97/16), члана 24. Закона о 
рачуноводству и ревизији  јавног сектора („Службени 
гласник РС“ број: 94/15) и члана 27. и 50. Статута 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број 5/17)  Скупштина града Зворник на 17. редовној 
сједници одржаној 07. јуна 2018. године,   доноси 

ОДЛУКУ      
о расподјели суфицита по годишњем 

финансијском извјештају Буџета Града Зворник 
за 2017. годину 

 
I 

Одобрава се расподјела суфицита  буџета исказаног 
по Годишњем финансијском извјештају за 2017. 
годину  Буџета  Града  Зворник у износу од: 
760.656,00 КМ. 
 

II 
Расподјела суфицита извршена   је за санацију 
дефицита утврђеног у предходним фискалним 
годинама и то: 

- 668.218,00 КМ планирао буџетом 2017. године 
за  издатке  за отплату дугова  

- 92.438,00 KM за  измирење обавеза  
непокривеног буџетског дефицита утврђеног у 
предходним фискалним годинама, односно, за 
санацију дефицита коју град није планирао 
буџетом за 2017. годину.  

     
III 

Ова oдлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  
Зворник“. 

 

Број: 01-022-71/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39. 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 17. редовној 
сједници одржаној  07. јуна 2018. године, донијела  је   

                                 
OДЛУКУ 

о  куповини некретнина 
 

I 
Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр.464/1 кућиште двориште 
површине 109 м2, кп.бр.467/1 Пролаз њива 4.класе 
површине 14 м2, кп.бр.468/1 Кућиште двориште 
површине 97 м2 и кп.бр.470/1 Кућиште двориште 
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површине 96 м2 уписано у пл.бр.2167 КО Зворник-
град  на име посједника ''Гранд градња'' ДОО Зворник 
са 1/1, коме по старом операту одговара кч.бр. 1/928 
Кућиште двориште површине 109 м2, кч.бр.1/929 
Пролаз њива површине 14 м2, кч.бр.1/930 Кућиште 
двориште површине 89 м2 и кч.бр.1/931 Кућиште 
двориште површине 94 м2, уписано у зк.ул.бр.5666 КО 
Зворник на име власника ДОО ''Гранд градња'' 
Зворник са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за  потребе 
уређења и проширења јавних површина у ''Б-блоку''. 
 

III 
Земљиште из тачке I ове одлуке се купује за 
купопродајну цијену од 74.260,00 КМ 
(словима:седамдесетчетиридвијестотинешездесеткон
вертибилнихмарака). 
 

      IV 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о купопродаји земљишта из тачке I 
ове одлуке.     

            
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-72/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11 ), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16), члана 7. Одлуке о коришћењу јавних 
површина за постављање монтажних објеката 
(''Службени гласник општине Зворник'' број 5/08), 
члана 7. Одлуке о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката-киоска и покретних 
тезги ван ужег урбаног подручја града Зворника 
(''Службени гласник општине Зворник'' број 5/12) и 
члана 27. Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17) 
Скупштина града Зворник на 17. редовној сједници 
одржаној  07. јуна  2018. године, доноси                                   
  

OДЛУКУ 
о спровођењу лицитације за додјелу у закуп 

јавних површина 
за постављање монтажних објеката-киоска 

 
I 

1)  Под условима и на начин прописан овом одлуком, 
Одлуком о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката, Одлуком о 
коришћењу јавних површина за постављање 
монтажних објеката-киоска и покретних тезги ван 
ужег урбаног подручја града Зворника  спровешће се 
лицитација за давање у закуп изграђеног 
грађевинског земљишта  у  Зворнику и Козлуку за 
постављање монтажних објеката за сљедеће 
земљиште: 

- Локација бр.25 (раскрасница-улаз у град),  на 
кп.бр.1906 КО Зворник-град, површина 
локације  12 м2, почетна закупнина за  једну 
годину износи 720,00 км. 

- Локација бр.2 (Козлук-постојећа локација 
преко путе џамије) на кп.бр.3282 КО Козлук, 
површина локације 12 м2, почетна закупнина 
за једну годину износи 1.008,00 км. 

- Локација бр.5 (Козлук-постојећа локација код 
МУП-а), на кп.бр.1760 КО Козлук,површина 
локације 22 м2, почетна закупнина за једну 
годину износи 1.584,00 км.  

 

2)   Земљиште се даје у закуп на период од пет 
година од потписивања уговора. 
 

3) Земљиште из подтачке 1) се додјељује у закуп на 
период од пет година од потписивања уговора  за 
изградњу-постављање привремених пословних 
објеката –киоска у којима ће се обављати продаја: 
ситне непрехрамбене робе, дувана, љековитог биља, 
школског и канцеларијског прибора, новина и 
часописа, галантерије, козметичких производа, 
цвијећа и слично. 
 

4) Киосци ће бити типски. Тип киоска и урбанистичко-
техничке услове ће одредити Одјељење за 
просторно уређење у поступку издавања локацијских 
услова и грађевинске дозволе коју је најповољнији 
понуђач дужан прибавити прије постављања киоска. 
 

II 
Са понуђачем који понуди највећу закупнину 
Градоначелник града Зворник ће закључити уговор о 
закупу земљишта. Уколико најбоље пласирани 
понуђач одбије да  закључи уговор о закуп, уговор ће 
се закључити са сљедеће рангираним понуђачем. 
  

III 
Годишња закупнина се уплаћује у шест једнаких  
рата. Увођење у посјед најповољнијег понуђача ће се 
извршити по закључењу уговора. 

 
IV 

1) Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 
физичка лица која на име кауције уплате 100,00 KM  
на благајни општине Зворник и која немају доспјелих, 
а неизмирених обавеза према буџету града 
Зворника.  
 

2) Лицитација ће се одржати ако се на лицитацију 
пријаве најмање два учесника. 
 

3) Понуђена закупнина се може повећати у односу 
на предходну понуду најмање за 50 KM а највише за 
500 KM. 

 

V 
Поступак лицитације провешће комисија  за 
лицитацију,  коју именује Градоначелник града 
Зворник.       

     

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворника''.  
 

Број: 01-022-73/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу чл. 6. и 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) Скупштина града Зворник на 17. 
редовној сједници одржаној   07. јуна 2018.  године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање 
директора у јавним установама чији је оснивач 

Скупштине града Зворник 
 

I 
1) Овом oдлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса за избор и 
именовање  директора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштине града Зворник и то: 
 

-  ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак, 
-  ЈУ „Туристичка организација града Зворник“, 

Зворник, 
- ЈУ „Дом омладине“, Зворник. 

 
2) Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови за избор чланова управних одбора, 
процедура спровођења јавног конкурса, као и други 
услови утврђени овом одлуком. 
 

II 
1) Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, 
морају испуњавати опште и посебне услове утврђене 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске,  Законом о систему 
јавних служби и овом одлуком. 
 
2) Општи услови: 

- да су држављани РС или БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- да нису отпуштени из органа управе, као 

резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у РС или БиХ, у периоду  од три 
године прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине 
неподобним за обављање послова у градској 
управи, односно да се против њих не води 
кривични поступак, 

- да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да 
нису под оптужницом тога Суда, а да се нису 
повиновали налогу да се појаве пред Судом и 

- да нису у сукобу интереса 
 

3) Посебни услови: 
- ВСС, VII степен стручне спреме или први 

циклус студија са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент 

- подношење плана и програма рада Јавне 
установе за коју подноси пријаву, за мандатни 
период на који се именује 

- искуство у обављању руководећих послова у 
складу са Статутом Јавне установе за коју 
подноси пријаву 

- организаторске способности 
 

III 
Кандидате, на основу спроведеног јавног конкурса, а 
на приједлог Комисије за избор и именовање, 
именује Скупштина града. 
 

IV 
Поступак избора, укључујући преглед пристиглих 
пријава на конкурс, улазни интервју и рангирање 
кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 
извршиће  Комисија  за спровођење поступка за 
избор директора и чланова Управних одбора у 
Јавним установама чији је оснивач Скупштина Града 
( именована 26.јануара  2017.године), у  саставу:   

1. Госпава Јеремић, предсједник 
2. Aлександар Дошић, члан 
3. Мирослав Аћимовић, члан 
4. Бранко Јашић, члан 
5. Анел Карић, члан 

 
V 

Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати 
потребне документе који ће бити одређени у јавном 
конкурсу у складу са овом одлуком. Сви услови који 
нису утврђени овом одлуком, утврдиће се јавним 
конкурсом. 
 

VI 
Јавни конкурс у складу са чланом 8. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске биће обjављен у ''Службеном 
гласнику Републике Српске'' и најмање у једном 
дневном листу, са роком од 15 дана за 
пријављивање кандидата. 
 

VII 
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна 
служба Скупштине града и Градоначелник. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од  дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-74/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'',број:97/16), чл. 6. и 7. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 41/03), чл. 155. и 156. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе (''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 17. Редовној сједници одржаној  07. јуна 
2018. године, донијела је 
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ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање предсједника и 
чланова Одбора за жалбе  Скупштине града 

Зворник 
 
I 

1) Овом oдлуком ближе се утврђују критеријуми и 
услови за расписивање Јавног конкурса за избор 
предсједника и чланова Одбора за жалбе  
Скупштине града Зворник. 
 
2) Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови за избор предсједника и чланова Одбора за 
жалбе  Скупштине града Зворник, процедура 
спровођења јавног конкурса, као и други услови 
утврђени овом oдлуком. 
 

II 
1) Предсједник и чланови одбора за жалбе морају 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе. 
2) Општи услови: 

- да су држављани РС или БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- да нису отпуштени из органа управе, као 

резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у РС или БиХ, у периоду  од три 
године прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине 
неподобним за обављање послова у градској 
управи, односно да се против њих не води 
кривични поступак, 

- да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да 
нису под оптужницом тога Суда, а да се нису 
повиновали налогу да се појаве пред Судом и 

- да нису у сукобу интереса 
 
3) Посебни услови: 

- да имају завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први 
циклус студија са звањем дипломирани 
правник и остварених најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент, 

- да имају најмање пет године радног искуства у 
траженом степену образовања и 

- да имају положен стручни испит за рад у 
градској управи или правосудни испит 

- доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности 

- за члана Одбора за жалбе не могу се 
именовати лица запослена у Градској управи.   

 
III 

Предсједника и чланове одбора за жалбе, на основу 
спроведеног јавног конкурса , именује Скупштина 
града на период од четири године, са могућношћу  
поновног избора. 

IV 
За спровођење јавног конкурса  за избор Одбора за 
жалбе скупштина именује комисију од пет чланова, 
од којих су три члана са листе стручњака коју 
утврђује скупштина, а два члана су службеници који 
имају одговарајуће професионално искуство. 
 

V 
Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати 
потребне документе који ће бити одређени у јавном 
конкурсу у складу са овом oдлуком. Сви услови који 
нису утврђени овом oдлуком, утврдиће се јавним 
конкурсом. 
 

VI 
Јавни конкурс у складу са чланом 8. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске биће обjављен у ''Службеном 
гласнику Републике Српске'' и најмање у једном 
дневном листу, са роком од 15 дана за 
пријављивање кандидата. 
 

VII 
За спровођење ове oдлуке задужује се Стручна 
служба Скупштине града и Градоначелник. 
 

VIII 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-75/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. 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) чл. 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), члана 15. 
Правилника о процјени и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју („Службени 
гласник Републике Српске„ број: 16/18) и члана 27. 
Статута Града Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник„ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 17. редовној сједници 
одржаној 07. јуна 2018. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

o формирању Првостепене стручне 
комисије о процјени потреба и 

усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју 

  
I 

Првостепена стручна комисија за процјену потреба и 
усмјеравање дјеце и омладине, формира се, како би 
стручна лица као чланови исте 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 . 
 

II 
Првостепену стручну комисију (у даљем тексту 
Комисија) чини пет чланова. 
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III 
Чланови  Комисије су  : 

1. Вера Др. Танацковић, специјалиста педијатар 
– ЈЗУ Болница Зворник, 

2. Марина Новаковић, специјалиста медицинске 
психологије - ЈУ  Дом здравља Зворник, 

3. Драгана Митровић, дипломирани социјални 
радник – ЈУ Дом здравља Зворник, 

4. Снежана Видовић, дипломирани педагог - ОШ 
Свети Сава Зворник, 

5. Никола Дробњак, дипломирани дефектолог - 
ЈУ Центар за социјални рад Зворник. 
 

IV 
Радом Комисије руководи њен Предсједник, који се 
именује из реда неког од чланова. 

 
V 

1) 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. 
2) На основу појединачних процјена сваког члана и 
усаглашених ставова свих чланова, Предсједник 
Комисије саставља заједнички Налаз и мишљење, 
кога сви чланови потписују. 

 
VI 

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. 

 
VII 

Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад 
у висини одређеној одлуком надлежног органа 
локалне заједнице, а остварују је по предлогу Центра 
за социјални рад Зворник, уплатом са рачуна 
Градске управе Града на текуће рачуне њених 
чланова. 

 
VIII 

 Члановима Комисије припада накнада за рад у 
износу од 10,00 КМ по обрађеном захтјеву. 

 
IX 

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

X 
1)  Послове координације у раду Комисије у улози 
координатора, а по одлуци директора, обавља неко 
од запослених радника Центра за социјални рад 
Зворник. 
2) 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. 
 

XI 
Комисија из тачке II и III ове одлуке може обављати 
исте процјене и за подручје друге општине, уколико 
се сачини споразум о свим битним ставкама. 

 

XII 
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. 

 
XIII 

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

 
XIV 

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: 01-022-50/17 од 
05.04.2017. године. 
 
Број: 01-022-76/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', 
број:5/17), Скупштина града Зворник на 17. редовној 
сједници, одржаној  07. јуна  2018. године,  донијела 
је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о ефектима увођења 
пореза на непокретности у 2017. години. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-77/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу  чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 17. 
редовној сједници, одржаној  07. јуна  2018. године,  
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја сe Приједлог пројекта „Превентивно 
деловање локалне заједнице у спречавању 
насилног екстремизма и тероризма“. 

 
2. Саставни дио овог закључка је приједлог 

пројекта из тачке 1. 
 
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-78/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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ПРИЛОГ 1. 
 

ПРОЈЕКАТ "ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СПРЕЧАВАЊУ 

НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА" 
 

1.  УВОД: 
У новијој светској историји, не постоји ниједна 
земља, ниједна насељена територија на земљиној 
кугли која је имуна на насилни екстремизам и 
тероризам. То је сада глобални светски проблем, с 
обзиром на то да екстремизам и тероризам као 
појавни облици у једној средини, по правилу никада 
не остају изоловани на одређеном простору већ се 
веома брзо шире и гранају на друге просторе. 
Тероризам и екстремизам као облици насиља, све 
више у савременом свету угрожавају како 
унутрашњу, тако и међународну безбедност. 
 

У актуелном времену, реч „тероризам“ у свету 
асоцира на следеће: 

• Сједињене Америчке Државе 11. септембра 
2001. године 

• Минирања пруге на железници у Мадриду, 
2004. године, 

• Бомбашке нападе у центру Истанбула током 
2003. и 2004, 

• Упад терориста и узимање више од 800 
талаца у Московском позоришту 2002 године, 

• Од 2012. године велики број терористичких 
напада у Француској (Париз, Ница, Лион, 
Аржентеј...) 

 

У Републици Српској односно БиХ када се 
помене реч "тероризам"асоцира на следеће: 

• Напад Нердина Ибрића на Полицијску станицу 
у Зворнику, 2015. године 

• Убиство припадника Оружаних снага БиХ у 
Рајловцу, 2015. године 

• Напад на Америчку амбасаду у Сарајеву, 
2011. године 

Тренутно сви живимо у времену када се све појаве и 
сва достигнућа око нас дешавају јако брзо, а самим 
тим окружени смо разним облицима криминалитета, 
којима се морамо супротставити, а као најопаснији 
облик криминалитета сигурно за све је појава и 
ширење тероризма и екстремизма. Борба против 
тероризма и других облика криминалитета, нарочито 
у превентивном смислу, има пуно веће шансе за 
успех ако се у ту борбу укључе и грађани, односно 
локална заједница. Босна и Херцеговина је 
препознала да је потребно предузети одређене 
кораке како би се супроставило овој негативној 
појави, с тим у вези 2015. године сачињена је 
Стратегија превентивног деловања и борбе против 
тероризма за период од 2015-2020. година. На 
основу наведене стратегије Република Српска је 
сачинила Акциони план за превенцију и борбу против 
тероризма за 2015-2020 година, који је усвојен од 
стране Владе Републике Српске, а за реализацију 
овог плана задужена су сва министарства Владе 
Републике Српске као и друге инситуције 
предвиђене овим планом. Влада Републике Српске 
ја задужила Министарство унутрашњих послова РС 
да координише активности на успостављању 
Координационог тела Владе РС за надзор над 
спровођењем Акционог плана за превенцију и борбу 
против тероризма, те да успостави тим за праћење 

спровођења Акционог плана за превенцију и борбу 
против тероризма. 
Борба против тероризма и екстремизма представља 
један од најважнијих изазова данашњице свуда у 
савременом свету, па тако и у Босни и Херцеговини. 
Влада Републике Српске препознаје опасности које 
пријете од овог извора угрожавања и на овај начин 
додатно ангажује своје капацитете у циљу 
побољшања безбједносне слике у Републици 
Српској, а тиме и у Босни и Херцеговини. 
Реализујући активности из наведеног Акционог плана 
и консултујући се са Координационим телом за 
споровођењем наведеног плана, полицијски 
службеници Управе за борбу против тероризма МУП 
РС, Полицијске Управе Зворник предлажу Градској 
управи Зворник на усвање пројекат "ПРЕВЕНТИВНО 
ДЕЛОВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 
СПРЕЧАВАЊУ НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРОРИЗМА" за период 2018-2020 година. 
 
2. ПЛАН И ЦИЉ ПРОЈЕКТА: 

2.1. ПЛАН ПРОЈЕКТА 
 

Пројекат, "Превентивно деловање локалне 
заједнице у спречавању насилног екстремизма и 
теротизма" , је осмишљен на начин да се на 
подручју града Зворника формира радна група, којом 
ће руководити два председавајућа, а за планирање и 
усмеравање активности чланова радне групе 
задужен је координацијони тим. 
За Председавајуће у наведеном пројекту 
предлажу се:  

• Градоначелник Града Зворника 
• Начелник ПУ Зворник 

 

Координациони тим пројекта: 
• Полицијски службеник МУП-а РС, Управе за 

борбу против тероризма и екстемизма (главни 
координатор) 

• Заменик Градоначелника Града Зворник  
• Саветник за омладину и спорт Град Зворник 
• Портпарол ПУ Зворник 

 

Радна група: 
• Верски поглавар Српске православне цркве- 

Град Зворник 
• Верски поглавар Меџилис Исламске заједнице 

Зворник 
• Директор Центра за социјални рад Зворник 
• Полицијски службеник ПС Зворник 
• Директор Опште болнице Зворник 
• Директор ЈУ Средњошколски центар "Петар 

Кочић" Зворник 
• Директор Техничког школског центра Каракај 
• Шеф службе цивилне заштите Град Зворник 
• Шеф службе Професионалне ватрогасне 

јединице 
 

1. Чланове координационог тима и радне групе 
именује Градоначелник, те истим доноси 
решења у трајању до окончања наведеног 
пројекта,  
2. Могуће су измене и допуне чланова радне 
групе у време трајања пројекта 
3. Чланови координационог тима и радне групе 
се обавезују да Скупштину Града подносе 
Извештај о раду сваких 90 (деведесет) дана. 
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4. Мониторинг пројекта биће вршен од стране 
Међународне организације за миграције ИОМ и 
канцеларије ОСЦЕ БиХ, поред наведених 
организација мониторинг је дозвољен свим 
организацијама које покажу интересовање за 
пројекат у времену његовог трајања. 
 

Пројекат се реализује у две фазе, а то су: 
 

• Статичка (фаза која предвиђа едукацију 
чланова радне групе на тему насилног екстремизма 
и тероризма, затим едукација свих запослених у 
институцијама чији су руководиоци чланови радне 
групе, едукација ученика основних и средњих школа, 
председника месних заједница и осталих.)  
• Динамичка (фаза предузимања активности 
чланова радне групе које се односе на 
побољшавање постојећег стања безбедности- 
обезбеђивање базена пијаће воде видео надзором, 
спровођење анкета код ученика основних и средњих 
школа у вези са насилним екстремизмом и 
тероризмом, организовање дружења, спортских 
надметања, позоришних представа за децу из свих 
школских установа на територији Града Зворника, 
као и осталих активности за које радна група у 
времену трајања пројекта процени да на било који 
начин могу допринети безбедности) 
 
2.2. ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Један од начина отклањања узрока насилног 
екстремизма и тероризма јесте развој демократије и 
свих њених постулата, с политичком и 
безбедоносном културом, те заједничко деловања 
свих институционалних механизама државе и других 
организација које на директан или индиректан начин 
могу бити у функцији заштите основних вредности 
друштва. Држава као носилац одговорности за 
поштовање и заштиту људских права те спречавање 
и сузбијање последица терористичких аката, између 
осталог, треба тражити подршку цивилног друштва, 
приватног сектора, медија итд., како би се успешно 
борила против насилног екстремизма и тероризма. 
То значи да за сузбијање насилног екстремизма и 
тероризма и терористичких аката полиција, локална 
заједница и друга државна тела, те припадници 
јавности морају заједнички деловати. 
Сарадња полиције и локалне заједнице подразумева 
следеће:  

• шире полицијско деловање,  
• смањење утицаја бирократских механизама у 

полицији,  
• орентација на решавање проблема и 

превенцију, 
•  одређивањеприоритета и слично. 

 
Како би сарадња полиције и локалне заједнице била 
успешна морају се укинути све психолошке, 
организацијске и друге баријере у комуникацији, а 
основна повезаност треба да се огледа у едукацији 
свих актера друштва како би се сви ресурси могли 
усмерити на решавање проблема. 
Из горе представљеног плана реализације пројекта 
јасно је видљиво да пројекат има за циљ едукацију 
свих актера друштва на тему насилног екстремизма 
и тероризма, као и успостављање сарадње локалне 
заједнице и полиције, те заједничко сагледавање 
тренутног стања безбедности и предузимање свих 

активности које би допринеле већем степену 
безбедности. 
Поред наведеног циља, радна група има за циљ да у 
току трајања пројекта спроведе и следеће 
активности: 
 

• онемогућавање пропаганде и позивања на 
насилни екстремизам и тероризам  

• препознавање и спречавање радикализације и 
екстремизама који потенцијално могу 
прерасти у тероризам, 

• спречавање злоупорабе институција цивилног 
друштва у терористичке сврхе, 

• онемогућавања ширења екстремистичких 
идеологија и повећања разумевања 
итолеранције у друштву, 

• развијање људских ресурса за борбу против 
тероризма кроз осмишљавање нових 
програма 

• спречавање кориштења територија града 
Зворника за постојање и деловање 
терористичких организација, њихову обуку и 
увежбавање,  

• онемогућавање финансирања, прикупљања 
средстава или помагања на било који начин 
особама које се доводе у везу с тероризмом, 

• и остале активности за којима се укаже 
потреба. 

 
ПУ Зворник и Град Зворник су први у Босни и 
Херцеговини који су предузели кораке у 
успостављању оваквог пројекта, који се директно 
ослања на Стратегију Босне и Херцеговине и 
Акциони план Владе Републике Српске за 
превентивно деловање и борбу против тероризма, те 
као такав може послужити и осталим локалним 
заједницама у циљу предупређења ове негативне 
друштвене појаве.  
 

        Пројекат сачинио: 
_______________________ 
     Голубовић  Александар 
(Инспектор криминалистичке полиције) 
 

       Пројекат одобрио: 
_______________________ 
        Абазовић Горан 
 

На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'',број:97/16), члана 155. став (3) 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (''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 17. редовној сједници 
одржаној 07.06. 2018.године, донијела је 
                                                                                                                             

РЈЕШЕЊЕ 
 о именовању комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор и именовање 

предсједника  и чланова одбора за жалбе  
                                                                  
1. У  комисију за спровођење Јавног конкурса за 
избор и именовање предсједника и  чланова Одбора 
за жалбе именују се: 
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1) Гордан Јовановић, дипл.правник- предсједник 
комисије, 

2) Сања Перић, дипл.правник - члан комисије, 
3) Вања Костић, дипломирани васпитач - члан 

комисије,  
4) Радојица Милановић, дипл.економиста - члан 

комисије, 
5) Немања Мићић, дипл.економиста - члан 

комисије. 
            
2. Задатак  комисије из тачке 1.овог рјешења  је да 
обави улазни интервју са кандидатима, као и да 
изврши контролу испуњености услова у року од 30 
дана од дана истека рока за пријављивање  
кандидата. 
 
3. Поступак именовања одбора мора се окончати у 
року од 30 дана од дана достављања приједлога 
комисије из тачке 1.овог рјешења предсједнику 
Скупштине града. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 01-111-25/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник Републике 
Српске'',број: 97/16 ), члана 27. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 96/05 и 
98/13), чл.  27. и 50.  Статута грaда Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17), члана 101.Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 17. редовној сједници 
одржаној 07. јуна 2018. године,  д о н и ј е л а  ј е  
  

РЈЕШ ЕЊЕ 
 о разрјешењу  потпредсједника  
Скупштине града  Зворник 

 
1. Бојан Лукић из Зворника, разрјешава се дужности 
потпредсједника Скупштине града  Зворник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-111-24/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
7. јун 2018. године                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/15), члана 21. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивању књиговодственог стања са стварник 
стањем („Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/16),  и члана 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник број: 5/17), 
Градоначелник,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
o усклађивању резултата пописа имовине и 

обавеза  са књиговодственим стањем 
 за 2017. годину 

Члан 1. 
На основу извјештаја Централне пописне комисије, 
Градоначелник налаже одјељењима и службама да 
поступе у складу са овом одлуком и да ускладе 
књиговодствено стање  са стварним стањем које је 
утврђено пописом, и то: 
 

1. Одјељење за финансије, да  опрему  која је од 
стране пописне комисије проглашена да није 
за употребу или јој је истекао вијек трајања, 
чија је набавна вриједност 224.432,65 КМ, 
исправка вриједности 150.476,60 КМ, 
садашња вриједност 73.846,05 КМ, искњижи 
из евиденције и отпише на терет расхода  
(Прилог: Преглед опреме за расходовање). 

 

2. Одјељење за финансије, да ситан инвентар 
који је проглашен од стране пописне комисије 
да није за употребу расходује према 
приједлогу пописне комисије (Прилог: Преглед 
ситног инвентара за расходовање).         

3. Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима да отписана средства за 
која се утврди да се могу продати, изврши 
процјену вриједности и иста прода, а 
остварени приход књижити као приход 
периода у коме је остварен. Средства која се 
не могу продати, уступити на коришћење 
мјесним заједницама и удружењима која 
искажу потребу за истим. 

 

4. Одјељење за финансије, да ангажује вјештака 
грађевинске струке који ће извршити процјену 
фер вриједности грађевинских објеката за које 
је утврђено да књиговодствена вриједност не 
одговара фер вриједности и добијену процјену 
књижити у пословним књигама (Прилог: 
Извјештај Централне пописне комисије), 

 

5. Надлежна одјељења да инвестиције које се 
воде на конту 014110 – објекти у припреми, а 
које су започете прије 2017. године 
преиспитају и утврди стање тих објеката у 
смислу степена завршености, ако су завршени 
да се изврши обрачун амортизације од дана 
почетка кориштења и пренесу на одговарајућа 
конта у употреби (Прилог: Извјештај 
Централне пописне комисије) 

 

6. Одјељење за финансије, да станове за које је 
пописна комисија утврдила да су откупљени, а 
воде се у пословним књигама Градске управе 
искњижити из пословних књига на основу 
извјештаја Комисије (Прилог: Преглед 
количинских и вриједносних разлика између 
стварног и кљиговодственог стања), 

 

7. Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима да поступи у складу са 
предлозима пописне комисије за попис 
постројења и опреме, а у вези са 
обиљежавањем, распоређивањем и праће-
њем кретања опреме у згради Градске управе. 

 

8. Одјељење за финансије, грађевинске објекте 
за које је пописна комисија утврдила да су 
завршени а воде се на конту 014100 – 
средства у припреми пренесу на одговарајућа 
конта употребе у складу са контним планом 
односно групи којој припадају, и то: 
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- Ид број: 10658 Резервоар за воду 
изворишта у Сопотнику, 

- Ид број: 10551 Моста на ријеци Сапни у 
насељу Улице, 

- Ид број: 10805 Водоводна мрежа у улици 
Спречанска, 

- Ид број: 10806 Канализациона мрежа у 
улици Спречанска, 

- Ид број: 11090 Канализациона мрежа у 
улици Мајевичка. 

 

9. Одјељење за финансије, грађевинске објекте 
за које је пописна комисија утврдила да нису 
употребљиви за становање искњижи из 
пословних кјњига, и то: 

 

- Кућа стамбена површине 79,15 м2 (ID 
9506), к.п. бр. 8647 КО Зворник ван у МЗ 
Дивич  

- Кућа стамбена површине 56,00 м2 (ID 
7984), к.п. бр. 2718 у МЗ Козлук. 

 

10. Одјељење за финансије, споменике из 
Нородно-ослободилачког рата 1941-1945 и 
Одбрамбено-ослободилачког рата 1991-1995 
за које је комисија утврдила да су изграђени, а 
не воде се у пословним књигама укњижи у 
пословне књиге на основу процјене 
вриједности Комисије која је вршила процјену 
тих објеката: (Прилог: Листа споменика и 
спомен обиљежја од великог значаја за 
Општину Зворник). 
 

11. Одјељење за финансије да на основу 
приједлога Комисије предложи Скупштини 
града отпис потраживања која су застарила у 
износу од 87.529,69 КМ. (Прилог: Извјештај 
Централне пописне комисије). 

 
Члан 2. 

Комисија за попис имовине да настави са процјеном 
тржишне вриједности имовине која се по 
катастарским књигама води као имовина Града, како 
би се иста укњижила у пословне књиге  Града 
Зворник.  
 

Члан 3. 
Одлуку заједно са Извјештајем Комисије за попис и 
пописним листама доставити руководиоцу Одјељења 
за финансије. 
 

Члан 4. 
Послове наведене у овој Одлуци одјељења и службе 
су обавезна завршити до 31.08.2018. године, о чему 
ће сачинити извјештај и доставити га у кабинет 
Градоначелника. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“ 
 
Број: 02-022-18/2018                      
31. јануар  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „З-15“, блок Ц из Зворника у износу 
од 4.000.00 КМ намјенски за суфинансирање 
ремонта лифта. 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „З-15“ блок Ц ће 
из сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова за ремонт лифтова.Заједница етажних 
власника зграде „З-15“ блок Ц је обавезна Градској 
управи  доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Грдске управе. 

 
IV 

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

 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе  града Зворник. Средства 
исплатити на жиро рачун заједнице етажних 
власника зграде „З-15“-554-012-00000155-47. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-50/2018                      
28. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Дрина“, ламела Б из Зворника у 
износу од 2.175.00 КМ намјенски за суфинансирање 
ремонта лифта. 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „Дрина“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за ремонт лифтова.Заједница етажних 
власника зграде „Дрина“ је обавезна Градској управи  
доставити извјештај о утрошеним средствима која су 
добили од Грдске управе. 
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IV 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе  града Зворник. Средства 
исплатити на жиро рачун заједнице етажних 
власника зграде „Дрина“-562-009-00001771-76 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-77/2018                      
28. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
нових и половних рачунара и рачунарске опреме“ – 
отворени поступак, број: 02-360-35/18, у саставу: 

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

2) Сања Ерић, члан  - Бојана Ристановић, 
замјеник члана, 

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Александар 
ЈевтићЈевтић, замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 31.05.2018. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 

комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-35/2018                      
30. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, члан Пројектног 
тима, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора на извођењу радова „Реконструкција и 
асфалтирање градских улица, асфалтирање и 
санација локалних путева и путних објеката“.  
 
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д 
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-21-
1/18 од 12.04.2018. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број:02-360-21/18 од 24.04.2018.године. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-1/2018                      
18. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
  
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоце сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Набавка садница за акцију „Април-мјесец 
чистоће““. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и засадити 
Пољопривредна апотека „АГРО-ТРГОВИНА“ Пилица, 
према условима из понуде број: 02-360-32-1/18 од 
14.05.2018. године, у року од 7 дана по потписивању 
уговора о набавци робе. Обавезују се вршилац 
надзора да након испоручене робе, достави 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-32-1/2018                      
21. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
  
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, члан Пројектног 
тима, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора на извођењу радова „Реконструкција и 
асфалтирање градских улица, асфалтирање и 
санација локалних путева и путних објеката“.  
  
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д 
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-21-
1/18 од 12.04.2018. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број:02-360-21/18 од 24.04.2018.године. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1-2/2018                      
31. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 14.Закона о граду Зворник 
(''Службени гласник Републике 
Српске'',број:106/15),члана 47. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17) и члана 2. Одлуке о 
именовању кандидата за комисију за припрему, 
праћење и анализу изградње објекта број:02-111-
10/14 од 12.03.2014.године, градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије 

 
Члан 1. 

У комисију за преглед изведених радова на 
Асфалтирању пута Ајановићи-Лиховина у МЗ Самари 
у граду Зворнику, именују се: 

1. Ерић Сања,дипл.грађ.инжењер,предсједник 
2. Стевановић Владан,дипл.грађ.инжењер,члан 
3. Стевановић Бојан,дипл.саобр,инжењер,члан 

             
Члан 2. 

Задатак комисије је да у кординацији са надзорним 
органом Небојшом Бошковићем, грађ. инжењером, 
изврши контролу изведених радова,односно да 
утврди да ли су радови изведени према уговору о 
извођењу радова,број уговора:02-360-160/17 од 
16.11.2017.године. 
                      

Члан 3. 
Радом комисије руководи предсједник комисије,који 
је дужан да након обављених задатака из претходног 
члана записник достави надлежном органу у року од 
8 дана. 
           

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-22/2018                      
25. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске број: 97/16), 
члана 41. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 

У оквиру Пројекта „Смањење фактора ризика за 
здравље у Босни и Херцеговини“ , стуб 3. Едукација, 
а на основу меморандума разумјевања за 
имплементацију четири стуба пројектног задатка који 
су потписали Градска управа Зворник и 
Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске, Градоначелник града Зворник 
именује радну групу у саставу: 
 

1. Ђоко Јанковић, предсједник радне групе 
2. Мирослав Ерић, члан 
3. Милка Павловић, члан 

 

Задатак радне групе је да изврши попуњавање 
упитника о процјени окружења на радном мјесту, као 
и да учествује у изради Политике „Здраво радно 
мјесто“. 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-500-2/2017                      
29. мај  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  Грађанима 
Мјесне заједнице Доња Каменица  у износу од 146,00 
КМ на име финансијске помоћи за куповину цијеви 
које су потребне за несметано функционисање 
сеоског водовода. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-
Капитални грантови (суфинансирање заједничких 
пројеката), потрошачка јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника, из буџета за 2018 годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити по предрачуну и на жиро 
рачун d.o.o Zo-ŽI Зворник. 

 

Број: 02-016-16/2018                      
8. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о исплати новчаних награда стрелцима 
противградних станица 

 
I 

Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се новчане стрелцима на 10 
противградних станица града Зворник, за успјешно 
окончану противградну сезону 2017.појединачно по 
100 км, што је укупно 1.000 (једнахиљадаКМ), и то 
како слиједи: 
 

рб Презиме и 
име стрелца 

мјесто Број 
ПГС 

Износ 
(КМ) 

1 Тејић Миле Г.Локањ 183 100 
2 Симанић 

Гордана 
Д.Локањ 184 100 

3 Милић Стево Скочић 185 100 
4 Јокић Блашко Бошковићи 186 100 
5 Лазић 

Милинко 
Тршић 187 100 

6 Јеркић 
Љепосава 

Китовнице 188 100 

7 Кандић Срећо Томанићи 189 100 
8 Ристић Рајко Снагово 190 100 
9 Петровић 

Миленко 
Г.Каменица 191 100 

10 Савић Милан Лијешањ 192 100 
 УКУПНО   1.000 

 
II 

Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се 
из буџета града Зворник, са позиције Субвенција за 
развој пољопривреде, економски код 414100. 
 

III 
Средства ће се обезбједити на благајни градске 
управе града Зворник и додјелиће се на пријему 
стрелаца код Градоначелника,18.05.2018.године. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-94/2018                      
16. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. И 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник'', 
број 5/17) и члана 3. Правилника о награђивању 
ученика средњих и основних   школа број: 02-6014-
4/17 од 19.07.2017.године, Градоначелник доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели  награда  ученицима завршних разреда 

средњих школа 
 
I 

Одобравају се средства на име новчаних награда 
најуспјешнијим ученицима завршних разреда 
средњих школа, носиоцима ''Вукове дипломе'',    за 
школску 2017/18.годину, у укупном износу 4.800 КМ 
(словима: четирихиљадеосамстотина КМ), и то 
поименично какао следи: 

рб ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 

занимање ВРСТА 
НАГРАДЕ 

Износ 
(КМ) 

1 ЈЕЛЕНА 
ВИДОВИЋ 

ГИМНАЗИЈА Вуковац  200 

2 ДАЈАНА ИЛИЋ ГИМНАЗИЈА Вуковац   200 
3 КРИСТИНА 

СТОЈИЋ 
ГИМНАЗИЈА Вуковац  200 

4 МИЛЕНКО 
АЋИМОВИЋ 

ГИМНАЗИЈА Вуковац 200 

5 ДРАГАНА 
КОСТИЋ 

ГИМНАЗИЈА Вуковац 200 

6 НИКОЛИНА 
ДЕЛИЋ 

ГИМНАЗИЈА Вуковац 200 

7 ЗДРАВКО 
МИЛОВАНОВИЋ 

ГИМНАЗИЈА Вуковац 200 

8 МАРИНА РАДИЋ ГИМНАЗИЈА Вуковац 200 
9 ТАМАРА РИКИЋ ГИМНАЗИЈА Вуковац 200 

10 БОЈАНА ВУКИЋ МЕДИЦ.ТЕХН Вуковац 200 
11 НИКОЛИНА 

ЈОВАНОВИЋ 
МЕДИЦ.ТЕХН. Вуковац 200 

12 ЈОВАН БАЉАК ФАРМ..ТЕХН. Вуковац 200 
13 СОЊА ПОПОВИЋ ФАРМ. ТЕХН. Вуковац 200 
14 НИКОЛИНА 

ЦВЈЕТКОВИЋ 
ФАРМ. ТЕХН. Вуковац 200 

15 НИКОЛИНА 
ЈОСИПОВИЋ 

КОНОБАРИ уч. генер 3. 
СТЕПЕН 

300 

16 МАРИЈА 
КЉЕШТАН 

ГИМНАЗИЈА Вуковац, 
Уч.ген.4 
СТ. 

300 

     
А УКУПНО:  

СШЦ "Петар 
Кочић" 

  3.400 

 1 СТЕФАН 
ЉУБИНКОВИЋ 

ТШЦ. 
ТЕХН.ДР. 
САОБРАЋАЈА 

ВУКОВАЦ И 
УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 
4.СТЕП 

300 

2 ВЛАДАН 
МИЛОШЕВИЋ 

А.ЕЛЕКТРИЧАР УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 
III СТЕПЕН  

300 

Б УКУПНО:   
ТШЦ   
ЗВОРНИК  

  600 

 ТАДИЈА 
МАТИЋ 

8 Р. ОШ 
ЗВОРНИК 

2 МЈ. 
ФИЗИКА 
РС 

150 

 СВЕ  
УКУПНО:  А+Б 

  4.150 

 
II 

Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100- награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се исплатити у 
готовини на благајни градске управе. 
Награде ће се уручити на пријему који организује 
Градоначелник, 19.05.2017.године. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење 
за финансије.  
 
Број: 02-400-95/2018                      
16. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник- 
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'', број 5/17), Градоначелник   доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се новчане награде  сарадницима 
електронских и писаних медија, у укупном износу од 
1.800КМ, и то како слиједи: 
 

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕДИЈСКА 
КУЋА 

ИЗНОС 
(КМ) 

 1. МАРКО 
МИХАЈЛОВИЋ 

РТРС 100 

2. ГОРАН 
ДРАГУТИНОВИЋ 

РТРС 100 

3. ЊЕГОСЛАВА 
ДУРИЋ 

АТВ 100 

4. РАДИША КАНДИЋ БН 
ТЕЛЕВИЗИЈА 

100 

5. ВУК МИЋИЋ БН 
ТЕЛЕВИЗИЈА 

100 

 МИРЈАНА 
МИЋИЋ 

БН 
ТЕЛЕВИЗИЈА 

100 

6. ДРАГАНА ЈАШИЋ ОСВИТ 
РАДИО 

100 

7. ЈЕЛЕНА ЗЕКИЋ ОСВИТ 
РАДИО 

100 

8. РАНКО ОСТОЈИЋ ОСВИТ 
РАДИО 

100 

 9. МИЛОРАД ГУТАЉ СРНА 100 
10. ДРАГО ГАЈИЋ ВЕЧЕРЊЕ 

НОВОСТИ 
100 

11. РАДЕ ЈОКИЋ ЕУРОБЛИЦ 100 
12. ИГОР 

ГОЛУБОВИЋ 
Инфп.ЗВОРН
ИК ДАНАС 

100 

13. ЗОРАН КУЉИЋ ИНФО 
ЗВОРНИК 

100 

14. ТАТЈАНА 
ЈОВИЧИЋ 

РТВ 
ПОДРИЊЕ 

100 

15. ДАНИЕЛ 
ПЕТРОВИЋ 

РТВ 
ПОДРИЊЕ 

100 

16. ИЛИЈАЗ 
МИРАЛЕМОВИЋ 

РТВ ГЛАС 
ДРИНЕ 

100 

17. ДАЛИБОР 
КРСТИЋ 

ПРОФИЛ 
ИНФО М. 
ЗВОРНИК 

100 

 УКУПНО  1800 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се 
са буџетске позиције, Кабинет-Обиљежавање 
значајних датума, економски код 412 900. 
Средства ће се исплатити на благајни, а именованим 
бити додјељена на свечаном пријему код 
Градоначелника, 18. маја 2018.године 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење 
за финасије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-96/2018                      
16. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  „Синдикалној 
организацији ЈЗУ Болнице“  Зворник  у износу од 
300,00 КМ на име новчане помоћи за организацију 
манифестације „Бијело вече“. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
Удружење доктора породичне медицине, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  
Синдиклане  организације ЈЗУ Болнице Зворник. 

  

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

 

Број: 02-400-38/2018                      
10. април  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији Полицијске управе  Зворник  у износу 
од 505,20 КМ на име новчане помоћи за куповину 
спортске опреме поводом „Полицијаде-2018“, која ће 
се одржати у Бања Луци 13.4.2018 године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
продавнице спортске опреме „Sport Vision“Зворник- 
161-085-00039000-96. 
 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-56/2018                      
11. април  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник - 
Пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији Зворник, у износу од 1.500,00 
КМ, на име финансирања трошкова куповине 
грађевинског материјала за aдаптацију  куће 
демобилисаног борца прве категорије Милета 
Симића  из Пилице.  
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих 
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породица, потрошачка јединица 01190180 - 
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из буџета 
за 2018. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро - рачун Градске 
борачке организације Зворник. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворника". 

 
Број: 02-430-82/2018                      
17. април  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
породица са проблемом стерилитета „Бебе 1“  у 
износу од 680,00 КМ на име финансирања штампања 
материјала за трибину која ће се одржати 
12.5.2018.године а на којој ће учествовати еминентни 
стручњаци из области вантјелесне оплодње. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће 
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2018 годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Grafoline 
штампарије. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-70/2018                      
4. мај  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Борачкој 
организацији Зворник-Мјесни одбор Пилица  у износу 
од 800,00 КМ на име на име плаћања трошкова 
обиљежавања Дана палих бораца у Пилици. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, потрошачка 
јединица 01190180-Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту, из буџета за 2018.године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Борачке 
организације Зворник. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 

Број: 02-400-76/2018                      
8. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
студентата  у Зворнику  у износу од 1.000,00 КМ на 
име новчане помоћи за организацију Међународног 
скупа Технолошких факултета који ће се одржати у 
Доњем Милановцу од 14.05. до 18.05.2018.године 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
Студентски центар у Каракају, потрошачка јединица 
01190150-Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  
Удружења студената Зворник. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-54/2018                      
10. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији Градске управе Зворник  у износу од 
4.000,00 КМ на име новчане помоћи која је 
неопходна за одлазак на спортско-рекреативне 
сусрете у Теслић у периоду од 31.05. до 3.6.2018 
године. 
2. Новчана средства у износу 4.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације Градске управе Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-78/2018                      
15. мај  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 36. Статута града Зворник – 
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник'', 
број 5/17) Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 
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I 
Симанић Властимиру,дипломираном грађевинском 
инжењеру, вјештаку грађевинске струке, који је 
извршио процјену  градског грађевинског земљишта 
у Кракају,кп.бр.5306/9 КО Зворник у власништву 
града Зворник и процјену градског грађевинског 
земљишта у Зворнику у власништву АД''Вододвод и 
комуналије'' Зворник,кп.бр.1889/111 КО Зворник град, 
а у сврху размјене истог, одређује се накнада у 
износу 300,00 КМ. 

 
II 

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе Града Зворник. 
Исплата накнаде ће се извршити са конта 511700 
позиција 171801. 
 

III 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-98/2018                      
17. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобравају се новчана средства Јавној установи 
''Дом омладине Зворник'' на име трошкова 
продукције Свечане Академије, позоришне 
представе и пратећих програма обиљежавања Дана 
града Зворник 2018. године у укупном износу 2.000 
КМ (словима: двијехиљадекм). 

 
II 

Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 412900 ,расходи за организације 
пријема, манифестација и обиљежавања значајних 
датума. Средства ће се дозначити на жиро рачуну ЈУ 
''Дом омладине''. 

III 
Зa реализацију овог закључка задужује се Одјељење 
за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 02-400-97/2018                      
17. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ 
на име суфинансирања  традиционалног фудбалског 
турнира за млађе категорије „Дрина куп 2018“, који 
ће се одржати од 26.5 до 27.5.2018.године. 
 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација –спортска 
резерва,потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2018.годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
фудбалског клуба „Дрина“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 02-400-84/2018                      
18. мај  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства Удружењу 
грађана повратника града Зворник  у износу од 
1.500,00 КМ на име новчане помоћи која ја 
неопходна за несметано функционисање истог. 

 

2. Новчана средства у износу 1.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун удружења 
повратника-562-009-00000754-23. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 

Број: 02-400-99/2018                      
20. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Боји Радовићу  
из Горњих Грбаваца  у износу од 4.000,00 КМ на име 
финансијске помоћи  за санирање клизишта. 
 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Расходи 
за хитне интервенције-клизишта, потрошачка 
јединица 01190260-Служба цивилне заштите, из 
буџета за 2018 годину. 
 

3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Боје 
Радовића-552-020-17013572-58. 
 

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

 

Број: 02-430-693/2018                      
28. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Ловачком 
удружењу „Соко“ Козлук-секција Роћевић у износу од 
12.428,14 КМ на име суфинансирања довршетка 
ловачке куће у Роћевићу. 
 
2. Средства исплатити са позиције 511100-Издаци за 
суфинансирање  заједничких пројеката (дио 
кредитна средства), потрошачка јединица 01190170-
Одјељење за стамбено комуналне послове, из 
буџета за 2018 годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити по предрачуну на ж.р. извођача 
радова  д.о.о „Дуо Лујић“-555-006-00295444-69. 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-90/2018                      
31. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких спортова “Обилић“ из Зворника у износу 
од 3.000,00 КМ на име финансирања текућих 
активности у 2018.години. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр Боксерског 
савеза Републике Српске. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

 
Број: 02-66-47/2018                      
17. април  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства на име измирења 
обавеза по основу регистрације играча и чланарине 
играча Фудбалском савезу општине Зворник за 2018 
годину, следећим фудбалским клубовима града 
Зворник: ФК "Дрина" Зворник у износу 1.165,00 КМ, 
ФК "Подриње" Тршић у износу 315,00 КМ, ФК 
"Трновица" Трновица у износу 415,00 КМ, ФК 
"Јединство" Роћевић у износу 350,00 КМ, ФК 
"Будућност" Пилица у износу 691,00 КМ, ФК "Јардан" 

Јардан у износу од 320,00 КМ, ФК "Раднички" Каракај 
у износу 320,00 КМ, ФК "Табанци" Табанци у износу 
240,00 КМ, ФК "Српски соко" Челопек у износу 305,00 
КМ, ФК "Јасеница" Јасеница у износу 230,00 КМ, ФК 
"Брањево" Брањево у износу 220,00 КМ, ФК "Локањ" 
Локањ у износу 345,00 КМ и ФК "Напредак" Доњи 
Шепак у износу 672,00 КМ. 
 

2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2018.годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун ФСОЗ. 
 

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

 
Број: 02-66-48/2018                      
23. април  2018. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Омладинском 
кошаркашком клубу „Принцип“ из Зворника у износу 
од 6.000,00 КМ на име финансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за 
финансирање спортских организација 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2018.годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жр наведеног клуба. 
 

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

 

Број: 02-66-52/2018                      
4. мај  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобравају се новчана средства  Женском 
фудбалском клубу „Дрина“  из Зворника у износу од 
1.500,00 КМ на име финансијске помоћи за 
организовање домаћинстава и одлазак на реванш 
бараж утакмице за улазак у виши ранг такмичења. 
 

2. Новчана средства у износу 1.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Женског 
фудбалског клуба „Дрина“. 
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 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-56/2018                      
10. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Џудо клубу 
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 4.000,00 КМ 
на име суфинансирања организације Међународног 
турнира „Зворник опен“ који ће окупити преко 600 
такмичара из земље и региона а одржаће се у 
Зворнику  19.5.2018.године. 
 
2. Новчана средства у износу 4.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација – Џудо клуб „Српски Соко“, потрошачка 
јединица 01190150-Одјељење за приврду и 
друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Џудо 
клуба „Српски Соко“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-39/2018                      
17. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Одобравају се новчана средства  Taekwon-do 
клубу „Српски Соко“ из Зворника у износу од 4.000,00 
КМ на име суфинансирања организације 
Међународног турнира који ће се одржати у Зворнику 
од 25.5. до 27.5.2018. године. 
 

2. Новчана средства у износу 4.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање спортских 
организација – Taekwon-do клуб „Српски Соко“, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
приврду и друштвене дјелатности. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Teakwon-
do клуба „Српски Соко“. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-55/2018                      
17. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

1.  Одобравају се новчана средства Регионалном 
кинолошком удружењу „Канис“  Зворника  у износу 
од 2.500,00 КМ на име суфинансирања организације 
Међународне изложбе паса у граду Зворнику . 
 

2. Новчана средства у износу 2.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за приврду и друштвене дјелатности. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун 
кинолошког удружења „Канис“. 
 

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

 

Број: 02-66-25/2018                      
25. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени одлуке о извршењу Буџета  града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), чл. 41 и чл. 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворника за 2017. годину у између потрошачких 
јединица 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 419100-Расходи по судским рјешењима у 
износу  од 15.00,00 КМ,потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије на 
позицију: 

- -412200-Расходи по основу утрошка 
комуналних и комуникационих услуга износу 
од 15.000,00 КМ, потрошачка јединица 
01190240-Служба за заједничке послове  и 
управљање људским ресурсима.        

 

2) Реалокација ће се извршите са позиције: 
 

- 413300-Камате на дугорочни кредит 
Европској инвестиционој банци за ФИШ у 
износу од 5.835,00 КМ, потрошачка јединица 
01190140-Одјељење за финансије  на 
позиције: 

- 412200-Расходи по основу утрошка 
комуналних и комуникационих услуга износу 
од 910,00КМ, потрошачка јединица 
01190240-Служба за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима,        
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- 412500-Расходи за текуће одржавање у 
износу од   3.800,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190240-Служба за заједничке 
послове  и управљање људским ресурсима,       

- 412300-Расходи за режијски материјал у 
износу од 1.125,00 КМ, потрошачка јединица 
01190240-Служба за заједничке послове  и 
управљање људским ресурсима.        

 

3) Средства на тој позицији потребна због 
увечаних трошкова на истим 

 

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

Број: 02-40-98/2017                      
29. децембар  2017. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Oдлуке о извршењу буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), чл. 41 и чл. 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворника за 2017. годину између потрошачких 
једининица  

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120-Кабинет Градоначелника, на 
позицију:   

- 411100  Нето плате, потрошачка јединица 
0119300-Центар за социјални рад   у износу 
од 7.595,00 КМ. 

 

2) Реалокација ће се извршити са позицијa: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120-Кабинет Градоначелника у износу 
од 13.100,00 КМ, 

- 511100-Издаци за градњу школских објеката, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности у 
износу од 27.500,00 КМ 

- 511100-Издаци за суфин.заједничких 
пројеката (дио кредитна средства), 
потрошачка јединица01190170-Одјељење за 
стамбено комулане послове у износу од 
25.700,00 КМ, 

- 631100-Издаци по основу разлике излазног и 
улазног ПДВ-А, потрошачка јединица 
01190170-Одјељење за стамбено кому-
налне послове у износу од 20.000,00 КМ, 

- 416100-Текуће помоћи за инвалиде, рањене 
и ППБ, потрошачка јединица 01190180-
Одјељење за борачко инвалидску заштиту у 
износу од 9.200,00 КМ, 

- 416100-Текуће помоћи за финансирање 
збрињавања најугроженијих породица, 
потрошачка  јединица 01190180-Одјељење 

за борачко инвалидску заштиту у износу од 
4.000,00 КМ, 

- 511200-Средства за заштиту и одржавање  
споменика и спомен обељежја, потрошачка 
јединица 01190180-Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту у износу од 2.000,00 КМ, 

- 621300-Отплата кредита за водовод  
"Брањево", потрошачка јединица 01190140-
Одјељење за финансије у износу од 3.000,00 
КМ, 

- 412900-Порези и доприноси на накнаде 
скупштинских одборника,потрошачка 
јединица 01190110-Стручна служба 
скупштине Града у износу од 13.000,00 КМ, 

- 412900-Расходи за бруто накнаде 
члановима комисија, потрошачка јединица 
01190110-Стручна служба скупштине Града 
у износу од 3.120,00 КМ, 

- 416100-Трошкови смјештаја соц. угрожених 
и незбр особа  у установе 
соц.заштите,потрош. јед 01190300-Центар за 
социјални рад у износу од 22.00,00 КМ 

- -412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), 
потрошачка јединица 01190300-Центар за 
социјални рад у износу од 2.100,00 КМ, 

- 412600-Расходи  за гориво, потрошачка 
јединица 01190300-Центар за социјални рад 
у износу од 1.030,00 КМ на позицију:  

- 416100-Финансирање социјалних потреба и 
социјалне заштите, потрошачка јединица 
01190300-Центар за социјални рад у износу 
од 145.750,00 КМ. 

 

2. Средства на овој позицији потребна  због мањка 
средстава на истим. 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-100/2017                      
29. децембар  2017. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Oдлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), чл. 41 и чл. 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета Града 
Зворника за 2017. годину између потрошачких 
једининица  

 
1)  Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
- Буџетска резерва,потрошачка јединица 

01190120-Кабинет Градоначелника  у износу 
од 36.090,00 КМ на позиције:  
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- 411100-Нето плате,потрошачка јединица 
0119400-Дјечији вртић „Наша радост“   у 
износу од 27.730,00 КМ. 

- 411100-Порези на плате, потрошачка 
јединица 0119400-Дјечији вртић „Наша 
радост“   у износу од 2.480,00 КМ. 

- 411100-Доприноси на плате,потрошачка 
јединица 0119400-Дјечији вртић „Наша 
радост“   у износу од 2.300,00 КМ. 

- 411200-Нето накнаде запослених, 
потрошачка јединица 0119400-Дјечији вртић 
„Наша радост“  у износу од 3.580,00 КМ. 

 
2. Средства на овој позицији  потребна за исплату 
плата за децембар мјесец. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-102/2017                      
29. децембар  2017. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Oдлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), чл. 41 и чл. 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворника за 2017. годину између потрошачких 
једининица  

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 412900-Средства за деминирање, обуку и 
ванредне прилике и накнада штете 
потрошачка јединица 01190260-Служба 
цивилне заштите у износу од7.875,00 КМ на 
позиције:  

- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, 
потрошачка јединица 0119125-
Професионална ватрогасна јединица  у 
износу од 1.620,00 КМ, 

- 412500-Расходи за текуће одржавање, 
потрошачка јединица 0119125-
Професионална ватрогасна јединица  у 
износу од 3.000,00 КМ, 

- 412600-Расходи  за гориво, потрошачка 
јединица 0119125 - Професионална ватро-
гасна јединица  у износу од 3.255,00 КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме за цивилну заштиту, потрошачка 
јединица 01190260-Служба цивилне заштите 
у износу од25.873,00 КМ на позиције: 

- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл., 
потрошачка јединица 0119125-
Професионална ватрогасна јединица  у 
износу од 493,00 КМ, 

- 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме, потрошачка јединица 0119125-
Професионална ватрогасна јединица  у 
износу од 25.340,00 КМ. 

 
2. Средства на овој позицији  потребна због мањка 
средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-4/2018                      
1. фебруар  2018. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 

 
Одјељење за финансије 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Oдлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), В.Д. начелника 
одјељења за  финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворника за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190140–Одјељење финансије 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиција: 

 

- 411200-Нето накнаде трошкова запослених  
у износу  од 32.000,00 КМ, 

- 411200-Порези и доп. на остала лична 
примања у износу од 27.655,00 КМ, на 
позицију: 

- 411100-Доприноси на плате у  износу од 
59.655,00 КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршите са позиције:  
 

- 621300-Отплата кредита за фин. пројеката 
инфр. за које Влада Р. Српске врши 
суфинансирање 4.000.000, на позицију: 

- 638100-Издаци за нак. за вријеме боловања 
и пород. одсуства у износу од 7.217,00КМ. 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиција: 

 

- 413300-Камате за обвезнице у износу од 
13.00,00 КМ,  

- 412900-Накнаде предсједницима Мјесних 
заједница у износу од 810,00 КМ на позицију: 

- 611400-Издаци за зајмове дате радницима у 
износу од 13.810,00 КМ. 

 
4) Реалокација ће се извршити са позиције 

 

- 411400 Расходи за отпремнине и jeдократне 
помоћи на позицију: 

- 412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван 
радног времена у износу од 6.370,00КМ. 

 
5) Реалокација ће се извршити са позиције : 

 

- 412900-Накнаде предсједницима Мјесних 
заједница на позицију: 

- 621900-Издаци за отплату дугова из ранијег 
периода у износу од 90,00КМ. 
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6) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 631300-Издаци по основу аванса  на 
позицију: 

- 412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван 
радног времена у износу од 6.400, 00 КМ. 
 

7) Реалокација ће се извршити са позиције:  
 

- 413300-Камате на дугор кредит Европској 
инвестиционој банци за ФИШ на позицију: 

- 413300-Камата на кредит за финансирање 
пренесених обавеза у 2015. годину и 
инвестициона улагања (кредит 3.100.000) у 
износу од330,00 КМ. 
 

8)  Реалокација ће се извршити са позиције:  
 

- 621300-Главница на кредит за финансирање 
пренесених обавеза у 2015 години и 
инвестициона улагања (кредит 3 100 000) на 
позицију: 

- 621300-Отплата кредита за финансирање 
пројеката инфраструктуре за које Влада 
Републике Српске врши суфинансирање 
4.000.000 у износу од 5.131,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна за исплату 
доприноса за плату (децембар 2017Г) и недовољно 
средстава на позицијама. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-95/2017                          ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Одлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), в.д .начелника 
одјељења за финансије д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190170–Oдјељење за стамбено 
комуналне послове 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 412500-Расходи за инфраструктуру у 

Мјесним заједницама у износу  од 1.330,00 
КМ,  

- 412800-Расходи заједничке јавне комуналне 
потрошње у износу од 2.155,00 КМ.   

- 412800-Зимско одржавање путева у износу 
од 2,335 КМ 

- 412800-Електрична енергија - трошкови 
уличне расвјете у износу од 23.310,00 КМ 

- 511100-Издаци у грађевинске објекте у граду  
у износу од 20,00 КМ, 

- 412500-Одржавање уличне расвјете у 
износу од 1.070,00 КМ 

- 511100-Издаци за пројекте из кредитних 
средстава у износу од 3.930,00 КМ 

- 511100-Издаци за пројекте водовода -ФИШ 
властита средства и Фонд солидарности у 
износу од 3.930,00 КМ на позиције: 

- 412700-Уговорене услуге за инфраструктуру 
у износу од 1.330,00 КМ 

- 412700-Расходи уништавања паса луталица 
у износу од 2.155,00 КМ 

- 412900-Расходи по основу пореза у износу 
од 2.335,00 КМ 

- 511100-Издаци у инфраструктуру у мјесним 
заједницама у износу 23.310,00 КМ 

- 511300-Издаци за набавку опреме у граду-
дио кредитна средства у износу 20,00 КМ 

- 412500-Расходи за санацију 
водипривредних објеката у износу од 
1.070,00 КМ 

- 511100-Издаци у инфраструктуру у мјесним 
заједницама у износу од 3.930,00 КМ 

- 511100-Издаци у грађевинске објекте у граду 
у износу од 3.930,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због увечаних 
трошкова на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-105/2017                        ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Одлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), В.Д. начелника 
одјељења за  финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворника за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190400–Дјечији вртић „Наша радост“ 

 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412400-Расходи за режијски материјал-посе. 
намјене у износу од 1.775,00 на позиције: 

- 412500-Расходи за текуће одржавање  у 
износу од 535,00 КМ 

- 412300-Расходи за режијски материјал 
износу од 1.240,00 КМ. 

 

2) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
рад, судска рјешења, репрезентација, 
прекњижавање пореза), на позицију: 

- 412700-Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, админ., 
вјештачења и пројектна документација) у 
износу од 1.770,00 КМ. 
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3) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 412700-Расходи за услуге осиг, банкарске 
услуге и услуге платног промета на позицију 

- 412700-Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација) у 
износу од 150,00 КМ. 

 

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

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-103/2017                        ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени одлуке о извршењу Буџета  града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), в.д .начелника 
одјељења за финансије д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190120 – Kaбинет Градоначелника 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412900-Расходи за пропагандни  материјал 
Градске управе, на позицију: 

- 412700-Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума у  износу од 2.500,00 КМ.       

 
2) Реалокација ће се извршити са позиције:  
 

- 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничког пројекта 
реконструкције наше болнице)у износу од 
12.315,00 КМ, на позиције: 

- 412700-Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума у  износу од 4.675,00 КМ, 

- 412700-Расходи за услуге инфор., медија и 
стратегија комун. у износу од  1.000,00 КМ, 

- 412900-Расходи по основу репрезентације у 
износу од 6.640,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због увечаних 
трошкова на истим. 

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

 
Број: 03-40-101/2017                        ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени одлуке о извршењу Буџета  града Зворник за 

2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), В.Д .начелника 
одјељења за финансије д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190240 – Служба за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 

- 412600-Расходи  за гориво у износу  од 
3.230,00 КМ,на позицијe: 

- 412700-Расх. за ус. осиг.,банк. услуга и 
услуга платног пром. износу од 1.230,00 КМ,   

- 412300-Расходи за режијски материјал у 
износу од 830,00 КМ, 

- 516100-Издаци за залихе матер., робе и 
ситног инвент. амбалаж. у износу од 
1.000,00 КМ, 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, репрезен, 
прекњижавање пореза) у износу од 170,00 
КМ. 
 

2)  Реалокација ће се извршити са позиције      

- 511300-Издаци за набавку опреме-Градска 
управа  на позицију: 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза)у 
износу од 520,00 КМ    

 
3) Реалокација ће се извршите са позиција:  

 

- 412600-Путни трошкови у износу од 2.800,00 
КМ,  

- 511200-Издаци за инвестиционо одржавање 
и реконструкција објеката Градске  управе  
износу од 1.230,00 КМ 

- 412200-Расходи по основу утрошка енергије 
у износу од   3.000,00 КМ, на позицију: 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 7.030,00 КМ. 

 
4)  Реалокација ће се извршите са позицијe: 

 

- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, 
на позицију 

- 412700-Расходи за услуге осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног промета 
у износу од 5,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна због увечаних 
трошкова на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 03-40-99/2017                          ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Oдлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), В.Д. начелника 
одјељења за  финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190300–Центар за социјални рад 

 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 411200-Порези и доприноси на остала лична 
примања на позицију: 

- 411200-Нето накнаде запослениху износу од 
3.015,00 КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 411200-Порези и доприноси на остала лична 
примања у износу од 900,00КМ, 

- 411100-Доприноси на плате у износу од 
865,00 КМ, на позицију: 

- 411100-Нето плате у износу од 1765,00 КМ 
 

3)   Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 411100-Доприноси на плате у износу од 

1.221,00 КМ на позиције: 
- 411100-Порези на плате у износу 

1.176,00КМ, 
- 411100-Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи у износу од 45,00КМ. 
 

4) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 419100-Расходи по судским рјешењима на 
позицију: 

- 487200-Трансфери ентитета за допр. корс. 
соц. помоћи у износу од 4.750,00 КМ. 

 

5)  Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 621900-Отплата дуга из претходних година у 
износу од 4.000,00 КМ, 

- 419100-Расходи по судским рјешењима у 
износу од 400,00 КМ, на позицију: 

- 412200-Расходи по основу утрошка  ком. и 
комуник. услуга, у износу од 4.400,00 КМ. 

 

6)    Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 412600-Расходи  за гориво  у износу од 
770,00 КМ, 

- 419100-Расходи по судским рјешењима  у 
износу од 390,00 КМ, на позицију: 

- 412200-Расходи по основу утрошка енергије 
у износу од 1.160,00 КМ. 

 

7)    Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 419100-Расходи по судским рјешењима,  на 
позицију: 

- 412300-Расходи за режијски материјал у 
износу од 20,00 КМ. 

 

8) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412700-Расходи за услуге осигур., банк. 
услуге и услуге платног промета, на 
позицију: 

- 416100-Трошкови смјештаја социјално 
угрожених и незбринутих особа  у установе 
социјалне заштите у износу од 345,00 КМ. 

 

2. Средства на тим позицијама потребне ради 
недостатка средстава на истим. 

 

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

Број: 03-40-97/2017                          ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Oдлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), в.д .начелника 
одјељења за финансије д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворника за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности   

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 511700-Издаци за осталу нематеријалну 
производну имовину-шимско привредна 
основа за приватне шуме у износу  од 
17.505,00 КМ на позицијe: 

- 416100-Помоћ за финансирање пројекта 
Народне кухињеизносу од 4.160,00 КМ,  

- 416100-Текуће помоћи за трећерођено и 
четврторођено дијете у износу од 4.050,00 
КМ, 

- 414100-Субвенције за запошљавање и 
самозап. незапослених у износу од 7.180 
КМ, 

- 415200-Грант за финансирање културних 
манифестација у износу од 1.115,00 КМ, 

- 415200-Грант за Драмско позориште 
Зворник у износу од 945,00КМ, 

- 415200-Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС у износу од 55,00КМ. 

   

2) Реалокација ће се извршити са позиције:      

- 416100-Текуће помоћи за парти. превоза 
ученика у износу од 18.320,00КМ на 
позиције: 

- 412500-Расходи за санацију школских 
објекатау износу од 2.000,00 КМ, 

- 412900-Расх за фин рада центра за дјецу са 
посебним потр у износу од 1.270,00 КМ, 

- 414100-Субвенције за парти. непотпуних 
аутобуских линија у износу од 2.650,00КМ, 

- 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења у износу од 2.360,00КМ, 

- 415200-Грант за финансирање спортских 
организација у износу  од 9.600,00 КМ, 

- 416100-Награде за Вук и успјешне ученике 
на такмичењима у износу од 440,00 КМ. 
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3) Реалокација ће се извршите са позиција:  
 

- 414100-Субвенције за Дом омладине у 
износу од 4.340,00 КМ,   

- 414100-Субвенције за локалну депонију   
износу од 19.000,00 КМ, 

- 415200-Грант за финансирање пројеката 
Црвеног крста у износу од 290,00 КМ,  

- 416100-Текуће помоћи за стипендије 
студентима у износу од 2.600,00КМ, 

- 416100-Текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика у износу од 1.250,00КМ, 

- 511700-Издаци за осталу нематеријалну 
производну имовину-шимско привредна 
основа за приватне шуме у износу од 
95,00КМ, на позицију: 

- 416100-Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима у 
износу од 27.575,00 КМ. 

 

4) Реалокација ће се извршите са позицијe:  
 

- 415200-Грант за Удружење жена Напредак 
на позицију: 

- 415200-Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС у износу од 101,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна због увечаних 
трошкова на истим. 

 

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

 
Број: 03-40-93/2017                          ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9. Одлуке о 
измјени Одлуке о извршењу Буџета  града Зворник 
за 2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), В.Д. начелника 
одјељења за  финансије  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2017. годину у оквиру потрошачке 
јединице  0815062 – ЈУ средњошколски центар 
„Петар Кочић“ Зворник 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије 

у износу од 4.695,00 КМ на позиције: 
- 412900-Остали непоменути расходи 

(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, репрезент, 
прекњижавање пореза) у износу од 4.180,00 
КМ, 

- 511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме у износ од 515,00 КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412200-Расходи по основу утрошка енергије 
у износу од 730,00 КМ, на позиције: 

- 412600-Путни трошкови у износу од 260,00 
КМ, 

- 412900-Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентац, прекњижавање пореза)  у 
износу од 470,00 КМ. 
 

3)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412200-Расходи по основу утрошка  
комуналних и комуникационих услуга на 
позицију 

-     511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме   у износу  од 515,00 КМ   
 

4)    Реалокација ће се извршити са позиције 
 

- 4127000-Расходи за услуге осиг, банк услуге 
и услуге платног промета на позицију: 

- 412700-Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација) у 
износу од 150,00 КМ. 

 

2. Средства на тим позицијама потребна због мањка 
на истим. 

 

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

Број: 03-40-91/2017                          ВД НАЧЕЛНИК    
28. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и чл.9.Одлуке о 
измјени одлуке о извршењу буџета  града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број:15/17) и члана 3. одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2017 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:15/17), В.Д. начелника 
одјељења за  финансије,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2017.годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190110–Стручна служба Скупштине 
града 

 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412900-Расходи за чланове Општинске 
изборне комисије-ОИК, на позицију:  

- 412900-Расходи по основу репрезентације  у 
износу од 1.291,00 КМ. 

 

2. Средства на тој позицији потребна због мањка 
средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 03-40-106/2017                        ВД НАЧЕЛНИК    
29. децембар  2017. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета града  
Зворник за 2018. годину ("Службени   гласник града  
Зворник",  број  16/17), в.д.  Начелника   одјељења   
за   финансије    д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190160-Oдјељење за 
просторно уређење,  на позицији: 

 

- 412900-Комисија за технички пријем објеката 
у износу од 8.000,00 КМ. 
 

Новчана средтва на тој позицији потребна ради 
исплата комисија за технички пријем. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 03-40-12/2018                          ВД НАЧЕЛНИК    
17. април  2018. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

 

Одјељење за стамбено – комуналне послове  
и послове саобраћаја 

 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03), 
Градска управа града Зворника – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
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: 05-373-7/18 од 
23.05.2018. године, извршило је у регистру Заједница 
етажних власника стамбених зграда у регистарском 
листу број 62 упис промјене лица  овлашћених  за 
заступање Заједнице етажних власника зграде ''С-
16/1'' која се налази у Улици Гаврила Принципа бр.6 
у Зворнику, на тај начин што ће досадашњем 
предсједнику Управног одбора Готовац Бату 
престати право заступања Заједнице етажних 
власника зграде ''С-16/1'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде 
''С-16/1'' Зворник, ће     заступати предсједник 
Управног одбора Кикић Миодраг. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 

Број: 05-373-7/2018                            ВД НАЧЕЛНИК    
23. мај  2018. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03), 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја , 
о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу  
свог рјешења број. 05-373-8/18 од 06.06.2018. године, 
извршило је у Регистру  Заједница етажних власника  
зграда у регистарском листу број 177 упис оснивања 
Заједнице етажних власника стамбене зграде 
''16.Новембар'' Зворник  са  подацима: Заједницу је 
основало 19 оснивача етажна власника. Дјелатност 
заједнице је под шифром 70320, која подразумјева 
вођење послова, њена права и обавезе: 

- заједница управља зградом за рачун етажних 
власника, 

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

- одржава заједничке дијелове и уређује зграде, 
- помаже члановима заједнице у остваривању 

њихових стамбених и других потреба, 
- бави се кориштењем заједничких дијелова 

зграде и земљишта које служе за редовно 
кориштење зграде, 

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

Заједница има сва овлаштења да у правном промету 
са трећим лицима закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје дјелатности, 
самостално и без ограничења.За обавезе у правном 
промету заједница одговара свим новчаним 
средствима са којима расолаже, а оснивачи и 
чланови заједнице одговарају супсидијароно у 
складу са критеријумима плаћања трошкова 
одржавања. 
Заједницу представља предсједник скупштине 
Драган Бунијевац а  заступа пред органима управе и 
правосудним органима и у правним пословима са 
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење 
зграде, самостално и без ограничења предсједник 
Управног одбора Драган Ђурић. У односу на 
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се 
придржава одлука надлежних органа 
заједнице.Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 05-373-8/2018                           ВД НАЧЕЛНИК    
6. јун  2018. године                             ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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