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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

16.06.2017. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVI  
БРОЈ: 9/2017  

 

  

На основу члана 59.став 1 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Града Зворник 
број: 97/16), и члана 41. Алинеја 8. И члана 
47.Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјени и допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Градске управе Зворник 

                                                                                          
I 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске управе 
Зворник,број:02-014-3/16 од 28.04.2016.године, 
Правилника о измјени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Градске управе Зворник, број:02-
014-1/17 од 03.02.2017.године ( у даљем тексту 
Правилник), на страни 17. Правилника 
''Самостални стручни сарадник за праћење и 
евиденцију градских прихода'',број извршилаца 
''један'' , мјења се и гласи ''број извршилаца 2'' 
остали услови остају непромјењени. 
 

II 
Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-014-3/2017                      
16. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћен текст(„Службени 
гласник града Зворник“, број:5/17), 
Градоначелник Зворника, доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

Члан 1. 
Одобрава се исплата средства у износу од 
620,00 КМ Заједници етажних власника 
стамбено – пословне зграде „Центар 4“ 
Зворник, намјенски за израду нове 
канализационе шахте код код зграде „Центар 
4“, улица Трг Краља Петра I Карађорђевића 
број 8. 
 

Члан 2. 
Заједница етажних власник стамбено-пословне 
зграде „Центар 4“ је више пута улагало напоре 
да се тај проблем ријеши, што је довело и до 
материјалних трошкова . 

 
Члан 3. 

Заједница етажних власника стамбено-
пословне зграде „Ценатр 4““ преузима обавезу 
спровођења комплетне процедуре јавне 
набавке, потписивања уговора и надзора над 
извршеним радовима у складу са важећим 
прописима, а након завршетка радова Градској 
управи  Зворник доставити извјештај о 
утрошеним средствима. 
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Члан 4. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се 
са позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника.  
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника стабмбено-пословне зграде 
“Центар4“ Зворник:555-006-001-93872-11. 

 
Члан 5. 

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

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске 
управе  Зворник”. 
 
Број: 02-400-55/2017                      
04. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћен текст(„Службени 
гласник града Зворник“, број:5/17), 
Градоначелник Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних  средства “ЈЗУ 
Дому здравља“ Зворник у износу од 15,000.00, 
намјенски за куповину санитетског возила. 
 

Члан 2. 
Средства се одобравају намјенски на име 
подршке реализацији одобреног пројеката на 
подручју града Зворник. 

 
Члан 3. 

“ЈЗУ Дом здравља“ Зворник преузима обавезу 
спровођења комплетне процедуре јавне 
набавке, потписивања уговора и надзора над 
извршеним радовима(набавке) у складу са 
важећим прописима, а након завршетка радова 
(набавке) Градској управи  Зворник доставити 
извјештај о утрошеним средствима. 
 

Члан 4. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се 
са позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника.  

Средства уплатити на жиро рачун ЈЗУ Дом 
здравља зворник бр:555-006-00292527-90 

 
Члан 5. 

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

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске 
управе  Зворник”. 
 
Број: 02-400-772017                      
08. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:2/16) и члана 4.Одлуке о 
допунским правима породица погинулих и 
војних инвалида број:01-022-66 од 
23.05.2006.године), Градоначелник Града 
Зворник доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде 

 
Члан 1. 

Одобравају се исплата средства у износу од 
2.000,00 КМ намјенски за реализацију пројекта 
''подршка набавке лијекова за ратне војне 
инвалиде'' у чијој реализацији учествују Град 
Зворник, Градска борачка организација 
Зворник, Градска организација породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих 
лица и Градска организација ратних –војних 
инвалида Зворник. 
 

Члан 2. 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују 
се Градској организацији ратних –војних 
инвалида. 
 

Члан 3. 
Удружење има обавезу: 

1. Да се средства распоређују на основу 
јасних и договорених правила и  

2. Да извјештај о утрошку средстава 
поднесу Одјељењу за за борачко –
инвалидску заштиту у припремљеној 
форми са свим неопходним прилозима 

 

Члан 4. 
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се 
са позиције 416100-текуће помоћи за 
инвалиде, рањене и ППБ.Средства ће се 
исплаћивати на жиро рачуне организације. 
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Члан 5. 
Након уредно достављеног и одобреног 
извјештаја Градоначелник Града Зворник ће 
донијети нову Одлуку о одобравању средстава. 
 

Члан 6. 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије  Градске управе Града 
Зворник. 

 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-022-64/2017                      
26. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћен текст(„Службени 
гласник града Зворник“, број:5/17), 
Градоначелник Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства у износу од 
1.125,00 КМ, Мјесној заједници Бошковићи 
,намјенски за суфинансирање куповине 250 
метара водоводног цријева од 2 цола, како би 
се санирао оштећени водовод из којег се 
водом снабдјевају 22 домаћинства. 

 
Члан 2. 

Житељи  МЗ Бошковићи  ће финансирати један 
дио средстава у складу са могућностима . 
 

Члан 3. 
Житељи  МЗ Бошковићи преузимају обавезу 
спровођења комплетне процедуре јавне 
набавке, потписивања уговора и надзора над 
извршеним радовима у складу са важећим 
прописима, а након завршетка радова Градској 
управи  Зворник доставити извјештај о 
утрошеним средствима. 
 

Члан 4. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се 
са позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника.  
Средства уплатити на жиро рачун „ЗО ЖИ“ 
d.o.o Зворник:555-006-00002044-91  

 
 

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

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске 
управе  Зворник”. 
 
Број: 05-016-9/2017                      
18. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
   
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 51. Статута  
града Зворник-пречишћен текст ("Службени 
гласник града Зворник" број: 5/17, 
Градоначелник Зворника, доноси:  

 
ОДЛУКУ 

о одобравању средстава за суфинансирање 
заједничког пројекта 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средства Зједници 
етажних власника „С-14“ у износу од 3.000,00 
КМ ,намјенски за санацију крова који 
прокишњава. 

 
Члан 2. 

Заједница етажних власник зграде „С-14“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали 
дио трошкова у износу  . 

 
Члан 3. 

Заједница етажних власника зграде „С-14“ 
преузима обавезу спровођења комплетне 
процедуре јавне набавке, потписивања уговора 
и надзора над извршеним радовима у складу 
са важећим прописима, а након завршетка 
радова Градској управи  Зворник доставити 
извјештај о утрошеним средствима. 
 

Члан 4. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се 
са позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника.  
Средства уплатити на жиро рачун Заједница 
етажних власника зграде „С-14“ . 

 
Члан 5. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе  
Зворник. 
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Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске 
управе  Зворник”. 
 
Број: 02-400-223/2016                      
29. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи 
бб, по занимању грађевински инжењер, именује 
се за вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Бетонирање коловоза, 
израда и санација цјевастих и плочастих 
пропуста“.  
  

II 
Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“ 
д.о.о. Петковци - Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-67-3/17 од 18.04.2017. 
године и одредбама појединачног Уговора о 
извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број:02-360-67/17. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке и 
међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-67-1/2017                      
16. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 5. Одлуке о додјели у закуп 
грађевинског земљишта („Службени гласник 
Града Зворник број: 8/17), и члана 41. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за спровођење 
поступка лицитације 

                                                                                          

I 
У Комисију за спровођење лицитације за 
додјелу у закуп грађевинског земљишта у 

државној својини на градској плажи за 
изградњу љетње баште именују се: 
 

1. Станковић Ненад,предсједник 
Тијанић Веселин,замјеник предсједника 

2. Ђокић Млађена,члан 
Стевановић Владан,замјеник члана 

3. Ристић Миладин,члан 
Крсмановић Александар, замјеник члана 

 
II 

Задатак комисије је да у складу са Одлуком о 
додјели у закуп грађевинског земљишта 
спроведе лицитацију дана 05.6.2017.године и 
изврши одабир најповољњијег учесника, о 
чему је дужна да води записник који ће 
доставити надлежном органу на даље 
поступање. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-370-106/2017                      
16. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Изградња црпне станице за насеље Кочањи, 
Ново Село“ – преговарачки поступак, број: 02-
360-90/17, у саставу: 
 

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

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

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

II 
Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
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Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 18.05.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

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

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-90/2017                      
17. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82.став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Града Зворник 
број: 97/16), и члана 41. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
Александар Јевтић распоређен на послове 
Самостални стручни сарадник за енергетску 
ефикасност,европске интеграције,пројектно 
планирање и међународну сарадњу у Служби 
за јавне набавке и међународну сарадњу, 
именује се за представника Градске управе 
Зворник да учествује на пројекту''Подстицање 
обновљивих извора енергије у Босни и 
Херцеговини'' на коме се проводе активности 
везано за ''Издавање дозвола и леценци у 
Републици Српској''. 
 

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

Број: 02-111-16/2017                      
17. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          

I 
Комисија се формира за јавну набавку: 
„Реконструкција мокрих чворова у ЈЗУ Болница 
Зворник“ – отворени поступак, број: 02-360-
88/17, у саставу: 
 

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

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

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

4. Мирослав Аћимовић, члан - Раде Савић, 
замјеник члана,    

5. Зоран Ерић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана. 

 

II 
Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 19.05.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  

 
III 

Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 
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IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-88/2017                      
17. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
САЊА ЕРИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине и НЕБОЈША 
БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
„Асфалтирање путева по мјесним заједницама 
на подручју града Зворник“, по основу 
појединачног уговора број: 02-360-78-7/2016. 
  

II 
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д. Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-78-1/16 од 18.07.2016. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу 
радова у складу са Оквирним споразумом, 
број:02-360-78/16. Обавезују се вршиоци 
надзора да након извршења уговорених 
радова, доставе Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

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

Број: 02-360-78-7-1/2017                      
23. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
САЊА ЕРИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се 

за вршиоца сталног стручног надзора над 
испоруком и монтажом робе у предмету јавне 
набавке „Набавка и уградња нових справа, 
реконструкција и комплетирање постојећих 
справа на игралиштима за дијецу“.  
 

II 
Робу из члана I ће испоручити и монтирати 
„Металмонт“ д.о.о. Зворник, према условима из 
понуде број: 40/17 од 27.04.2017. године, у року 
од 10 дана након потписивања Уговора о 
диретном споразуму. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоруке и монтаже 
уговорене робе, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци 
у Службу за јавне набавке и међународну 
сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-97/2017                      
23. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење радова на вањском уређењу око 
резервоара на Сопотнику, изградња потиса и 
доградња портирнице“, број: 02-360-92/17, у 
саставу: 

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

2. Хариз Мехидић, члан        - Небојша 
Бошковић, замјеник члана,    

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

II 
Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
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02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 29.05.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

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

 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-92/2017                      
24. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка жардињера за шеталиште у 
Зворнику“, број: 02-360-93/17, у саставу: 

1. Милош Томић, предсједник    - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

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

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 

одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 26.05.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  
 

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

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-93/2017                      
24. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                    

I 
Дарко Василић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер електротехнике, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке „Набавка и 
уградња опреме за одржавање уличне расвјете 
у граду Зворнику“. 

II 
Услуге ће изводити „ВТ Компред“ д.о.о. Горња 
Пилица бб, Зворник, према условима из 
Оквирног споразума, број: 02-360-30/17, и 
одредбама појединачно закључених уговора 
који су предвиђени Оквирним споразумом. 
Именовани вршилац сталног стручног надзора 
ће обављати послове контроле извођења 
уговорених услуга и усклађености појединачно 
закључених уговора са одредбама Оквирног 
споразума до момента истека рока на који је 
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потписан Оквирни споразум, односно до 
евентуалног раскида Оквирног споразума у 
складу са чланом 10. до 12. Оквирног 
споразума. 
Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења појединачно уговорених услуга, 
достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Услови под којима ће се извршавати услуге 
наведене у члану I овог Рјешења, права и 
обавезе између наручиоца и даваоца услуга, 
као и хонорар за извршене услуге надзора, 
регулисаће се посебним уговором о вршењу 
стручног надзора. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-30-1/2017                      
31. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке „Изградња 
црпне станице за насеље Кочањи, Ново село“. 
 

II 
Радове из члана I ће изводити А.Д „Водовод и 
Комуналије“ Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-90-1/17 од 19.05.2017. 
године, у року од 30 дана по потписивању 
уговора о извођењу радова. Обавезује се 
вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-90-1/2017                      
31. мaj  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
Именује се Комисија за праћење израде 
пројекта у предмету „Израда пројектно 
техничке документације“ број: 02-360-69/17, у 
саставу: 
 

1. Сања Ерић из Зворника, дипломирани 
инжењер грађевине; 

2. Владан Стевановић из Зворника, дипло-
мирани инжењер грађевине; 

3. Бојан Стевановић из Зворника, дипло-
мирани инжењер саобраћаја. 

 
Као контакт особа именује се члан Комисије 
Владан Стевановић, контакт број: 056/232-200. 
 

II 
Услуге из члана I ће извршити „Пројект“ а.д 
Бања Лука, према условима из понуде број: 02-
360-69-6/17 од 07.04.2017. године, у року од 40 
дана по потписивању уговора о пружању 
услуга. Обавезује се Комисија да након 
извршења уговорених услуга, достави 
Извјештај о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке и 
међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-69-1/2017                      
01. јун  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
На основу члана 41. И 51.Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 5/17)  Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Организационог одбвора 
културно-забавне манифестације 

''Зворничко љето'' 
 

1. Именује се организациони одбор 
културно-забавне манифестације ''Зворничко 
љето'' у саставу: 

1) Бојан Ивановић-предсједник 
2) Драгана Милошевић,члан 



БРОЈ 9                                   Службени гласник Града Зворник                                  16. јун 2017. 
 

 
9 

3) Госпава Јеремић,члан 
4) Ђорђе Деурић,члан 
5) Славица Андрић,члан 
6) Огњен Павловић,члан 
7) Даница Пелемиш,члан 

 
2. Организациони одбор културно-забавне 

манифестације ''Зворничко љето'' се задужује 
да припреми Програм манифестације са 
културним , умјетничким , забавним, спортским 
и другим садржајима. 

3. У року од 60 дана након завршетка 
манифестације ''Зворничко љето'' 
Организациони одбор манифестације је дужан 
греадоначелнику града Зворник поднијети 
извјештај о раду са финансисјким извјештајем 
о утрошку новчаних средстава. 

4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-17/2017                      
01. јун  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке: 
„Реконструкција мокрих чворова у ЈЗУ Болница 
Зворник“. 
 

II 
Радове из члана I ће изводити Д.О.О „GENEX“ 
Зворник, према условима из понуде број: 
121/17 од 18.05.2017. године, у року од 70  
календарских дана по потписивању уговора о 
извођењу радова. Обавезује се вршилац 
надзора да након изведених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне 
набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-88-1/2017                      
05. јун  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке: „Извођење 
радова на вањском уређењу око резервоара на 
Сопотнику, изградња потиса и доградња 
портирнице“. 
 

II 
Радове из члана I ће изводити „Дуо Лујић“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде број: 02-
360-92-1/17 од 19.05.2017. године, у року од 20 
дана по потписивању уговора о извођењу 
радова. Обавезује се вршилац надзора да 
након изведених радова, достави Извјештај 
Надзорног органа  о реализацији Уговора о 
јавној набавци у Службу за јавне набавке и 
међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-92-1/2017                      
05. јун  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке: „Набавка 
жардињера за шеталиште у Зворнику“. 
 

II 
Робу из члана I ће испоручити и монтирати 
„Беопром - 076“ д.о.о Зворник, према условима 
из понуде број: 02-360-93-1/17 од 26.05.2017. 
године, у року од 20 календарских дана по 
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потписивању уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након 
испоруке и монтаже уговорене робе, достави 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне 
набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-93-1/2017                      
06. јун  2017. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14.Закона о Граду Зворник(''Службени 
гласник Републике Српске'' број:106/15),  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мујић Бегзуидину из Крижевића , 
ЈМБ-1203986184068,исплата једнократне 
новчане помоћи у износу од 500 км, на име 
санирања дијела штете настале угинућем 
краве и телета. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 414100-
Субвенција за развој пољопривреде. 
Средства исплатити на благајни. 

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-120/2017                      
06. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14.Закона о Граду Зворник(''Службени 
гласник Републике Српске'' број:106/15),  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Марковић Милану из Доњег 
Локања, ЈМБ - 0106978183894, исплата  

једнократне новчане помоћи  у износу од 
500,00 КМ,на име санирања дијела штете 
настале угинућем краве. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -
Субвенција за развој пољопривреде. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-37/2017                      
06. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14.Закона о Граду Зворник(''Службени 
гласник Републике Српске'' број:106/15),  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Петровић (Ђорђе) Миленку из 
Горње Каменице, ЈМБ-1512967183908, исплата 
једнократне новчане помоћи у износу од 500 
км, на име санирања дијела штете настале 
угинућем краве и телета. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 414100-
Субвенција за развој пољопривреде. 
Средства исплатити на благајни. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-104/2017                      
06. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)   Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јовић (Мирко) Благоју из 
Јасенице, ЈМБ - 1206950783897, исплата 
новчане помоћи у износу од 400 км на име 
санације штете проузроковане клизиштем. 
 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 416100  
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахрану незбринутих лица. 
Средства ће се  исплатити на благајни . 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-339-114/2017                      
06. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14.Закона о Граду Зворник(''Службени 
гласник Републике Српске'' број:106/15),  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ивановић Драгославу из 
Петковаца, ЈМБ - 0805943183897, исплата  
једнократне новчане помоћи  у износу од 
200,00 КМ,на име учешћа у санацији дијела 
штете у пољопривреди проуроковане 
поплавом 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 414100  - 
Субвенција за развој пољопривреде. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-552/2017                      
07. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)   Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Тодић Драги из Бошковића , ЈМБ-
0106962183908, исплата средстава на име 
накнаде штете код санације клизишта у МЗ 
Бошковићи и потребе копања бунара јер је у 
постојећем због извођења радова престао 
доток воде,у износу од 950,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције  412500 
–Расходи за хитне интервенције. 
Средства ће се  исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

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

Број: 02-370-57/2017                      
07. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
,Одлуке о усцајању Буџета општине Зворник за 
2017.годину и Одлуке о коришћењу средстава 
Фонда за треће и четврто рођено дијете 
,број:02-022-2/2017. од 03.01.2017.године 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобравају се новчана средства Милић (Коста) 
Гордани из Дрињаче, ЈМБ-2011982188309, као 
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једнократна новчана помоћ вишечланој 
социјално угроженој породици за потребе 
лијечења дјетета, у износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - Текуће 
помоћи за трећерођено и четврторођено 
дијете. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-348/2017                      
07. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)   Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Стевић Раду из Роћевића 313 , 
ЈМБ - 1207961183917, једнократна новчана 
помоћ на име трошкова санације стамбеног 
простора од последица клизишта, у износу од 
1000,00 КМ. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 412500- 
Расходи за хитне интервенције. 
Средства ће се  исплатити на текући рачун 
именованог број 555-006-81191891-72 код Нове 
банке филијала Зворник. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-532/2017                      
10. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14.Закона о Граду Зворник(''Службени 
гласник Републике Српске'' број:106/15),  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ракановић (Миодраг) Љуби из 
Јасенице, ЈМБ - 0912964183901, исплата  
једнократне новчане помоћи  у износу од 
200,00 КМ,на име трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица.. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-430-541/2017                      
11. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)   Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобравају се новчана средства ЈУ''Дом 
омладине'' Зворник у износу од 10.000,00 КМ 
намјенски за финансирање текућих активности 
у 2017.години. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 414100-
Субвенција за ЈУ Дом омладине. 
Новчана средства из тачке 1. Овог Закључка 
уплатити на жиро-рачун ЈУ ''Дом омладине 
Зворник''. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-73/2017                      
12. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник – 
пречишћен текст   («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)   Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазаревић Цвијетину из 
Малешића, ЈМБ - 0911949182226, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесец април 2017.године у износу од 150,00 
КМ. 
Кућа именованог је оштећена од клизишта у 
мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције   
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахрану незбринутих лица,економски код 
416100. 
Средства ће се  исплатити на благајни Градске 
управе. 
 

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

 

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

Број: 08-430-479/2017                      
18. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)  и члана 14. Закона о 
Граду Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'' број:106/15) Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Туристичкој организацији града 
Зворник исплата 7.500,00 КМ намјенски за 
финансирање текућих активности у 
2017.години.  

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 
Субвенција за рад Туристичке организације, 
економски код 414100. 
Средства ће се уплатити на жиро-рачун 
Туристичке организације. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-75/2017                      
18. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за 
2017.годину и Одлуке о коришћењу средстава 
Фонда за треће и четврто рођено дијете , 
број:02-022-2/17 од 03.01.2017. године 
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 

I 
Одобравају се новчана средства Вујевић 
(Милан) Љубици из Горњег Локања, ЈМБ-
2909982778625, као једнократна новчана 
помоћ вишечланој социјално угроженој 
породици, у износу од 400,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  - Текуће 
помоћи за трећерођено и четврторођено 
дијете. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-505/2017                      
19. април  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства КК „Принцип“ 
из Зворника у износу од  3.000,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 
 

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

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

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-61/2017                      
21. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Штиглић Недељку из Зворник-Српска Варош 
бб, ЈМБ-1001954180700, одобрава се исплата 
у износу од 150,00 КМ на име једнократне 
новчане помоћи- трошкови лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-560/2017                      
24. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Максимовић Ружици из 
Економије, ЈМБ-2608963189236, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-509/2017                      
24. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Манојловић (Радо) Драгану из 
Горњег Локања, ЈМБ - 0801970183909, 
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једнократна новчана помоћ  на  име трошкова 
лијечења оца, у износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-586/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јокић (Славинко) Љиљани из 
Горњих Грбаваца, ЈМБ-0705984188483, 
једнократна новчана помоћ  на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-376/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лукић (Драго) Данијели из Кара-
каја, насеље ''Фагум'', ЈМБ-0905996188895, 
једнократна новчана помоћ  на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 250,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-608/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вујевић (Лазо) Драгану из Горњег 
Локања, ЈМБ-3105980183723, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 

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

Број: 08-430-587/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Стојановић Драгани из Јасенице, 
ЈМБ - 1512994189098, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
150,00 КМ. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

 

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

Број: 08-430-579/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Бирчаковић (Милорад) Нади из 
Горњих Грбаваца, ЈМБ-0206950188909, 

једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења , у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-383/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Пантић (Владо)  Мари из 
Малешића, ЈМБ-1605960188910, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 

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

Број: 08-430-164/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ристановић (Тошан) Бошку из 
Малешића, 0801965183909, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-557/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59.и 82. а у вези са чланом 
20.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске '' број 97/16) члана 
41. и 51. Статута града Зворник-пречишћен 
текст   («Службени гласник града Зворник» 
број: 5/17) Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Ђорђић Ратку из Зворника, Шепак, ЈМБ-
0906967183937, одређује се новчана накнада 
на име трајног некориштења пољопривредног 
земљишта због изградње шахти на систему 
''Водовод Сјевер'',на парцелама у власништву 
именованог. 
Накнада штете се одређује у висини 1000 км 
нето. 
 

II 
На сонову ове накнаде штете наведени 
власник земљишта је обавезан дозволити 
несметан приступ шахтама, радницима АД 
''Водовод и комуналије'', за случај грађевинских 
и других захвата на функционисању водовода. 

III 
Накнада из члана 1. Ове Одлуке исплатиће се 
именованом на текући рачун код Уникредит 
банке Зворник,број:551-000-99999999-
32,подрачун 45138898000. 
Средства ће се исплатити на терет буџетске 
позиције 412500, Расходи за санацију 
водопривредних објеката. 
 

IV 
За спровођење ове одлуке задужује се 
одјељење за финансије града Зворник. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
биће објављена у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-221/2017                      
25. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59.и 82 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17) 
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Мујић Хаснији  ЈМБГ: 
1408986188900  Зворник –Крижевићи бб  
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено 
дијете(мајка незапослена). 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-74/2017                      
18. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Фафулић (Шабан) Хатиџи из 
Зворника, Српских Јунака 26, ЈМБ-
2904954188896, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова сахране брата Фафулић Ибре, у 
износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-602/2017                      
26. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Хаџић (Авдулах) Мирзету из Кула 
Града, ЈМБ-2711997180047, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-596/2017                      
26. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Милошевић Дражену из Зворника, 
ЈМБ - 2708981180089, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-606/2017                      
27. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Милутиновић (Милан) Цвјетку из 
Челопека, ЈМБ-0811951183898, једнократна 
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новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-610/2017                      
27. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Остојић (Раденко) Стоји из 
Зворника, ЈМБ-0206974188748, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-605/2017                      
27. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ђурић Малини из Зворника , ЈМБ-
3007950188745, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-607/2017                      
27. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Mилићевић Милану из Зворника , 
ЈМБ - 1604939183899, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-608/2017                      
27. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ристић (Максим) Славку из 
Зворника,Браће Југовић Б-18 ,2211952183913, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења оца, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-582/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Сандић (Цвјетко) Стеви из 
Шетића, ЈМБ-1812950183916, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-1796/2016                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Стевановић (Милинко) Милијани 
из Зворника,Браће Југовића Б-19 5/21, 
0602980179176, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 08-430-498/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Кулић (Тихомир) Сави из 
Зворника,Браће Југовић Б-17/25, ЈМБ-
2905954183904, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-609/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мијаиловић (Слободан) Бранку из 
Зворника, ЈМБ-1204995134991, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова даљег 
школовања, у износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-618/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута Града 
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 5/17), Градоначелник  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Стевановић 
Душанки из Лијешња, ЈМБГ 1008952189225 у 
износу од 300,00 КМ на име плаћања трошкова 
сахране за преминулу Стевановић Драгињу. 
 

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

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

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 03-430-1689/2016                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Зељко (Милорад) Виолети из 
Зворника, Симе Перића 166, ЈМБ-
2507969179134, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-352/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)  и члана 14. Закона о 
Граду Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'' број:106/15) Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић Зорану, ЈМБ-
1906959131530,исплата новчаних средстава у 
износу од 160,00 КМ на име финансирања 
дијела трошкова израде књиге. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције   415200-
Грант за финансирање културних 
манифестација. 
Средства ће се исплатити на текући рачун 
именованог број:555-010-81271924-46 код Нове 
банке. 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-620/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14. Закона о граду Зворник (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Николић Милу из Бошковића, 
ЈМБ-2901970183897, исплата једнократне 
новчане помоћи у износу од 500,00 КМ, на име 
санирања дијела штете настале угинућем 
краве и телета. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 414100  - 
Субвенција за развој пољопривреде. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-611/2017                      
28. април  2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Остојић Милану из Ђевања, ЈМБ-
1806976183930, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација. 
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II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-3/2017                      
03. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14. Закона о Граду Зворник 
(''Службени гласник РС,број:106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазендић (Миладин) Радојки из 
Зворника, Светог Саве 223, ЈМБ-
0304955198823, раднику Градске управе града 
Зворник, исплата једнократне новчане помоћи 
у износу од 200,00 КМ на име финансирања 
дијела трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 411200-
Накнаде трошкова запослених.  
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-603/2017                      
05. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 

и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Магазин (Борислав) Миши из 
Каракаја, Ново Село, ЈМБ-2406958151970, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 150,00 КМ. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-621/2017                      
05. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Спасојевић (Саво) Драгану из 
Јасенице 167, ЈМБ - 0201961183915, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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



БРОЈ 9                                   Службени гласник Града Зворник                                  16. јун 2017. 
 

 
24 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-561/2017                      
03. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

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

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

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

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

 
Број: 02-66-73/2017                      
04. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Милић (Слободан) Љубиши из 
Брањева 9, ЈМБ-0402974171504, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-634/2017                      
05. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 14.Закона о Граду Зворник(''Службени 
гласник Републике Српске'' број:106/15),  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Перић (Милош) Јованки из 
Трновице, ЈМБ - 1306966188893, члану 
породице погинулог борца новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције Средства за 
инвалиде, рањене и ППБ,економски код 
416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-616/2017                      
05. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вељанчић (Неђо) Весељку из 
Каракаја,насеље ''Жељезничка станица'' , ЈМБ-
3007961173987, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-617/2017                      
05. мај  2017. 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 града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобравају се средства Ауто мото клубу 
''Еxтрем 4x4'' Зворник, намјенски за покривање 
трошкова организације такмичења ''OFF ROAD 
RELY Зворник 2017'' у износу од 4.000,00 КМ. 
 

II 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација-
Спортска резерва. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број: 02-400-83/2017                      
05. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  „Удружењу 
студената Зворник“ у износу од 1.000,00 КМ на 
име суфинансирања одласка студената 
Технолошког факултета Зворник на 
„Технологијаду“, која ће се одржати  од 22.05. 
до 26.05. 2017 године у хотелу „Јуниор“ на 
Копаонику. 

 
Члан 2. 

 Средства исплатити са позиције 415200- Грант 
за Технолошки факултет.Средства уплатити на 
жиро-рачун  „Удружења студената Зворник“: 
562-009-81106685-37 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-94/2017                      
08. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Пекмезовић (Зећир) Рефији из 
Козлука, В.Лука 43, ЈМБ - 2704952188903, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења , у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-423/2017                      
08. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства „Борачкој 
организацији Зворник-Мјесни одбор Пилица“ у 
износу од 800,00 КМ на име плаћања трошкова 
обиљежавања Дана палих бораца у Пилици. 
 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100- 
Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, 
потрошачка јединица Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту-01190180. Средства 
уплатити на жиро-рачун  организације. 
 

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

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-78/2017                      
08. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства КК „Зворник-
баскет“ из Зворника у износу од  3.000,00 КМ, 
на име финансирања текућих активности у 
2017. години. 

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

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

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-57/2017                      
09. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  „Савјету 
родитеља Основне школе  Десанка 
Максимовић“ Каракај у износу од 500,00 КМ на 
име финансирања набавке основних средстава 
за рад школе и опремање фискултурне сале. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења.  
Уплату извршити на жиро рачун Синдикалне 
организације Основне школе „Десанка 
Максимовић“ Челопек:562-009-00001261-54 
 

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

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-430-1222/2016                      
09. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
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додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић (Љубиша) Саши из 
Ораовца, 2009995184065, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења оца, у 
износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-6412017                      
10. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 59.и 82 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст("Службени 
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17) 
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Џафић Алми  ЈМБГ: 
0401994139996  Зворник – Доњи Грбавци 
бр.205  исплата у износу од 200,00 КМ за друго 
рођено дијете(мајка незапослена). 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
Број: 08-414-82/2017                      
10. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
   
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Остојић Данијели из Зворника, 
ЈМБ - 2112977188903, исплата новчаних 
средстава у износу од 300,00 на име  трошкова 
путева кћерке Исидоре на музичко 
Еврорегионално такмичење у Темишвар.  
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  416100-Награде 
Вуковаца и школска такмичења. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-635/2017                      
10. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)   
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Симанић Властимиру, дипломираном грађе-
винском инжењеру, вјештаку грађевинске 
струке, који је извршио процјену градског 
грађевинског земљишта за давање у закуп 
ради постављања љетње баште на кп.бр.1891 
КО Зворник-град одређује се накнада у износу 
200,00 КМ. 
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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 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-370-106/2017                      
10. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Рикић (Јован) Зорици из 
Зворника,Јадарска 22, ЈМБ-1711953178521, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-562/2017                      
10. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41.Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Центру за подршку дјеци са 
сметњама у развоју и њиховима родитељима 
Зворник, исплата новчаних средстава за 
покривање трошкова превоза чланова стручног 
тима до испоставе Центра у ПОШ Брањево за 
мјесец мај 2017.године у износу од 96,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 412900  -
Расходи за финансирање рада Центра за дјецу 
са посебним потребама. 
Средства ће се  исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-86/2017                      
10. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства  Женском 
фудбалском клубу  „Дрина“ Зворник у износу 
од 2.000,00 КМ на име финансирања 
регистрације клуба и наставак такмичења у 
Првој лиги Републике Српске. 

 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и 
удружења.  
Уплату извршити на жиро рачун Фудбалског 
савеза општине Зворник бр:562-009-00002329-
51 

 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
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Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-80/2017                      
11. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
и члана 4. Правилника о начину и условима за 
додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009.године, Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мачак (Тихомир) Гордани из 
Каракаја, ЈМБ-1501964188907, једнократна 
новчана помоћ  на име измирења трошкова 
електричне енергије у алтернативном 
смјештају, у износу од 120,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције   - једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-650/2017                      
11. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства  
Интернетском порталу „З медиа“ Крижевићи у 
износу од 1.000,00 КМ, на име финансијске 
подршке за несметан наставка рада портала и 
проширења своје понуде информација и услуга 
према грађанима. 

Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 412700-
Расходи за услуге информисања, медија и 
стратегија комуникације, потрошачка јединица 
Кабинет градоначелника-01190120. Средства 
уплатити на жиро рачун именованог:161-000-
01754400-31. 
 

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

 
Члан 4. 

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

 
Број: 02-400-82/2017                      
12. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана КБС „Обилићу“ и КБС 
„056“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ,  на 
има суфинансирање ревије професионалног 
бокса и кик бокса који ће бити организована у 
Зворнику 27.05.2017. 
 

Члан 2. 
Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање 
спортских организација уплату извршити 
на жиро рачун КБС „056“:562-009-81368000-46 
 

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

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

 
Број: 02-66-84/2017                      
18. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана TEKWON-DO клубу 
„Српски Соко“ из Зворника у износу од 5.000,00 
КМ,  на има суфинансирање међународног 
турнира у теаkwon dou који ће се одржати у 
Зворнику 20-21.05.2017 године. 

 
Члан 2. 

Новчана средства у износу 5.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200-Грант за финансирање 
спортских организација уплату  извршити на 
жиро рачун teakwon do клуба „Српски 
Соко“:562-009-00002355-70 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-83/2017                      
18. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од  2.000,00 
КМ, на име  спонзорисања турнира млађих 
категорија „Дрина куп 2017“ који ће се одржати 
у Зворнику 27 и 28. Маја 2017 године . 

 
Члан 2. 

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

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

 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 
Број: 02-66-82/2017                      
18. мај  2017. 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 града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобравају  се новчана средства Клубу 
борилачких вјештина ''056'' Зворник у износу од 
500,00 КМ на име финансирања текућих 
активности и покривања додатних трошкова 
клуба, који има двадесет сталних чланова и 
такмичи се на разним турнирима. 
 

II 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање спортских организација –
Спортска резерва. 

 
III 

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

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-66-182/2016                      
23. мај  2017. 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), Градоначелника  
доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства Рожанкић 
Српку из Улице јмб 1501938182216  у износу од 
300,00 КМ на име плаћања трошкова сахране 
за преминулу супругу Цвију Рожанкић. 

 

Члан 2. 
 Средства исплатити са позиције 416100-
Једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, пољопри-
вреду и друштвене дјелатности-01190150. 
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Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. 
 

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

 
Број: 03-430-1419/2016                      
23. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Статута града Зворник –
пречишћен текст  («Службени гласник града 
Зворник» број: 5/17)   Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобравају се новчана средства РКУ ''Канис'' 
Зворник у износу од 3.500,00 КМ на име 
организације државне изложбе паса свих раса 
,која ће се одржати 25.05.2017.године у 
Зворнику. 
 

II 
Средства исплатити са позиције 415200-Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица Кабинет градоначелника 01190120. 
Средства уплатити на жр удружења. 

 
III 

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

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-40/2017                      
24. мај  2017. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења  за   финансије доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 

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

412900 - Расходи мртвозорства, у износу 
од 10.000,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
исплату мртвозорства. 

 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 

 
Број: 03-40-26/2017                       
08. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р.             

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења   за  финансије   доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

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

 

511100-Издаци за пројекте водовода -ФИШ 
властита средства и Фонд солидарности, у 
износу од 139.425,00 КМ. 

 

Новчана средства на тој позицији потребна  за 
плаћанње по привременој ситуацији за изгра-
дњу водовода Тршић,Табанци и цјевовод у 
граду. 

 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-27/2017                       
08. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 
2017. годину ("Службени гласник Града 
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за 
финансије  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Буџета 
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190170 – Одјељење за 
Стамбено комуналне послове са позицијe: 
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 - 517100-Издаци за израду пројектне 
документације  за инфраструктурне 
објекте, на позицију,   

  - 412900-Расходи по основу пореза, у 
износу од 6.000,00 КМ,  

 

Средства пребачена због исплате разних 
комисија. 

     

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 
Број: 03-40-28/2017                       
08. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника одјељења  за  финансије    доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

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

511300 - Издаци за набавку опреме-видео 
надзор у граду-дио кредитна средства, у 
износу од 5.250,00 КМ. 

 

Средства потребна за финансирање  
комплетирања игралишта за дјецу и поправка 
постојећих.  
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-31/2017                       
18. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника   одјељења  за  финансије   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 

потрошачке јединице 01190140-Одјељење за 
финансије,  на позицији: 
 

611400-Издаци за зајмове дате радницима, 
у износу од 10.500,00 КМ. 

 

Средства потребна за зајмове радника . 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-30/2017                       
88. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Срђан Деспић с.р. 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета 
Града Зворник за 2017. годину и од("Службени   
гласник Града  Зворник",  број  16/16), в.д.  
Начелника  одјељења  за  финансије   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредних квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за 
привреду,  на позицији: 
 

511100-Издаци за градњу школских објеката 
у износу од 30.000,00 КМ. 

 

Новчана средтва на тој позицији потребна  за 
израду централног гријање у ОШ Петковци. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Зворника“. 
 
Број: 03-40-32/2017                       
23. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       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), 
Административна служба општине Зворник, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
објављује 
 

ОГЛАС 
 

 Градска управа Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја на основу свог рјешења број. 05-
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373-8/17 од 17.05.2017. године, извршило је у 
Регистру Заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број 
168 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде ''Средњошколска'' са  
подацима: 
Заједницу је основало 11 оснивача етажна 
власника. Дјелатност заједнице је под шифром 
70320, која подразумјева вођење послова, 
њена права и обавезе: 

- заједница управља зградом за рачун 
етажних власника, 

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

- одржава заједничке дијелове и уређује 
зграде, 

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

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

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

Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 
заједница одговара свим новчаним средствима 
са којима расолаже, а оснивачи и чланови 
заједнице одговарају супсидијароно у складу 
са критеријумима плаћања трошкова 
одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине 
Смиљанић Миладин а предсједник управног 
одбора Мићић Радомир заступа заједницу пред 
органима управе и правосудним органима, у 
правним пословима са трећим лицима везаним 
за одржавање и кориштење зграде, 
самостално и без ограничења. У односу на 
заједницу коју заступа, заступник је дужан да 
се придржава одлука надлежних органа 
заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ 
за заступање заједнице. 

Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-8/2017                       
17. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Бранко Јашић с.р. 
 

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

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-
373-9/17 од 24.05.2017. године, извршило је у 
регистру Заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број 
169 упис промјене лица  овлашћених  за  
представљање и заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''Чаушевац'' која се налази у 
Улици Вука Караџића број 1а у Зворнику, на тај 
начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Стојановић Ђоји, престати право  
предастављања  а предсједнику Управног 
одбора Ђапановић Цвијану престати право 
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''Чаушевац'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''Чаушевац'' Зворник, ће    
представљати предсједник Скупштине Чабак 
Станко а заступати предсједник Управног 
одбора Куртума Ненад. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-9/2017                       
24. мај 2017. године                      В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                       Бранко Јашић с.р. 

______________________________________________________________________________________ 
 

САДРЖАЈ 
 

1. Правилник  о измјени и допуни 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске 
управе Зворник 

2. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
Центар 4 

3. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
Дом здравља 
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4. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне 
инвалиде 

5. Одлука о одобравању средства за 
суфинансирање заједничког пројекта МЗ 
Бошковићи 

6. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта С-
14 

7. Рјешење о именовању Небојше 
Бошковића за вршиоца сталног стручног 
надзора Бетонирање коловоза, израда и 
санација цјевастих и плочастих пропуста 

8. Рјешење о именовању комисије за 
спровођење поступка лицитације 

9. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку Изградња црпне станице за 
насеље Кочањи, Ново Село 

10. Рјешење о именовању Александра 
Јевтића,за представника Градске управе 
Зворник да учествује на пројекту 
Подстицање обновљивих извора 
енергије у БиХ 

11. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку Реконструкција мокрих чворова у 
ЈЗУ Болница Зворник 

12. Рјешење о именовању Сање Ерић и 
Небојше Бошковића за вршиоца сталног 
стручног надзора Асфалтирање путева 
по мјесним заједницама на подручју 
града Зворник 

13. Рјешење о именовању Сање Ерић за 
вршиоца сталног стручног надзора 
Набавка и уградња нових справа 
реконструкција и комлетирање 
постојећих справа на игралиштима за 
дјецу 

14. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набаку Извођење радова на вањском 
уређењу око резервоара на Сопотнику, 
изградња потиса и доградња портирнице 

15. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку Набавка жардињера за 
шеталиште у Зворнику 

16. Рјешење о именовању Дарка Василића 
за вршиоца сталног стручног надзора 
Набавка и уградња опреме за 
одржавање уличне расвјете у граду 
Зворник 

17. Рјешење о именовању Владана 
Стевановића за вршиоца сталног 
стручног надзора Изградња црпне 
станице за насеље Кочањи, Ново Село 

18. Рјешење о именовању  Комисије Израда 
пројектно техничке документације 

19. Рјешење о именовању Организтационог 
одбора културно забавне манифестације 
''Зворничко љето'' 

20. Рјешење о именовању Владана 
Стевановића за вршиоца сталног 
стручног надзора Реконструкција мокрих 
чворова у ЈЗУ Болница Зворник 

21. Рјешење о именовању Владана 
Стевановића за вршиоца сталног 
стручног надзора Извођење радова на 
вањском уређењу око резервоара на 
Сопотнику, изградња потиса и доградња 
портирнице 

22. Рјешење и именовању Владана 
Стевановића за вршиоца сталног 
стручног надзора Набавка жардињера за 
шеталиште у Зворнику 

23. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мујић Бегзудину 

24. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Марковић Милану 

25. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Петровић Миленку 

26. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовић Благоју 

27. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ивановић Драгославу 

28. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Тодић Драги 

29. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милић Гордани 

30. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевић Раду 

31. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ракановић Љуби 

32. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ЈУ Дом омладине 

33. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазаревић Цвијетину 

34. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Туристичкој организацији 

35. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вујевић Љубици 

36. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК Принцип 

37. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Штиглић Недељку 

38. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Максимовић Ружици 

39. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Манојловић Драгану 

40. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јокић Љиљани 

41. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лукић Данијели 

42. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вујевић Драгану 
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43. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стојановић Драгани 

44. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бирчаковић Нади 

45. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пантић Мари 

46. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ристановић Бошку 

47. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђорђић Ратку 

48. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мујић Хаснији 

49. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Фафулић Хатиџи 

50. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хаџић Мирзету 

51. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милошевиоћ Дражену 

52. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милутиновић Цвјетку 

53. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Остојић Стоји 

54. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђурић Малини 

55. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милићевић Милану 

56. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ристић Славку 

57. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Сандић Стеви 

58. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевановић Милијани  

59. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кулић Сави 

60. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мијаиловић Бранку 

61. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевановић Душанки 

62. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зељко Виолети 

63. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Зорану 

64. Закључак о одобрабању новчаних 
средстава Николић Милу 

65. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Остојић Милану 

66. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазендић Радојки 

67. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Магазин Миши 

68. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Спасојевић Драгану 

69. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК Принцип 

70. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милић Љубиши 

71. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Перић Јованки 

72. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вељанчић Весељку 

73. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ауто мото клуб Екстрем  

74. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Удружењу студената Зворник 

75. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пекмезовић Рефији 

76. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Борачкој организацији Мјесни 
одбор Пилица 

77. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК Зворник баскет 

78. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савјету родитеља ОШ 
Десанка Максимовић Каракај 

79. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Саши 

80. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Џафић Алми 

81. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Остојић Данијели 

82. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симанић Властимиру 

83. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рикић Зорици 

84. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Центру за подршку дјеци 
ометену у развоју 

85. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Женском фудбалском клубу 
''Дрина'' 

86. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мачак Гордани 

87. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Интернетском порталу 
Крижевићи 

88. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КБС ''Обилићу'' и КБС ''056'' 

89. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Теквандо клубу''Српски Соко'' 

90. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК ''Дрина''  

91. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Клубу борилачких вјештина 
''056'' 

92. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рожанкић Српку 

93. Закључак о одобравању новчаних 
средстава РКУ ''Канис'' 
 

Одјељење за финансије 
 

1. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 01190170 
–одјељење за стамбено комуналне 
послове 

2. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 
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01190170-одјељење за стамбено 
комуналне послове  

3. Закључак о реалокацији средстава 
01190170- одјељење за стамбено 
комуналне послове  

4. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 01190170 
одјељење за стамбено комуналне 
послове   

5. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 
01190140-одјељење за финансије  

6. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника 
01190150-одјељење за привреду  

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и послове саобраћаја 

 
1. Оглас о извршеном упису у регистрар 

ЗЕВ  168 упис оснивања ЗЕВ зграде 
''Средњошколска'' 

2. Оглас о извршеном упису у регистру ЗЕВ 
у  169 упис промјене лица овлашћених за 
представљање и заступање ЗЕВ 
Чаушевац'' 

 
 


