
  
1 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

 27. јун 2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 9/2018  

 

 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (’’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник-
Пречишћени текст (’’Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси 
 

ОДЛУКУ  
о организовању културно-забавне 
манифестације „Зворничко љето“ 

 

I 
Град Зворник ће оганизовати манифестацију 
културе, спорта и туризма у периоду од 02.08.2018. 
године до 08.08.2018. године, под називом 
„Зворничко љето“. 
 

II 
Градоначелник ће посебним рјешењем именовати 
организациони одбор манифестације „Зворничко 
љето“ чији ће задатак бити да припреми програм 
манифестације са културним, умјетничким, 
забавним, спортским и другим садржајима. 
 

III 
Финансијска средства за организацију 
манифестације уз тачке I ове одлуке обезбједиће се 
дијелом из буџета Града, а престали износ од 
спонзора. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 02-022-79/2018                      
13. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу  члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),   тачке  XI.  Конкурса за додјелу 
стипендија студентима у школској  2017/18 години, 
број: 02-67-3/17 од 22.11.2017. године,  након утвр-

ђивања ''коначних ранг листа'' и приједлога Комисије 
за стипендије,  а у складу са расположивим 
средствима, Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

о додјели студентских стипендија  за  школску 
2017/18. годину,  

са листе ''Студенти слабог материјалног стања''  
 

I 
Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2017/18.годину, и 
то за: 

- 115 студената са листе „студенти слабог 
материјалног стања'' (Ранг листа 3) од укупно 
180 студената са листе, (закључно са редним 
бројем 115 на Ранг листи), 

                                                         
II 

Износ студентске стипендије за студенте из тачке 1. 
ове Одлуке износи: 

- За 115 студената са листе „студенти слабог 
материјалног стања''  по 300КМ, која ће се 
исплатити једнократно на текуће рачуне 
студената, 

Укупно (115 студената х 300 КМ =34.500КМ  
 

III 
Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке 1. ове 
Одлуке. 
 

IV 
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

V 
Саставни дио ове Одлуке је Ранг листе број 3 
(списак студената закључно са редним бројем 115), 
са именима  и текућим рачунима студената. 
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VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-3-3/2018                      
14. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17,) и Пројекта запошљавања и 
самозапошљавања приправника; високе, више и 
средње стручне спреме и других незапослених лица 
број: 02-123-2/18 од 30.05.2018. године, 
Градоначелника доноси 
 

ОДЛУКУ 
о продужењу трајања јавног позива  

послодавцима за  кориштење средстава по 
Пројекту запошљавања и самозапошљавања 
приправника високе, више и средње стручне 

спреме и других незапослених лица, 
 из буџета града Зворник 

 
I 

Продужава се рок (који је трајао до 20.06.2018. 
године) за подношење пријава по Јавном позиву 
послодавцима за коришћење средстава  по Пројекту 
запошљавања и самозапошљавања приправника 
високе, више и средње стручне спреме и других 
незапослених лица, из буџета града Зворник,  
закључно са  даном 26.06.2018.године. 
 

II 
Сви услови Јавног позива који је објављен на 
огласној табли Градске управе, у Заводу за 
запошљавање -Филијала Зворник и на интернет 
страници града Зворник: www.gradzvornik.org, остају 
на снази. 
 

III 
Ова Одлука биће објављена на огласној табли 
Градске управе града Зворник, код Бироа за 
запошљавање Зворник, на интернет страници града 
Зворник: www.gradzvornik.org и локалном радију. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-123-3-1/2018                      
20. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 11. став 4. Закона о заштити 
личних података („Службени гласник Босне  и 
Херцеговине“, број: 49/06, 76/11 и 89/11), члана 6. 
Правилника о начину чувања и посебним мјерама 
техничке заштите личних података („Службени 
гласник Босне  и Херцеговине“, број: 176/09) и члана 
16. Правилника о спровођењу Закона о заштити 
личних података у Градској управи града Зворник 
(„Службени глсаник града Зворник“, број: 6/18), 
Градоначелник града Зворник  доноси 
 

ПЛАН БЕЗБЈЕДНОСТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 
 У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Предмет Плана  

Члан 1. 
(1)   Планом безбједности личних података у 
Градској управи града Зворник (у даљем тексту: 
План) прописују се неопходне ефективне 
безбједносне мјере у поступку обраде, преноса и 
чувања личних података, те се ближе уређују  
посебни организациони и технички видови заштите 
личних података у Градској управи града Зворник (у 
даљем тексту: Градска управа). 
(2)   Планом се одређују мјере, средства и услови 
уношења, обезбјеђења, заштите и преноса посебних 
категорија личних података и збирки таквих 
података, мјере одржавања и провјере исправности 
рада рачунарске, телекомуникационе и програмске 
опреме система за вођење збирки посебних 
категорија личних података, обезбјеђење радних 
просторија у којима је смјештена та опрема, лица 
овлашћена за спровођење предвиђених мјера, те 
лица одговорна за надзор над спровођењем тих 
мјера. 

   

Циљ Плана 
Члан 2.  

Циљ мјера Плана је заштита личних података који 
се обрађују, преносе,  те података у збиркама 
личних података Градске управе од случајног или 
бесправног уништавања, или случајног губитка, 
неовлашћеног приступа, измјена и сл., као и 
откривање, те истрагу таквих случајева. 

 
Садржај Плана  

Члан 3. 
(1) План садржи категорије личних података које 
се обрађују и попис инструмената заштите односно 
организационе и техничке мјере заштите којима се 
обезбјеђује:   

1) да само  лица овлашћена за то могу имати 
приступ личним  подацима – повјерљивост; 
2) да за вријеме обраде, лични подаци остану 
непромијењени, потпуни и ажурни - интегритет;   
3) да су подаци стално доступни, да су на 
располагању и да се могу исправно обрађивати - 
расположивост;   
4) да се у свако доба може утврдити поријекло 
личних података - аутентичност;   
5) да се може утврдити ко, када, које је личне 
податке и на који начин обрађивао - могућност 
ревизије;   
6) да је поступак при обради личних података 
потпун, ажуран и на одговарајући начин 
евидентиран - транспарентност.  

(2) План је сачињен у писменој форми, редовно се 
ажурира и стално је доступан Агенцији за заштиту 
личних података Босне и Херцеговине. 
 

Повјерљивост 
Члан 4. 

(1) Службеници и намјештеници Градске управе 
могу имати приступ личним подацима који се обра-
ђују, само  уколико у опису радног мјеста на које су 
распоређени произилази потреба приступа личним 
подацима, односно збиркама личних података који 
се обрађују у Градској управи, односно ако посједују 
корисничко име и приступну шифру додјељену на 
начин и по поступку који је прописан овим планом. 

http://www.gradzvornik.org
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(2) Изузетно од става 1. овог члана, службеници и 
намјештеници Градске управе могу приступати 
личним подацима уколико им то не произилази из 
описа радног мјеста на које су распоређени, уколико 
се таква потреба појави у вези са извршавањем 
редовних послова. 
(3) У случају из става 2. овог члана, службеници и 
намјештеници Градске управе морају имати посебно 
одобрење Градоначелника. 
(4) Одобрење из става 3. овог члана, мора 
садржавати јасну назнаку који подаци односно 
збирке личних података се могу обрађивати. 
(5) Службеницима и намјештеницима Градске 
управе из става 2. овога члана ће се додијелити 
приступно корисничко име и шифра који ће важити 
само за одређени период назначен одобрењем из 
става 3. овог члана. 
 

Интегритет  
Члан 5. 

(1)   Службеници и намјештеници Градске управе 
који обрађују личне податке дужни су правовремено 
ажурирати податке, на основу релевантне 
документације. 
(2)   Службеници и намјештеници Градске управе 
дужни су ажурирати податке у евиденцијама које се 
воде у оквиру Градске управе у складу са Законом о 
заштити личних података („Службени гласник БиХ“ 
број: 49/06, 76/11 и 89/11) и Правилником о 
спровођењу Закона о заштити личних података у 
Градској управи града Зворник („Службени гласник 
града Зворник“, број: 6/18). 

 

Расположивост 
Члан 6. 

Службеници и намјештеници Градске управе дужни 
су податке из збирке личних података коју обрађују 
чинити доступним и на располагању, како за друге 
службенике и намјештенике, тако и за друге 
организационе јединице Градске управе и остале 
кориснике ван Градске управе, а у складу с чланом 
17. Закона о заштити личних података. 
 

Аутентичност 
Члан 7. 

Службеници и намјештеници Градске управе који 
обрађују податке дужни су водити рачуна о 
поријеклу личних података. Информације о 
поријеклу могу бити: 

1) непосредно од носиоца података; 
2) преузимањем из других збирки личних 
података који се воде; 
3) добијањем података од трећег лица коју треба 
навести именом, презименом и  другим 
подацима на основу којих се лице може 
идентификовати; 
4) властитим опажањем или истраживањем и 
5) из неких других извора које треба поближе 
навести. 

 

Могућност  ревизије 
Члан 8. 

(1) Ревизијом се обезбјеђује поступак провјере 
законитости обраде личних података, у којем је 
накнадно могуће утврдити који је службеник Градске 
управе обрађивао личне податке, датум обраде, који 
лични подаци су обрађени и на који су начин 
обрађени. Обрада личних података у смислу овог 

члана подразумијева да службеници и 
намјештеници Градске управе који обрађују податке 
у евиденцију уписују своје личне податке на основу 
којих се могу идентификовати, датум обраде, 
податке односно збирке личних података које су 
обрађивали, на који начин су их обрадили, те правни 
основ као и број и датум акта на основу којег су 
вршили обраду личних података. 
(2) Уколико се врши обрада података 
електронским путем, систем ће омогућити чување 
података о службенику и намјештенику који је 
обрађивао личне податке на начин како је то 
прописано у ставу 1. овог члана.  
 

Значење израза  
Члан 9. 

Изрази који се користе у овом плану имају исто 
значење као у Закону о заштити личних података. 

 
Принципи заштите личних података 

Члан 10. 
Заштита личних података у Градској управи, 
заснована је на принципима познатим као ААА, који 
подразумијева три елемента заштите.  
Прво А јесте овјера (енг. authentication) - поступак 
утврђивања идентитета лица које жели да приступи 
личним подацима, односно провјери тог идентитета. 
Услов за утврђивање аутентичности јесте 
посједовање неког легитимационог знака, предмета 
или уређаја. Аутентичност се утврђује коришћењем 
информације која је позната само кориснику и лицу 
или елементу система које врши провјере 
аутентичности. То су: комбинација корисничког 
имена и лозинке или кодови који се користе 
приликом пријаве.  
Друго А је ауторизација (енг. authorization), што 
подразумијева дефинисање корисника или групе 
корисника који имају право приступа одређеном 
скупу личних података (ако се они воде ручно) или 
информационо-комуникационом систему, односно 
његовим дијеловима, утврђујући до којих личних 
података могу приступити конкретни овлашћени 
корисници и шта са тим подацима могу да раде 
(преглед, измјена, додавање и брисање). 
Треће А је праћење (енг. accountability) и 
представља најважнији елемент. Он подразумијева 
заштиту личних података тако уређену и 
организовану да је у сваком тренутку, накнадно 
могуће утврдити када су поједини подаци 
обрађивани и ко је то урадио. Постоје три нивоа 
праћења. Први ниво омогућава накнадно 
утврђивање чињеница о томе ко је уносио, 
прегледао, промијенио, односно избрисао неки 
податак и када. Други ниво подразумијева праћење 
приступа подацима, нпр. ко и када је одређеном 
податку само приступио (увид, упознавање), али при 
томе није вршио никакве измјене. Трећи ниво 
обухвата потпуно праћење у коме се евидентира 
све: ко и када је приступио подацима или је мијењао 
податке, какав је податак био и у шта је промијењен. 
     

Врсте мјера заштите 
Члан 11. 

(1) Градска управа у циљу заштите личних података 
које обрађује предузима: 

1) организационе мјере; 
2)  техничке мјере. 
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(2) Организационе и техничке мјере заштите личних 
података се предузимају у свакој организационој 
јединици у којој се обрађују лични подаци у оквиру 
повјерених надлежности. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ 
ПОДАТАКА 
 

Облик збирки личних података 
Члан 12. 

Начин вођења збирки личних подака прописан је 
Правилником о спровођењу Закона о заштити 
личних података у Градској управи града Зворник. 
 

Вођење збирки личних података 
Члан. 13. 

(1) Градоначелник одређује извршиоце обраде 
збирки личних података које се воде у Градској 
управи. 
(2) Извршилац из става 1. овог члана је одговоран 
за чување збирки личних података, спречавање 
неовлашћеног приступа и коришћења, те увида у 
податке из збирке као и тачност и аутентичност 
података унесених у збирке. 

 
Чување података 

Члан 14. 
Подаци у збиркама личних података чувају се у 
складу са Законом о заштити личних података. 
      
          Информисање и обука запослених 

Члан 15. 
(1) Градска управа ће провести план обука 
запослених у Градској управи којом ће се запослени 
упознати са правилима и процедурама у вези са 
заштитом личних података  у поступку обраде, 
чувања и архивирања личних података како би се 
осигурало да је у сваком тренутку задовољен 
досљедно висок стандард безбједности код свих 
запослених. 
(2) Након пријема у радни однос, а прије 
отпочињања обављања радних дужности, свако 
лице које ће у оквиру послова и задатака 
обрађивати личне податке упознаје се са мјерама 
заштите личних података.   
(3) Прије непосредног отпочињања обављања 
послова везаних за обраду личних података, 
запослени се  додатно упознају  са конкретним 
обавезама по питању заштите личних податка.   

 
Физичке мјере заштите просторија и опреме у којима 

се врши обрада личних података 
Члан 16. 

(1)  Све канцеларије у којима се обрађују и 
архивирају лични  подаци, требају бити заштићене 
одговарајућим мјерама физичке заштите. Код 
одлучивања о степену потребне физичке сигурносне 
заштите, у обзир ће се узети релевантни фактори 
као што су:   

1) категорија личних података;   
2) количина и облик (штампане на папиру/на 
медијима за компјутерско  чување);  
3) особље које обрађује информације; 
4) како ће се архивирати информације. 

(2)  Мјере физичке заштите су тако осмишљене да:   
1) спријече недозвољен или насилан упад од 
стране неовлашћеног лица;   

2) одврате, спријече и открију радње 
неовлашћеног лица;   
3) омогуће селекцију особља у погледу приступа 
личним подацима и   
4) омогуће откривање и поступање у свим 
случајевима угрожавања безбједности што је 
прије могуће.    

 
Физички надзор улаза и излаза 

Члан 17. 
(1) Систем улазног надзирања треба да буде 
осмишљен тако да обезбјеђује потпуни надзор над 
улазом односно излазом лица у просторије сједишта 
Градске управе, дозвољава улаз само лицима која 
имају одговарајуће одобрење за приступ 
просторијама или која су запослена у Градској 
управи, односно имају посебне дозволе за улазак у 
службене просторије. 
(2) Службеници обезбјеђења обезбјеђују службени 
улаз у просторије сједишта Градске управе 24 часа 
дневно, седам дана у седмици. 
(3) Прије уласка незапослених лица у просторије 
Градске управе, радник обезбјеђења који надзире 
улазак у службене просторије Градске управе, мора 
провјерити њихов идентитет и разлог уласка, као и 
испуњавање других услова за улазак у просторије 
Градске управе.    
(4) Незапосленим лицима  којима се дозвољава 
улазак у просторије Градске управе издаје се 
сигурносна пропусница којом се дозвољава кретање  
просторијама Градске управе и даје им се до знања 
да је њихово кретање надзирано и евидентирано. 
(5) Сва лица која нису запослена у Градској управи, 
а који приступају просторијама Градске управе 
морају имати на видљивом мјесту закачену 
сигурносну пропусницу за улазак и кретање кроз 
просторије Градске управе, а радници обезбјеђења 
ће водити евиденцију о издатим сигурносним 
пропусницама.   
(6) Приступ просторијама гдје се  чувају и обрађују  
лични подаци могућ је само у току редовног радног 
времена. Изван радног времена приступ службеним 
просторијама  је могућ само запосленим лицима 
приликом обављања ванредних службених дужно-
сти, односно лицима у пратњи службеног лица. 

 

Просторије, ормари и касе 
Члан 18.  

(1) Просторије у којима се обрађују лични подаци, 
не смију остајати без надзора и закључавају се за 
вријеме одсуства службених лица. 
(2) Збирке личних података, које се воде у 
писаном облику, чувају се у канцеларијским или 
металним ормарима и касама. 
(3) Изван радног времена, ормари и писаћи 
столови са документима који садрже личне податке, 
морају бити закључани, а рачунари и друга 
машинска опрема искључени и физички или 
програмски закључани. 
(4) Није дозвољено остављати носаче личних 
података на столовима у присуству лица која немају 
права на приступ или увид тим подацима. 
(5) У просторијама, које су намијењене 
контактирању са странкама, документи који садрже 
личне податке и рачунарски монитори морају бити 
постављени тако, да странке не могу остварити увид 
у исте. 
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Спречавање неовлашћеног умножавања, копирања 
и преписивања личних података 

Члан 19. 
(1) Личне податке могу умножавати, копирати или 
преписивати само лица која су задужена за обраду 
личних података у складу са потребама обављања 
редовних радних задатака. 
(2) Опрема за умножавање поставља се на мјестима 
чија је употреба под надзором лица овлашћених за 
обраду личних података или на мјестима 
покривеним видео надзором.   
      

   Уништавање докумената 
Члан 20. 

(1) Лични подаци морају се уништавати на начин 
да се лични податак не може распознати и документ 
односно медиј који садржи лични податак не може 
обновити. 
(2) На исти начин уништава се помоћни и радни 
материјал (нпр. матрице, графикони, скице, 
неуспјешни исписи итд.) који се односи на личне 
податке који се уништавају. 
(3) Забрањено је одбацивање отпадних носача 
података са личним подацима у смеће. 
(4) Градоначелник ће именовати Комисију за 
уништавање докумената који садрже личне податке, 
те је иста дужна сачинити записник о уништавању. 
Комисију чине три члана, службеника Градске 
управе. Комисија ће, након што сачини записник, 
исти доставити Градоначелнику на верификацију. 
 
3. ТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ 

Мјере техничке заштите 
Члан 21. 

(1) Градска управа обезбјеђује одговарајуће мјере 
техничке заштите просторија и опреме у којима се 
врши обрада личних података.  
(2) Техничке мјере заштите личних података, изме-
ђу осталог, обухватају контролу приступа просто-
ријама и опреми за обраду личних податка, заштиту 
од уништења и оштећења личних података и друго.   
 

Видео надзор 
Члан 22. 

(1) Службени улаз и ходници сједишта Градске 
управе су  покривени видео надзором.   
(2) Систем видео надзора повезан је на 
мониторинг станицу смјештену у надзорном центру 
на улазу у просторије Градске управе. Службеници 
обезбјеђења обезбјеђују мониторинг станицу 24 
сата, седам дана у седмици. Систем видеонадзора 
има могућност архивирања података, како би се 
подаци  могли ишчитати у случају да се за тим укаже 
потреба. 
(3) Администратор личних података је задужен за 
редовно пребацивање видео записа на преносиве 
медије, те њихово архивирање, заштиту од 
неовлашћеног брисања, те изузимање одређених 
дијелова снимака, уколико се за тим укаже потреба, 
уз сагласност и по налогу Градоначелника. 
 

Кључеви и комбинације 
Члан 23. 

(1) Кључеви просторија у којима се налазе лични 
подаци, чувају се и употребљавају у складу са 
утврђеним правилима. 
(2) Није дозвољено остављање кључева у брави 
са вањске стране врата просторије у којој се врши 

обрада личних података. 
(3) Кључеви канцеларија у којима се обрађују 
лични подаци може имати само извршилац, а 
резервни ће се чувати у просторијама надзорног 
центра, а могућност њиховог коришћења је 
ограничена за потребе администрирања личних 
података, за потребе особља које врши послове 
хигијенског одржавања просторија,  односно у 
случају ванредних ситуација или крајње нужде. 
(4) На просторијама, гдје постоје електронски 
контролори приступа, приступне шифре ће 
познавати само лица која у оквиру својих радних 
задатака имају потребу приступа тим просторијама, 
а радни задаци у органу ће се  распоредити тако да 
је број лица упознатих са појединим комбинацијама 
буде што мањи. 
(5) Приступне шифре на металним касама ће 
познавати само лица задужена за уношење 
докумената и медија у касу. 
(6) Постављене комбинације електронских и 
механичких брава се мијењају:   

1) одмах након постављања;   
2) у случају откривања или сумње у откривање;   
3) након шест мјесеци од задњег постављања 
службеника;   
4) након тога када лице из прошлог става 
престаје обављати задатке у органу због којих је 
било упознато са постављеним комбинацијама и   
5) када тако одлучи Градоначелник. 

(7) Приступне шифре ће бити депоноване у 
запечаћеној коверти и исте се чувају на сигурном 
мјесту у складу са правилима заштите тајних 
података. 
 

Посебне мјере заштите 
Члан 24. 

(1) У близини рачунарске и телекомуникационе 
опреме не смије бити извора јаког електричног или 
магнетног поља и извора јонизујућег зрачења. У 
близини опреме осјетљиве на електростатички 
електрицитет не смије бити извора таквог 
електрицитета. 
(2) У просторијама у којима је смјештена 
рачунарска и телекомуникациона опрема мора се 
одржавати релативна влажност ваздуха између 20 и 
80% и температура између 5 и 30°С.  
(3) У просторијама и у близини просторија у којима 
је смјештена опрема система, не смију се налазити 
нагризајуће течности, експлозивна средства и 
сличне опасне или штетне материје. 
(4) У просторијама у којима су смјештени рачунари 
не смију се налазити уређаји који у ваздух испуштају 
честице прашине. Уређаји осјетљиви на прашину 
морају бити прописно заштићени. Посебно 
осјетљиви уређаји који се хладе ваздухом, морају 
имати филтере за ваздух. 
(5) Уређаји за које је то допуштено техничким 
упутствима, морају се покривати заштитним 
покривачима за вријеме када нису у употреби.  

    
4. ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У 
АУТОМАТСКОЈ ОБРАДИ   

Техничке мјере 
Члан 25. 

(1) Градска управа при аутоматској обради личних 
података обезбјеђује техничке мјере заштите личних 
податка и то:   
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1)  јединствено корисничко име и лозинку за 
пријаву на електронске евиденције састављену 
од обавезне комбинације минимум осам 
карактера, бројева или слова;   
2) измјену лозинке по утврђеном временском 
периоду који не може бити дужи од три мјесеца;   
3) корисничко име и лозинка ће дозвољавати 
приступ само до дијелова система потребних 
извршиоцу за извршење његових радних 
задатака;   
4) аутоматско одјављивање са система по истеку 
одређеног периода неактивности, не дуже од пет 
минута, а за поновно активирање система 
потребно је наново уписати корисничко име и 
лозинку;   
5) аутоматску забрану приступа систему након 
три неуспјешна покушаја пријављивања на 
систем и аутоматско упозорење извршиоцу да 
потражи инструкцију од администратора збирке 
личних података;   
6)  ефикасну и сигурну антивирусну заштиту 
система, које ће се стално ажурирати ради 
превентиве од непознате или непланиране 
опасности од нових вируса;   
7)  компјутерска, програмска и остала неопходна 
опрема на електоренергетску мрежу се 
прикључује путем уређаја за непрекидно 
напајање.   

(2) Извршилац који обавља кадровске послове, 
дужан је да извјештава администратора збирке 
личних података о запослењу или ангажовању 
сваког извршиоца с правом приступа 
информационом систему, како би се додијелили 
корисничко име и лозинка, као и по престанку 
запослења или ангажовања, да би се корисничко 
име и лозинка избрисали односно забранио даљи 
приступ.   
(3) Извјештавање из става 2. овог члана врши се и 
приликом било које друге промјене радног статуса 
извршиоца, која утиче на ниво или обим приступу 
збирке личних података.  
 

Корисничко име и лозинка 
Члан 26. 

(1) Да би корисник приступио систему преко радне 
станице потребно је да има важећи кориснички 
налог и лозинку. 
(2) Сваки корисник добија кориснички налог и 
почетну лозинку, коју је дужан промијенити након 
првог пријављивања на систем. 
(3) Кориснички налог је јединствен и један 
корисник може имати само један кориснички налог, 
који ће садржавати прво слово имена и презиме 
корисника. 
(4) У случају да два или више корисника имају исто 
име и презиме, администратор додјељује другачије 
корисничко име од прописаног у ставу 3. овог члана. 

 
Корисничка лозинка 

Члан 27. 
(1) Корисничка лозинка треба да садржи најмање 
осам карактера, који представљају комбинацију 
великих и малих слова, те бројева. 
(2) Корисник је дужан мијењати лозинку сваких 90 
дана и не смије је дијелити са другим запосленима. 

(3) Уколико корисник намјерава одсуствовати са 
посла, дужан је да све информације које би требао 
дијелити са другим запосленима, пребаци у дјељиве 
директоријуме. 
(4) Лозинка не може садржавати име или презиме 
корисника, брачног друга, дјеце или било који други 
податак који се на очигледан начин могу довести у  
везу са корисником. 
(5) Корисник је дужан да памти своју лозинку и 
иста се не може записивати, а посебно не у близини 
рачунара. 
(6) У случају да корисник заборави своју лозинку 
потребно је Служби за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима, путем начелника 
одјељења/службе, поднијети захтјев за додјелу 
нове. Промјену лозинке врши самостални стручни 
сарадник – систем администратор или виши стручни 
сарадник – систем администратор (у даљем тексту: 
администратор), а тај податак се уписује у 
администраторски дневник. 
 

Приступ систему 
Члан 28. 

Корисничко име и лозинка ће дозвољавати приступ 
само до дијелова система потребних извршиоцу за 
извршење његових радних задатака-привилеговани 
ниво. 
Сваки улаз у систем ће бити аутоматски забиљежен 
корисничким именом, датумом и временом пријаве и 
одјаве. 
 
Аутоматско одјављивање са система по истеку 

одређеног периода неактивности 
Члан 29. 

(1) Када се корисници удаљавају од радне 
странице, дужни су обавезно да се одјаве са 
система. 
(2) Администратор ће обезбједити аутоматско 
одјављивање са система по истеку одређеног 
периода неактивности, не дуже од пет минута. За 
поновно активирање система потребно је поново 
уписати корисничко име и лозинку. 
 
Аутоматска забрана приступа систему након три 

неуспјешна покушаја пријављивања 
Члан 30. 

Уколико се за било који налог, погрешна шифра 
унесе три пута, налог ће се аутоматски блокирати. 
Поступак за ресетовање лозинке је такав да је 
корисник дужан да Служби за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима, путем начелника 
одјељења/службе, поднесе захтјев за додјелу нове. 
Промјену лозинке врши администратор.  
 

Антивирусна заштита 
Члан 31. 

(1) Информациони систем Градске управе мора 
имати  ефикасну и сигурну антивирусну заштиту 
система, која се редовно ажурира ради превентиве 
од непознате или непланиране опасности од нових 
вируса. 
(2) Антивирусни програм треба да спријечи 
инфекцију  малициозним програмима (вирусима, 
црвима, тројанцима), односно да ублажи или 
потпуно санира последице њиховог дејства својим 
дјеловањем.  Квалитет  антивирусног програма се 
оцјењује на основу брзине скенирања, способности 
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да открије вирусе, конфигурисана и ажурирања 
листе потписа познатих вируса. 
 
Обавеза употребе уређаја за непрекидно напајање  

Члан 32. 
Рачунари за вођење збирки личних података и 
мрежно чвориште  се прикључују на енергетску 
мрежу преко уређаја за непрекидно напајање (УПС). 
УПС уређај, у случају прекида или нестанка 
електричне енергије, омогућава несметан наставак 
рада рачунара и друге опреме кроз одређено кратко 
вријеме, тако да се послови у току могу завршити 
без опасности за комплетност информација које се 
тим рачунаром и опремом обрађују, а рачунар и 
друга опрема у том времену могу уредно угасити.  

 
Организационе мјере 

Члан 33. 
Градска управа при аутоматској обради личних 
података обезбјеђује организационе мјере заштите 
личних података, и то:   

1) потпуну тајност и безбједност лозинки и 
осталих форми за идентификацију приступа 
личним подацима;   
2) организациона правила за приступ извршиоца 
интернету која се односе на преузимање и 
снимање докумената путем електронске поште 
или других извора;   
3) уништавање медија који садрже личне податке 
по истеку рока за обраду;   
4) свако изношење било којег медија који садржи 
личне податке ван радних просторија мора бити 
са посебном дозволом и контролом да не дође 
до губљења или незаконитог коришћења;   
5) мјере физичке заштите радних просторија и 
опреме гдје се обрађују лични подаци; 
6) поштовање техничких упутстава при 
инсталирању и коришћењу опреме која служи за 
обраду личних података.  

 
Тајност лозинки 

Члан 34. 
(1) Градска управа ће осигурати потупуну тајност 
лозинки и осталих начина приступа рачунарима и 
програмима на којима се врши обрада личних 
података. 
(2) Сваки корисник ће потписати изјаву да је 
упознат са мјерама сигурности при аутоматској 
обради личних података, значајем корисничке 
шифре, правилима њеног коришћења и дужностима  
обавјештавања у случају сумње корисника да је 
његова шифра откривена или коришћена. 
        

Преузимање и снимање докумената путем 
електронске поште или других извора 

Члан 35. 
Администратор збирки личих података при 
аутоматској обради у Градској управи је дужан 
омогућити безбједно преузимање и снимање 
докумената путем електронске поште или других 
извора. 

   
Изношење личних података ван радних просторија 

Члан 36. 
(1) Медији који садрже личне податке, ван радних 
просторија Градске управе, могу се износити само уз 
посебну дозволу коју издаје Градоначелник, односно 
лица које он овласти. 

(2) Службеник који износи медиј који садржи личне 
податке дужан је обезбједити исте како не би дошло 
до губљења или незаконитог коришћења медија који 
се износи. 
 

Приступ просторијама  мрежног чворишта 
Члан 37. 

(1) Мрежно чвориште је смјештено у сједишту 
Градске управе климатизовано је, са уграђеним 
антистатичким подом и адекватним уземљењем, те 
је под сталним видео надзором. 
(2) У просторији из става 1. налазе се сервери који 
су физички одвојени од осталих просторија. 
(3) Просторија у којој је смјештено мрежно 
чвориште мора имати један од приступних 
сигурносно-заштитних механизама на улазним 
вратима. 
(4) Физички приступ мрежном чворишту дозвољен 
је само надлежном администратору. 
(5) Изузетно, улаз у мрежно чвориште дозвољен је 
у вандредним ситуацијама (пожар, поплава или нека 
друга елементарна непогода) и то само лицима која 
су надлежна да поступају у таквим ситуацијама. 

 
Смјештање, постављање и уградња рачунара и 

рачунарске мреже 
Члан 38. 

(1) Рачунари за вођење збирки личних података, 
централни рачунар збирки и рачунарску мрежу 
смјешта, поставља и уграђује стручно лице, у складу 
с важећим нормама, стандардима и техничким 
упутствима, према пројекту. 
(2) Један примјерак пројектне документације из 
става 1. овог члана чува се на безбједном мјесту, у 
радним просторијама администратора збирке 
личних података. 

 
Поштовање техничких упутстава при инсталирању и 
коришћењу опреме за обраду личних података 

Члан 39. 
(1) На свим уређајима за обраду личних података 
су инсталирани софтвери у скаду са потребама 
радних процеса. 
(2) Није дозвољено инсталирање и коришћење 
софтвера који немају лиценцу и који нису одобрени 
од стране администратора. 
(3) Инсталацију софтвера као и све замјене на 
постојећој опреми за обраду личних података врши 
администратор. 
(4) Одржавање и поправљање машинске, 
информатичке и друге опреме дозвољено је само са 
знањем овлашћеног лица, а могу их изводити само 
овлашћена стручна лица Градске управе или 
овлашћени сервиси, односно њихово особље, у 
складу са уговором о одржавању који је потписан 
између Градске управе  и овлашћеног сервисера. 
 

Брисање података при аутоматској обради 
Члан 40. 

(1) По истеку рока чувања, лични подаци се 
бришу, уништавају, блокирају или анонимизирају, 
осим уколико није другачије одређено. 
(2) Рокови, чувања појединих категорија личних 
података, прописани  су Правилником о спровођењу 
Закона о заштити личних података у Градској управи 
града Зворник. 
(3) За брисање података из компјутерских медија 
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употребљава се таква метода брисања, да 
онемогуава рестаурацију свих или дијела обрисаних 
података. 
(4) Код преноса носача личних података на мјесто 
уништења, потребно је осигурати одговарајуће 
обезбјеђење. 
(5) Пренос носача података на мјесто уништења, 
те уништавање носача личних података надзире 
посебна комисија, која саставља одговарајући 
записник о уништењу. 
 

Мрежна баријера 
Члан 41. 

Градска управа обезбједјује одговарајућу заштиту - 
мрежну баријеру између информационог система и 
интернет мреже, или било које друге форме спољне 
мреже, као заштиту против недозвољеног покушаја 
уласка у систем. 

 

Право приступа систему за вођење збирки 
Члан 42. 

(1) Приступ подацима у збиркама личних података 
дозвољен је службеницима и намјештеницима који 
имају овлашћење за приступ личним подацима, 
овлашћеним лицима задуженим за одржавање и 
развој система за вођење збирки личних података. 
(2) Градоначелник, односно лице које он овласти, 
одређује лица која имају овлашћење за приступ 
личним подацима у збиркама личних података. 
(3) Захтјев за приступ или обраду, те захтјев за 
престанак овлашћења за приступ збиркама личних 
података или обраду личних података подноси се 
Градоначелнику или лицу које он овласти за давање 
или укидање дозвола за приступ збиркама. 
(4) Приступ у информациони систем за вођење 
збирки личних података или обраду података из 
збирки дозвољен је уз употребу одговарајућих 
корисничких имена и лозинки.  
(5) Није дозвољено да се укинуто корисничко име 
додијели другом лицу.   
Корисничко име и лозинка не смију се одати или 
дати другом лицу.   
 

Евиденција, праћење приступа и покушај 
неовлашћеног приступа систему 

Члан 43. 
(1) Сваки приступ информационом систему за 
вођење збирки личних података мора бити 
аутоматски забиљежен корисничким именом, 
датумом и временом пријаве и одјаве. 
(2) Информациони систем треба да обезбједи 
евидентирање активности свих корисника у 
информационом систему: корисник који је активирао 
апликацију, врсту апликације која је коришћена, 
податке са којима је рађено са трагом промјена. 
(3) Сваки покушај неовлашћеног приступа систему 
мора бити аутоматски забиљежен корисничким 
именом, датумом и временом, ако је то могуће и 
мјестом с којег је такав приступ покушан. 
(4) Администратор збирке личних података и 
извршилац дужни су обавијестити одговорно лице у 
Градској управи о сваком покушају неовлашћеног 
приступа систему. 
 

Сигурносна копија 
Члан 44. 

(1) Градска управа врши редовно снимање 
сигурносних копија или архивирање података у 

систему, да не би дошло до њиховог губљења или 
уништења. 
(2) Сваки примјерак сачуваних података на 
преносивом информатичком медију мора бити 
означен бројем, врстом, датумом уноса, те именом 
лица које је унос извршило. 
(3) Лице овлашћено од стране Градоначелника 
провјерава употребљивост сигурносних копија 
збирки уз провјеру поступка поврата збирки 
сачуваних на преносивом информатичком медију 
тако да враћени подаци након извршене провјере 
буду у цијелости расположиви за употребу, без 
губитка информација. 
(4) Администратор  збирке  је дужан вршити 
редовно снимање сигурносних копија  личних 
података система на преносиве информатичке 
медије употребом метода које гарантују сигурност и 
тајност тако сачуваних личних података. 
(5) Збирке посебних категорија личних података 
уносе се на преносне информатичке медије 
мјесечно и годишње, у складу са одговарајућом 
процјеном администратора, по завршетку свих 
послова вођења збирке личних података за потребе 
обнове збирке у случају пожара, поплаве, потреса 
или неке друге несреће у разреду више силе. 
(6) Мјесечни унос података система спроводи се 
последњи радни дан у мјесецу, за сваки мјесец 
посебно, у 12 примјерака годишње. Годишњи унос 
података система спроводи се последњи радни дан 
у години. Сваки примјерак годишње унесених 
података чува се у периоду одређеном роковима 
чувања појединих категорија личних података. 
(7) Сваки примјерак унесених података на пренос-
ном информатичком медију мора бити означен 
бројем, врстом (мјесечно, годишње), датумом уноса, 
те именом лица које је податак унијело. 
(8) Администратор збирке води евиденцију свих 
примјерака преносних информатичких медија на које 
су унесене збирке посебних категорија личних 
података. 
(9) Подаци система мјесечно и годишње унесени 
на преносне информатичке медије, спремају се на 
безбједно мјесто одређено од стране 
администратора збирке личних података. 
(10) Употребљивост годишње сигурносне копије 
збирке посебних категорија личних података 
провјерава се најмање једном годишње уз провјеру 
поступка поврата збирки унесених на преносни 
информатички медиј, тако да враћени подаци након 
извршене провјере буду у потпуности расположиви 
за употребу, без губитка информација. 
(11) Употребљивост мјесечне сигурносне копије 
збирке посебних категорија личних података 
провјерава се најмање сваких шест мјесеци. 
 

Лице одговорно за заштиту личних података 
Члан 45. 

Градоначелник именује лице одговорно за уредно 
спровођење мјера обезбјеђења, уноса и заштите 
личних података, те администратора збирки личних 
података.  

 

Лице овлашћено за додјељивање корисничких 
имена 
Члан 46. 

Администратор збирки личних података је лице 
овлашћено за додјељивање и уклањање 
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корисничких имена лицима овлашћеним за рад у 
систему, а којима је дозвољен приступ збиркама 
личних података.  

 
Заштита посебне категорије личних података 

Члан 47. 
(1) Приликом обраде посебне категорије личних 
података у свим фазама обраде, овалашћени 
службеник означава да се ради о обради наведене 
категорије података. 
(2) Градска управа предузима допунске техничке и 
организационе мјере при обради посебних 
категорија личних података. 
(3) Путем допунских техничких и организационих 
мјера при обради посебне категорије личних 
података обезбјеђује се:   

1) могућност за препознавање сваког 
појединачног овлашћеног приступа 
информационом систему.  Апликативни систем 
за обраду посебних категорија личних података 
треба да обезбједи евидентирање активности 
свих корисника односно оператера у систему, 
датум и вријеме, те локацију са које је извршена 
активност. Систем треба да има могућнот да на 
основу ових података изврши рестаурацију 
стања до жељеног временског  периода; 
2) рад са подацима посебне категорије личних 
података врши се искључиво током редовног 
радног времена Градске управе. Изузетно се 
посебни подаци могу обрађивати и ван радног 
времена о чему мора бити обавијештен 
руководилац организационе јединице гдје се 
врши обрада личних података;  
3) крипто-заштита података при преносу преко 
телекомуникационих система са одговарајућим 
софтверским и техничким мјерама.  

 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Одговорност за спровођење мјера обезбјеђења 

личних података 
Члан 48. 

(1) За уредно спровођење мјера обезбјеђења, 
уноса и заштите личних података које се обрађују и 
воде у електронском облику одговара 
администратор збирки личних података. 
(2) За извођење поступака и мјера за чување 
личних података одговорни су руководиоци 
организационих јединица Градске управе у којима се 
врши обрада и лица која врше обраду личних 
података. 
(3) Свако, ко обрађује личне податке, дужан је 
спроводити прописане поступке и мјере за 
обезбјеђење и чување података, за које је сазнао 
односно био упознат са њима приликом 
извршавања својих обавеза. Обавеза чувања 
података не престаје са престанком радног односа. 
(4) Прије почетка рада на радном мјесту, гдје се 
обрађују лични подаци, службеник или намјештеник 
мора потписати посебну изјаву, која га обавезује на 
заштиту личних података, у складу са прописима о 
заштити личних података. 
(5) Из потписане изјаве мора бити видљиво, да је 
потписник упознат са одредбама Закона о заштити 
личних података, одредбама Правилника о 
спровођењу Закона о заштити личних података у 
Градској управи града Зворник и одредбама Плана 

безбједности личних података у Градској управи 
града Зворник, а изјава мора садржавати и поуку о 
последицама прекршаја. 
  

Провјера система 
Члан 49. 

Администратор збирке личних података седмично, 
мјесечно и годишње провјерава рад свих дјелова 
система по принципу случајног узорка о чему 
сачињава записник. 
 

Злоупотреба личних података 
Члан 50.   

Са сваким неовлашћеним приступом личним 
подацима, њиховим уништењем, крађом или другим 
догађајем који указује на злоупотребу личних 
података, треба одмах упознати руководиоца 
органа, односно лице које је он овластио и 
обезбједити све мјере за онемогућавање даље 
злоупотребе личног податка, те спровести истрагу о 
околностима злоупотребе.  
 

Дисциплинска одговорност 
Члан 51. 

(1) Сви службеници и намјештеници Градске 
управе су дисциплински одговорни за кршење 
одредби овог плана. 
(2) Поступање службеника и намјештеника 
Градске управе које је супротно од утврђених 
правила у поступку обраде личних података, 
подлијеже дисциплинској одговорности, у складу с 
прописима који се односе на дисциплинску 
одговорност службеника и намјештеника. 
                     

Ступање на снагу 
Члан 52. 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласник града Зворник. 
 

Број: 02-020-16/2018                      
11. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 93. став 5. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
бр: 97/16) и члана 51. Статута Града Зворник - 
пречишћен текст (Службени Гласник Града Зворник 
бр: 5/17) Градоначелник Града Зворник, доноси:  

 
ПЛАН  

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКАУ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

Члан 1. 
Овим Планом о стручном усавршавању и 
оспособљавању службеника и намјештеникау 
градској управи Града Зворник  (у даљем 
тексту:“ План “) регулишу се начин и поступак 
израде, доношења и оспособљавања службеника у 
Градској управи града Зворник (у даљем тексту 
Градска управа), поступак остваривања права на 
стручно усавршавање и оспособљавање, права и 
обавезе службеника и намјештеника Градске управе 
за вријеме и послије стручног усавршавања и 
оспособљавања, вођење евиденције о стручном 
усавршавању и оспособљавању. 
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Члан 2. 
(1) Сврха стручног усавршавања и едукације је 
обезбјеђивање континуираног обнављања, 
употпуњавања и проширивања стручних знања 
запослених, те стицање нових знања и вјештина које 
су потребне за свакодневно обављање радних 
задатака у складу са постављеним циљевима и 
стандардима Градске управе. 
(2) Циљ стручног усавршавања и оспособљавања је 
омогућити функционисање организационих јединица 
Градске управе у складу са постављеним 
стандардима и развијати Градску управу, да буде 
ефективнија, дјелотворнија, одговорнија, и по 
укупном капацитету способнија у пружању услуга 
грађанима. 
 

Члан 3. 
Стручно усавршавање и оспособљавање 
представљају организован и уређен начин 
преношења знања и вјештина, јачање способности 
потребних за успјешно обављање послова из 
одређене струке, односно радног мјеста, као и 
активности које се предузимају с циљем 
континуираног унапређења стручности службеника и 
намјештеника у току рада. 

 
Члан 4. 

(1) Стручно усавршавање и оспособљавање 
службеника и намјештеника може се организовати и 
проводити интерно, односно у оквиру Градске 
управе и екстерно. 
(2) Под едукацијом и усавршавањем службеника и 
намјештеника које се проводи интерно подразумјева 
се: 

1) едукација и упознавања новозапослених 
службеника и намјештеника са прописима из 
дјелокруга локалне самоуправе, а посебно са 
одредбам Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима локалне 
самоуправе, начелима управног поступка, 
канцеларијског пословања, интерним актима 
Градске управе, те другим областима из 
дјелокруга појединих организационих јединица, а 
у циљу оспособљавања за самостално тумачење 
и примјену истих; 
2)  индивидуално праћење и проучавање 
прописа, стручних публикација и других 
материјала из дјелокруга и надлежности 
конкретног радног мјеста, као и примјена нових 
метода и средстава рада; 
3)  стручни састанци и консултације, те тематске 
расправе о појединим стручним питањима који се 
организују у овиру Градске управе; 
4)  курсеви и предавања организована у оквиру 
Градске управе. 

(3) Стручно усавршавање и оспособљавање 
службеника и намјештеника које се организује и 
проводи екстерно подразумјева похађање 
семинара, курсева, радионица, студија, округлих 
столова, конференција, стручне праксе, 
савјетовања, те других одговарајућих облика 
едукације и стручног усавршавања у земљи и 
иностранству путем којих се најбоље могу постићи 
постављени циљеви стручног усавршавања и 
едукације. 

 

Члан 5. 
(1) Службеници и намјештеници дужни су да се 
стручно усавршавају за послове које обављају, те да 
похађају програме едукације и стручног 
усавршавања ради потреба Градске управе, на које 
их упуте начелници одјељења и служби у које су 
распоређени, као и шеф Кабинета Градоначелника 
или Градоначелник. 
(2) Трошкове стручног усавршавања и едукације из 
става 1. овог члана сноси Градске управa.  
 

Члан 6. 
Планирање стручног усавршавања заснива се на 
потребама које се изражавају у овом плану, а на 
основу изражених приједлога и потреба 
организационих јединица Градске управе, зависно 
од висине расположивих буџетских средстава. 

 
Члан 7. 

Када је то од интереса за Градску управу, 
Градоначелник може одобрити упућивање 
службеника и намјештеника на различите програме 
стручног усавршавања и едукације и уколико исти 
нису предвиђени овим планом. 

 
Члан 8. 

(1) Министарство управе и локалне самоуправе 
именовало је Комисију за обуку као координационо 
тијело и усвојило „Програм рада система обуке за 
запослене у јединицама локалне самоуправе за 
2018. годину“ којим су обухваћене теме обука чија је 
реализација планирана у 2018. години.  
(2) Комисија за обуку је у Програм рада уврстила 
следеће теме: 

1) Примјена Закона о заштити личних података– 
овом темом биће обухваћени запослени из 
Одјељења за општу управу, 
2) Унапређење безбједности саобраћаја: кључни 
проблеми и јефтине мјере за унапређе 
безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС - овом 
темом биће обухваћени запослени у Одјељењу 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 
3) Улога јединица локалне самоуправе у поступку 
оснивања катастра непокретности – овом темом 
биће обухваћени запослени из Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја, 
4) Опорезивање непокретности у јединицама 
локалне самоуправе - овом темом биће 
обухваћени запослени из Одјељења за 
просторно уређење, 
5) Систем заштите у Републици Српској и БиХ – 
Процјена ризика и планирање у области заштите 
и спашавања - овом темом биће обухваћени 
запослени из Службе цивилне заштите, 
6) Једнакост у примјени прописа на нивоу 
јединица локалне самоуправе и транспарентност 
у раду управе кроз електронску обраду захтјева и 
издавање дозвола - овом темом биће 
обухваћени запослени из Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности, 
7) Инструменти за идентификацију и припрему 
развојних пројеката - овом темом биће 
обухваћени запослени из Службе за јавне 
набавке и међународну сарадњу. 
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(3) Такође службеницима јединице локалне 
самоуправе биће доступни и електронски програм 
обуке из следећих области: 

1) Увод у локалну самоуправу, 
2) Пословна комуникација, 
3) Управни поступак, 
4) Канцеларијско пословање 

 

Члан 9. 
(1) Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима води евиденцију о облицима 
стручног усавршавања укључујући семинаре, 
радионице, округле столове и друге сличне видове 
стручног усавршавања. 

(2) Циљ евиденције из претходног става овог члана 
је да обједини податке о стручном усавршавању 
свих службеника и намјештеника Градске управе, 
програмима стручног усавршавања које је сваки 
поједини службеник и намјештеник завршио. 

 
Члан 10. 

По завршетку било ког вида стручног усавршавања, 
службеник и намјештеник дужан је да достави 
Служби цертификат, односно диплому о завршеној 
едукацији или стручном усавршавању, ако су  исти 
добили. 

 
р/б ОБУКА Носилац Временски рок Учесници 

1. Обука матичара:вођење матичних књига, 
унос података из изворника у електронску 
базу(други примјерак књига) и 
електронске провјере за биометријске 
пасоше и личне карте; - Закон о заштити 
личних података; - минимални 
безбједоносни стандарди 

Министарство 
управе и локалне 
самоуправе и 
Одјељење за 
општу управу 

01.03.2018. 
30.10.2018 

Радници 
Одјељење за 
општу управу 

2. „е“-управа Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 

28.12.2018. Радници 
Одјељење за 
општу управу 

3. Канцеларијско и архивско пословање Министарство 
управе и локалне 
самоуправе и 
Архив РС 

01.05.2018. 
30.11.2018. 

Радници 
Одјељење за 
општу управу и 
систем 
администратор 

4. Правна помоћ Савез општина и 
градова 

30.11.2018. Правна помоћ 

5. Закон о држављанству и Закон о 
матичним књигама 

Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 

31.12.2018. Грађанска 
стања 

6. Бесплатно финансијско пословање Свјетска банка 
ИФЦ 

30.06.2018. 
31.12.2018. 

ССС за 
грађанска 
стања 

7. Тренинзи у области управљања 
пројектним циклусом 

УНИЦЕФ, УНДП, 
светска банка 
СИДА 

У складу са 
јавним позивом 

СССза 
међународну 
сарадњу 

8. Едукације и састанци у оквиру УСАИД 
Пројекта подршке 
маргинализованим групама жена 

 
УСАИД 
 

У складу са 
акционим планом 
пројекта 

Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу 

9. Едукације и састанци у оквиру социјалне 
компоненте Пројекта развоја и сарадње у 
регији Бирач II 

 
УНИЦЕФ 

У складу са 
акционим планом 
пројекта 

Међународна 
сарадња 

10. Едукације и састанци у оквиру Програма 
постинвестиционе подршке 

Минис. за 
економске односе 
и регионалну 
сарадњу РС, 
Светска банка 

У складу са 
акционим планом 
пројекта 

Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу 

11. 
 

Едукације и састанци у оквиру пројекта 
ПРО-Будућност 

 
ЦРС 

У складу са 
акционим планом  

Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу 
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12. Састанци и едукације у оквиру пројекта 
Затварање колективног центра и 
алтернативног смјештаја путем осигурања 
јавних стамбених рјешења (ЦЕБ II) 

ЦРС, 
Министарство за 
избјеглице и 
расељена лица РС 

У складу са 
акционим планом 
пројекта 

ССС за 
међународну 
сарадњу, 
Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

13. Обуке на тему енергетске ефикасности и 
одрживих извира 
енергије 

 
ГИЗ , УНДП 

У складу са 
јавним позивом 

ССС за 
међународну 
сарадњу 

14. Конференције и енергетски дани у БиХ 
промоција Града Зворник,  
и примјера добре праксе 
  

 
ГИЗ 
 

Према потреби Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу 

15. Едукација, у организацији Џендер центра 
Владе РС у оквиру пројекта Стандарди и 
ангажман за спречавање насиља над 
женама и породичног насиља и БиХ 

Минис. здравља и 
социјалне 
заштите, Светска 
банка 
 

У складу са 
акционим планом 
пројекта Џендер 
центра 

Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу 

16. Размјена искустава и примјера добре 
праксе као и припреме пројектних 
приједлога са општинама: Сежана 
(Словенија), 
Оравица (Румунија) и Сремска Митровица 
(Србија) 

Градске управе 
Сежана, Оравица 
у Сремска 
Митровица 

У складу са 
јавним позивима,  
пројектима 

Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу  

17. Систем јавних набавки, примјена новог 
Закона о ЈН, припрема 
подзаконских Аката планирање 

 
Агенција за јавне 
набавке Би 

Према потреби и 
јавним позивима 

Самостални 
стручни 
сарадници за 
међународну 
сарадњу 

18. Припреме јавних набавки у складу 
са„ПРАГ“ правилима и „FIDIC“ 
процедурама 

Агенција за јавне 
набавке БиХ и 
Светска банка 

Према потреби и 
јавним позивима 

ССС за 
међународну 
сарадњу 

19. Интерна обука запослених у Служби, 
чланова комисије за јавне набавке и 
осталих запослених који учествују у 
припреми поступака јавних набавки и 
изради пројеката 

Службеници 
запослени у 
Служби за јавне 
набавке и 
међународну 
сарадњу 

У складу са 
потребама и 
стеченим новим 
знањима на 
екстерним 
едукацијама 

Запослени у 
градској управи                              

20. Остале едукације за којима се покаже 
потреба у складу са јавним позивом 
донатора и одобреним пројектима 

У складу са 
одобреним 
пројектима и 
јавним позивима 

Март -децембар Јавне набавке 
и међународна 
сарадња 

21. Годишњи финансијски извјештаји Савез рачуновођа 
и ревизора, 
министарство 
финансија 

Фебруар  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 

22. Континуирана професионална едукација Савез рачуновођа 
и ревизора  

Март - Април  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 

23. Семинар за буџетске кориснике Савез рачуновођа 
и ревизора, 
министарс. 
финансија 

Мај – јуни  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 

24. Полугодишњи финансијски извјештаји Савез рачуновођа 
и ревизора, 
министарс. 
финансија 

Јун - Јул  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 

25. Конгрес савеза рачуновођа и ревизора РС Савез рачуновођа 
и ревизора, 
министар. 
финансија 

Септембар  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 
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26. Континуирана професионална едукација Савез рачуновођа 
и ревизора  

Октобар  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 

27. Семинар за буџетске кориснике Савез рачуновођа 
и ревизора, 
министарст. 
финансија 

Новембар  Интерна 
ревизија, 
одјељење за 
финасије 

28. 
 

Семинар из области грађевинарства 
пројектовање саобраћајница, 
денивелисаних и 
 површинских,  раскрсница, паркиралишта 

Саобраћајни 
факултет Добој 

Јун/јул  ССС за 
послове 
надзора, за 
уређење 
градског 
грађев. 
земљишта и 
ренту 

29. Едукација безбједности саобраћаја Агенција за 
безбједност 
саобраћаја и 
Министарство 
саобраћаја и веза 

Март, април, мај, 
јун и октобар  

ССС за 
послове 
саобраћаја и 
паркинга 

30. Безбједност саобраћаја у локалној 
заједници 

Златибор Април  ССС за 
послове 
саобраћаја и 
паркинга 

31. Међународни конгрес о путевима Београд  Јун ССС за 
послове 
надзора, за 
уређење 
градског 
грађев. 
земљишта и 
ренту 

32. Стручни регионални семинар из области 
нискоградње и саобраћаја у Београду 

Буилд плус Јуни  ССС у 
одјељењу за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 
 

33. Сајам грађевинарства у Београду Београдски сајам Април  ССС за 
послове 
надзора, за 
уређење 
градског 
грађев. 
земљишта и 
ренту 

34. Међународни сајам заштите животне 
средине у Београду 

ЕЦОФАИР Октобар  ССС за 
заштиту 
животне 
средине 

35. Међународни сајам заштите животне 
средине у Лукавцу 

Лист Мај  ССС за 
заштиту 
животне 
средине 

36. Уређење јединственог информационог 
система као и програм обуке на истом 

Републички 
инспекторат  

Континуирано Сви инспектори 
Одјељења за 
инспекцијски 
надзор 

37. Обуке о примјени нових прописа Републички 
инспекторат  

Континуирано Сви инспектори 
Одјељења за 
инспекцијски 
надзор 
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38. Обука из општих начела добре 
инспекцијске праксе за све инспекторе 
(комуникације, разумјевање различитих 
профила личности, као и специјализоване 
обуке за подручје надлежности сваке 
инспекције 

ССС за односе са 
јавношћу, 
инспекторат 

Континуирано Сви инспектори 
Одјељења за 
инспекцијски 
надзор 

39. Обука о основама пословања, како би се 
разумјели шта значи за пословање 
економски статус, ако се некоме забрани 
обављање дјелатности (затварање 
радњи), одузимање роба, хипотека на 
пословни простор за порески дуг који је 
несразмјерно мањи од вриједности 
непокретности 

Стручна лица из 
области економије 

Континуирано Сви инспектори 
Одјељења за 
инспекцијски 
надзор 

40. Обука у ПВЈ одвијаће се у три дијела 
теоретски, практични дио обуке, те 
физичко усавршавање припадника ПВЈ 

Стручна лица ПВЈ Јануар-децембар 
2018. 

Запослени у 
служби ПВЈ  

41. Остале едукације за којима се покаже 
потреба у складу са јавним 
позивом донатора и одобреним 
пројектима 

 У складу са  
јавним позивима 

Запослени у 
градској управи 

 
Члан 11. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Зворник“ и огласној табли Града Зворник. 
 

Број: 02-020-17/2018                      
14. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Бојан Стевановић из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком и 
монтажом робе у предмету јавне набавке „Набавка и  
постављање допуне саобраћајне сигнализације и 
опреме пута у зони школе у Челопеку“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и поставити 
„SACOM“ д.о.о. Сарајево, према условима из понуде 
број: 02-360-33-1/18 од 15.05.2018. године, у року од 
4 дана након потписивања Уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке и 
монтаже уговорене робе, достави Извјештај 
Надзорног органа  о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-33/2018                      
28. мај  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

                                                                                          
1. Бошко Марковић из Зворника, запослен као 
Администратор у Градској управи, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка нових и 
половних рачунара и рачунарске опреме“.  
 
2. Робу из става 1. ће испоручивати „Mladost Trade“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 02-
360-35-1/18 од 31.05.2018. године, по писаном 
захтјеву, у року од 10 дана, након потписивања 
уговора па до краја 2018.године. Обавезује се 
вршилац надзора да након испоруке уговорене робе, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-35-1/2018                      
5. јун  2018. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 47. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

 
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Систематска дератизација (прољећна и јесења) 
јавних површина, објеката јавних установа и 
школских објеката у граду Зворник за 2018. годину“, 
број: 02-360-23/18, у саставу: 
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1) Зоран Ђукановић, предсједник Комисије,       - 
Гордан Јовановић, замјеник предсједника, 

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

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

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

5) Мирослав Аћимовић, члан  - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
2.  Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 11.06.2018.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе Града Зворник.  

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

 
4.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-23/2018                      
8. јун  2018. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 47. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

1. Комисија се формира за јавну набавку:„Набавка 
интервенцијских одјела за пожаре затвореног типа, 
набавка интервенцијских одјела - комбинезона за 
пожаре отвореног типа“ – Лот1 и „Набавка 
термовизијске камере“ – Лот2, број: 02-360-38/18, у 
саставу: 
 

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

2) Хариз Мехидић, члан - Бојана Ристановић, 
замјеник члана, 

3) Небојша Бошковић, члан - Сања Ерић, 
замјеник члана, 

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

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

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке број: 02-020-1/17, од дана: 
19.04.2017. године (Правилник), те да о извршеном 
поступку избора састави записник и исти са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача 
достави Градоначелнику.  
Oтварање понуда ће се обавити дана 
22.06.2018.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе Града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-38/2018                      
19. јун  2018. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51 . Статута града Зворник-
Пречишћени текст (’’Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник 
доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Организационог одбора 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 
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 градоначелнику 
града Зворник поднијети извјештај о раду са 
финансијским извјештајем о утрошку новчаних 
средстава. 
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-111-27/2018                      
12. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 3. Одлуке о спровођењу лицитације 
за додјелу у закуп јавних површина за постављање 
монтажних објеката-киоска (''Службени гласник 
Града Зворник''број  8/18) и члана 41.Статута града 
Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник Града 
Зворник '' број 5/17), Градоначелник Града Зворник  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  комисије за спровођење поступка 

лицитације 
 

Члан 1. 
У комисију за спровођење  лицитације за додјелу у 
закуп јавних површина ради постављања 
привремених пословних објеката  у Зворнику и 
Kозлуку   именују се  : 
 

1. Станковић Ненад, предсједник, 
            Симић Зорана, замјеник предсједника, 

2. Тијанић Веселин, члан, 
            Стевановић Владан, замјеник члана, 

3. Ристић Миладин, члан, 
           Крсмановић Александар, замјеник члана. 
 

За записничара комисије се именује Калдесић 
Невена. 

 
Члан 2. 

Задатак  комисије је да  у складу са Одлуком о 
спровођењу  лицитације за додјелу у закуп јавних 
површина за постављање монтажних објеката 

спроведе лицитацију дана 05.07.2018.године  и 
изврши одабир најповољнијег учесника,  о чему је 
дужна да води записник који ће доставити 
надлежном органу на даље поступање. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а, 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 

Број: 02-475-79/2018                      
12. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика основних и средњих школа 
број: 02-014-4/17 од 19.07.2017 године, 
Градочачелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исплати награда ученицима основних и 

средњих школа 
 

I 
Одобравају се средства на име новчаних награда 
ученицима завршних разреда основних школа, 
носиоцима „Вукове дипломе“ и успјешним 
ученицима основних и средњих школа на 
регионалним и републичким такмичењима у 2018 
години, у укупном износу 6.550 КМ. (словима: 
шестхиљадапетстотинапедесетКМ) и то поименично 
како слиједи: 

 

Рб ШКОЛА - ИМЕ и ПРЕЗИМЕ  ВРСТА НАГРАДЕ Нап. Износ (КМ) 
А СШЦ ЗВОРНИК     
1 Вељко Сандић  1.мј.РЕГ физика, 3.мј.РЕП 1/Р 150 
2 Тања Гаврић  1.мј.РЕГ математика 3/Р 150 
3 Марија Кљештан  2.мј.РЕГ Рурки језик 4/Р 100 
4 Николина Делић  2.мј.РЕГ Рурки језик 4/Р 100 
5 Милица Пелемиш  2.мј.РС скок у даљ 1/Р 200 
6 Даринка Видовић  1.мј.РЕГ кугла 3/Р 150 
7 Стана Савић  2.мј.РЕГ 100м 4/Р 100 
8 Анђела Ашћерић  2.мј.РЕГ 800м 2/Р 100 
9 Анђела Медић  2.мј.лик.конк. РС-РП3 2/Р 50 
10 Никола Максимовић  1.мј.муз.комп. РС-РП3 3/Р 100 
11 Тамара Куртума  2.мј.кратка прича РС-РП3 1/Р 50 
12 Давид Дурић  2.мј.драмс. текст РС-РП3 1/Р 50 
 СУМА СШЦ    1300 
      
Б ОШ СВЕТИ САВА ЗВОРНИК     
1 Недељка Ристић  Вуковац-уч.генерације 9/5 200 
2 Ања Михајловић  Вуковац 9/1 100 
3 Марија Благојевић  Вуковац 9/1 100 
4 Богдан Вуковић  Вуковац 9/2 100 
5 Софија Гутаљ  Вуковац 9/4 100 
6 Јована Штрбац  Вуковац 9/5 100 
7 Тодор Соколовић  Вуковац 9/5 100 
8 Урош Лалић  8/Р-1.мј.РЕГ информатика  100 
9 Тадија Матић  8/Р-2.мј.РС математика  100 
10 Недељка Ристић  9/Р-2.мј.РС историја  150 
11 Невена Ћосовић  4/Р-1.мј.РЕГ партер 3 РС 150 
12 Милица Познановић  9/Р-1.мј.РС кугла  100 
13 Његош Видовић  7/Р-2.мј.РЕГ математика  200 
14 Марија Драгутиновић  7/Р-2.мј.РЕГ српски ј.  50 
15 Марија Стевановић  4/Р-2.мј.РЕГ партер  50 
16 Никола Кретија  8/Р-3.мј.РС прескок  50 
17 Тамара Бошковић  6/Р-1.мј.РЕГ партер  100 
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18 Ана Ивановић  8/Р-2.мј.РЕГ прескок  50 
19 Михајло Ристановић  9/Р-2.мј.РЕГ 800 метара  50 
20 Данијела Ерић  8/Р-2.мј.РЕГ 800 метара  50 
 СУМА ОШ ЗВОРНИК    50 
     1950 
В ОШ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК     
1 Јована Стевановић  Вуковац-уч.генерације  200 
2 Никола Ристановић  6/Р-1.мј.РЕГ саобраћај  100 
3 Сања Филиповић  6/Р-2.мј.РЕГ саобраћај  50 
 СУМА ОШ КОЗЛУК    350 
      

Г ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ  
ЧЕЛОПЕК 

    

1 Анђела Митровић  Вуковац-уч.генерације  200 
2 Емина Мумић  Вуковац  100 
3 Селвира Халиловић  Вуковац  100 
4 Сара Јокић  Вуковац  100 
5 Анђела Глишић  Вуковац  100 
6 Слађана Гаврић  Вуковац  100 
7 Тамара Бојковић  Вуковац  100 
8 Анђела Митровић  9/Р-3.мј.РС историја  100 
9 Милица Ескић  1.мј. РЕГ партер  100 
 СУМА ОШ ЋЕЛОПЕК    1000 
      

Д ОШ ВУК КАРАЏИЋ РОЋЕВИЋ     
1 Растко Лазаревић  Вуковац-уч.генерације  200 
2 Дарко Ђокић  Вуковац  100 
3 Марија Тешмановић  Вуковац  100 
4 Валентина Драгић  Вуковац  100 
5 Ђука Стојановић  Вуковац  100 
6 Растко Лазаревић  9/Р 2.мј. РЕГ физика  50 
7 Василије Милићевић  1.мј. РЕГ партер  100 
8 Славко Јокић  3.мј. РС партер  100 
9 Лидија Рикић  1.мј. РЕГ греда  100 
10 Јана Симић  2.мј. РЕГ греда  50 
11 Марија Стокановић  1.мј. РЕГ прескок  100 
12 Миљан Перић  2.мј. РЕГ прескок  50 
13 Анђела Остојић  1.мј. РЕГ прескок  100 
14 Анђела Крстић  2.мј. РЕГ скок у даљ  50 
15 Дражен Савић  1.мј. РЕГ кугла  50 
 СУМА ОШ РОЋЕВИЋ    1350 
Ђ ОШ НИКОЛА ТЕСЛА ПИЛИЦА     
1 Данијела Манојловић  Уч.генерације  200 
 СУМА ОШ ПИ ЛИЦА    200 
      

Е ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ ДРИЊАЧА     
1 Његош Милић  Уч.генерације  200 
2 Милан Млађеновић  7/Р 1.мј. РЕГ српски ј.  100 
3 Марина Живковић  4/Р 1.мј. РЕГ саобраћај  100 
 СУМА ОШ ДРИЊАЧА    400 
 СВЕ УКУПНО    6550 

 

II 
Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџета са позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска шакмичења. Средства ће се исплатити у 
готовини на благајни Градске управе, а код пријема 
ученика у Градској управи. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се одјељење 
за финансије. 
 

 
IV 

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

 
Број: 02-400-116/2018                      
8. јун  2018. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17)  и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика основних и средњих школа 
број: 02-014-4-5/17 од 19.07.2017.године, 
Градоначелник доноси  
 

 

ЗАКЉУЧАК  
о исплати награда ученицима Основне музичке 

школе 
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I 
Одобравају се средства на име новчаних награда 
ученицима Основне музичке школе ''Војин 
Комадина'' Зворник на име успјеха у такмичењима у 

2018.години, у укупном износу 750 КМ 
(словима:седамстотинапедестКМ) и то поименично 
како слиједи: 

 

рб ШКОЛА-ПРЕЗИМЕ И ИМЕ   ВРСТА НАГРАДЕ Нап. Износ 
(КМ) 

 ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА     
1 Стефан Тодоровић  1.мј.кларинет БГД  50 
2 Ања Спасојевић  1.мј. гитара Примавера   50 
3 Павле Гурдељевић  1.мј.харм.међун.2мј РС  50 
4 Ива Капетановић  1.мј.гитара фест.гудач РС   50 
5 Милош Самарџић  1.мј соло пјев. Бугарска  50 
6 Вук Хајдуковић  1.мј.хармоника међунар.  50 
7 Амила Хрустановић  1.мј. клавир Примавера  50 
8 Лазар Несторовић  2.мј.хармоника РС  50 
9 Алекса Сејменовић  2.мј. хармоника РС  50 
10 Ања Шурбат  2.мј.гитара  РС  50 
11 Борисав Станковић  2.мј.гитара РС  50 
12 Анђела Мишић  2.мј.примавера  50 
13 Смиљана Лазић  1.мј.клавир инерн.такм.  50 
14 Селена Кесер  1.мј.клавир инерн.такм.  50 
15 Матеја Видовић  2.мј.клавир Н.Сад  50 
 УКУПНО    750 

 
II 

Средства из овог закључка исплатиће се са 
буџетске позиције: 416100 – Награде Вуковаца и 
школска такмичења. 
Средства ће се исплатити у готовини на благајни 
Градске управе, а код пријема ученика у Градској 
управи. 
 

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

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

Број: 02-400-125/2018                      
11. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника 
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Члан 1. 
Симанић Властимиру, дипломираном грађевинском 
инжењеру, вјештаку грађевинске струке, који је 
извршио процјену изграђеног градског грађевинског 
земљишта у Зворнику за спровођење лицитације за  
додјелу у закуп ради постављања киоска, одређује 
се накнада у износу 150,00 KM. 

 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
Исплата накнаде ће се извршити са конта 511700 
позиција 171801. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-430-785/2018                      
12. јун  2018. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р.

______________________________________________________________________________________ 
 
 

САДРЖАЈ 
   

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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