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ЗВОРНИК
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БРОЈ: 11/2020

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од
заразних болести ("Службени гласник Републике
Српске", број: 90/17),
Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20),
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској,
број: 50-1/20 од 03.08. 2020. године, Градски штаб за
ванредне ситуације на сједници одржаној дана
04.08.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ,
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК
1. Предлаже се Градоначелнику да донесе нову
Наредбу
о
регулисању
рада
трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији Града Зворник, којом ће до
17.08.2020. године продужити мјере одређене
Наредбом о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији Града Зворник, број: 02-02224/20 од 21.07.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-022-24/2020
4. август 2020. године
Зворник

КОМАНДАНТА ШТАБА
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од
заразних болести ("Службени гласник Републике
Српске", број: 90/17),
Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20)
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској,
број: 52-1/20 од 17.08. 2020. године, Градски штаб за
ванредне ситуације на сједници одржаној дана
17.08.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ,
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК
1. Предлаже се Градоначелнику да донесе нову
Наредбу
о
регулисању
рада
трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији Града Зворник, којом ће се
дозволити извођење музике уживо и путем ди-џеј
извођача и којом ће до 31.08.2020.године продужити
остале мјере одређене Наредбом о регулисању
рада
трговинских,
угоститељских,
занатских,
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услужних и других објеката на територији Града
Зворник, број: 02-022-24/20 од 21.07.2020.године и
Наредбом о измјенама Наредбе о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији Града Зворник, број:
02-022-24/20 од 04.08.2020.године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-022-24/2020
17. август 2020. године
Зворник

КОМАНДАНТА ШТАБА
Зоран Стевановић с.р

ГРАДОНАЧЕЛНИК
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести ("Службени гласник Републике Српске",
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20)
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској,
број: 50-1/20 од 03.08. 2020. године, на приједлог
Градског
штаба
за
ванредне
ситуације,
Градоначелник доноси:
НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ,
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК

21. август 2020.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести ("Службени гласник Републике Српске",
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20)
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској,
број: 52-1/20 од 17.08. 2020.године, на приједлог
Градског
штаба
за
ванредне
ситуације,
Градоначелник доноси:
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ,
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗВОРНИК
1. У циљу превенције ширења новог вируса корона
SARS – CoV-2 и COVID-19 болести и заштите и
спасавања становништва, на подручју Града
Зворник :
1) до 31.08.2020.године забрањују се сва јавна
окупљања у групама већим од 50 лица и
2) до 31. 08. 2020.године дозвољавају се
такмичарске
активности
спортских
организација и спортиста искључиво без
присуства публике, уз поштовање свих
епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ
"Институт за јавно здравство Републике
Српске ".

1. У Наредби о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији Града Зворник, број: 02-02224/20 од 21.07. 2020.године, у подтачкама 1) и 2)
тачке 1. ријечи "до 03.08.2020.године" замјењују се
ријечима "до 17.08.2020.године".

2. Трговинске и занатско-предузетничке радње враћају се на редован режим рада прописан Одлуком о
одређивању радног времена трговинских и занатскопредузетничких радњи на подручју Града Зворник
("Службени гласник општине Зворник", број: 4/09 и
"Службени гласник града Зворник", број: 12/17).

2. У Наредби о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији Града Зворник, број: 02-02224/20 од 21.07. 2020.године, у тачки 3. ријечи "до
03.08.2020.године" замјењују се ријечима "до
17.08.2020.године".

3. До 31.08. 2020.године, ограничава се радно
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће
од 06:00 до 24:00 часа.

3. У свему осталом Наредба о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији Града Зворник, број:
02-022-24/20 од 21. 07. 2020. године, остаје на
снази.
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-022-24/2020
4. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

4. Угоститељи који послују у угоститељском објекту
за смјештај (хотели, мотели, хостели) могу без
временског ограничења пружати услуге смјештаја, а
услуге хране и пића могу пружати гостима и трећим
лицима у времену од 06:00 до 24:00 часа.
5. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ЈУ
РСЦ "Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине
Зворник" Зворник настављају са радом започетим
01.06.2020.године.
6. Сви субјекти из т. 2,3,4. и 5. ове наредбе дужни су
организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно
здравство Републике Српске" за спречавање појаве
и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
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7. Обавезују се грађани да на отвореном простору
користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у
складу са Упутством ЈЗУ "Иниститут за јавно
здравство Републике Српске".
8. Инспекцијски надзор над спровођењем ове
наредбе вршиће Одјељење за инспекцијски надзор
Градске управе Зворник, путем надлежне инспекције
и Одјељење комуналне полиције Градске управе
Зворник.
9. О извршењу задатака из ове наредбе органи из
тачке 8. ће свакодневно извјештавати команданта
Градског штаба за ванредне ситуације.
10. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба o
регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката на територији
Града
Зворник,
број:
02-022-24/20
од
21.07.2020.године и Наредба о измјенама Наредбе о
регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката на територији
Града
Зворник,
број:
02-022-24/20
од
04.08.2020.године.
11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-022-24/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи РС („Службани гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 17. Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14) и члана 41. и 51. Статута
града Зворник - пречишћен текст („Службени
гласник града Зворник“, број: 5/17), а у складу са
средствима планираним у Буџету града Зворник за
2020. годину, Градоначелник града Зворник, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ
I
На основу указаних потреба Градске управе Зворник
врши се допуна Плана јавних набавки Града
Зворник за 2020. годину, број: 02-022-4/20 од
27.02.2020. године (План набавки).
II
Допуна Плана набавки је сачињена у складу са
средствима у Буџету Градске управе Зворник и
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру
Градске управе Зворник које нису обухваћене
Планом набавки.
III
Сви подаци који су обухваћени допунама Плана
набавки садржани су у табели која је саставни дио
ове Одлуке.

21. август 2020.

IV
Ова одлука је саставни дио Плана набавки. Сви
остали подаци Плана набавки за 2020. годину остају
непромјењени.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и
на
Интернет
страници
Града
Зворник:
www.gradzvornik.org.
Број: 02-022-4-1/2020
8. фебруар 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
I
Одобравају се новчана средства Заједници етажних
власника зграде „Ватрогасни дом“ из Зворника у
износу од 2.850.00 КМ, намјенски за суфинансирање
изградње предулаза и уградње улазних врата и
прозора.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројеката на подручју града
Зворник.
III
Заједница етажних власника зграде „Ватрогасни
дом“ ће из сопствених средстава финансирати
преостали дио трошкова изградње предулаза и
уградње улазних врата и прозора. Заједница
етажних власника зграде „Ватрогасни дом“ је
обавезна Градској управи доставити извјештај о
утрошеним средствима која су добили од Грдске
управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе града Зворник. Средства
исплатити на жиро рачун заједнице етажних
власника „Ватрогасни дом“ број: 551-450-2231764019.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-48/2020
5. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р
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21. август 2020.

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник д о н о с и

I
Одобравају се новчана средства Заједници етажних
власника зграде „Нова Градња“ из Козлука у износу
од 1.650.00 КМ, намјенски за суфинансирање
реконструкције кровa зграде.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ШЕПАК

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

I
Одобравају
се
новчана
средства
Српској
православној Црквеној општини Шепак у износу од
3.000,00 КМ намјенски за суфинансирање изградње
капеле у мјесној заједници Доњи Шепак.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројеката на подручју града
Зворник.
III
Српска православна Црквена општина Шепак ће из
сопствених средстава и донација мјештана ове
мјесне заједнице финансирати преостали дио
трошкова радова. Српска православна Црквена
општина Шепак је обавезна Градској управи
доставити извјештај о утрошеним средствима која су
добили од Грдске управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120 - Kабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Српске
православне Црквене општине Шепак-562-00981320996-20.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-73/2020
12. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник
града Зворник, број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

III
Заједница етажних власника зграде „Нова Градња“
ће из сопствених средстава финансирати преостали
дио
трошкова
за
реконструкцију
кровне
конструкције.Заједница етажних власника зграде
„Нова Градња“ је обавезна Градској управи
доставити извјештај о утрошеним средствима која су
добили од Грдске управе.
IV
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе
града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Заједнице
етажних власника зграде „Нова Градња“ 562-09980663121-38
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-127/2019
17. јул 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16),
члана 134. став 3. Закона о социјалној заштити
(“Службени гласник РС“, број 37/12, 90/16 и 94/19) 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
ОДЛУКУ
О НАБАВЦИ ДРВА ЗА ОГРЕВ
I
Овом Одлуком утврђује се право и поступак набавке
дрва за огрев за социјално угрожено становништво
на подручју града Зворник, која се финансира из
буџета града Зворник.
II
Право на додјелу дрва за огрев имају породице и
појединци који се налазе у тешкој материјалној
ситуацији и налазе се на евиденцијама Центра за
социјални рад Зворник и Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности које и утврђује коначан
списак.
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III
Средства из тачке 1. Ове Одлуке, обезбједиће се са
буџетске
позиције
Једнократне
помоћи
појединцима и трошкови за сахрану незбринутих
лица, економски код 416100.

Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“,
број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

IV
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.

I
У отвореном поступку за избор најповољнијег
понуђача за јавну набавку: „Реконструкција дијела
градске улице „Браће Југовић“ у Зворнику“
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-336-356/20 од 17.07.2020. године, пријавио се понуђач:

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-71/2020
12. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1.
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града
Зворник“, број: 2/16) 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
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
I
Поништава се поступак јавне набавке „Изградња
Дома културе у Каменици – фаза l“- отворени
поступак, објављен на порталу јавних набавки број:
70-1-3-35-3-55/20, дана 16.07.2020. године у складу
са чланом 69. став (2), тачка е) Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, јер је цијена
достављене понуде знатно већа од осигураних
средстава уговорног органа за предметну набавку.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена на веб страници Града Зворник:
www.gradzvornik.org.
III
Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема.
Жалба се подноси Канцеларији за разматрање
жалби путем Уговорног органа у писаној форми у
три примјерка.
Број: 02-360-39/2020
12. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. Правилника
о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града
Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број:
2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник –

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

1. Конзорцијум: „Тренд“ д.о.о. Зворник и „Кесо –
градња“ д.о.о. Тршић - Зворник
II
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као
најповољнији јер је за наведене радове доставио
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом од 99.745,10КМ без ПДВ-а. Рок за
извођење радова је 60 дана од дана увођења
извођача у посао, а плаћање се врши по
испостављању овјерених привремених ситуација.
III
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року
од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.
Број: 02-360-40/2020
20. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16), члана 5. Закона о дјечијој заштити
(''Службени гласник Републике Српске'', број:
114/17), и чл. 41. и 51. Статута града Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Градоначелник Града Зворник
доноси
ПРАВИЛНИК
О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА
РОЂЕЊЕ ДЈЕТЕТА
Члан 1.
Овим
правилником
дефинише
се
основ,
критеријуми, висина једнократне новчане помоћи,
услов и начин остваривања и коришћења права за
новорођено дијете коју обезбеђује Град Зворник.
Члан 2.
Једнократна новчана помоћ за рођење дјетета
представља
право
родитеља,
самохраног
родитеља, старатеља или усвојитеља дјетета на
једнократни новчани износ за новорођено дијете.
Члан 3.
Средства за једнократну новчану помоћ за рођење
дјетета планирају су Буџетом Града Зворник.
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Члан 4.
Право на исплату једнократне новчане помоћи за
рођење дјетета има подносилац захтјева ако:
1) Оба родитеља имају пребивалиште на
подручју Града Зворник у дужини од најмање
годину дана и ту живе у вријеме рођења
дјетета.
2) Самохрани родитељ који је уједно и старатељ
дјетета има пребивалиште на подручју Града
Зворник и ту живи у вријеме рођења дјетета.
3) Старатељ или усвојитељ има пребивалиште
на подручју Града Зворник и ту живи у
вријеме рођења дјетета.
4) Уз поднесени захтјев за исплату једнократне
новчане помоћи за рођење дјетета приложи
документацију из члана 10. овог правилника.
Члан 5.
Подносиоци захтјева за једнократну новчану помоћ
за рођење дјетета који имају пријављено
пребивалиште на подручју Града Зворник али не
бораве током цијеле године на тој адреси, немају
право на исплату једнократне новчане помоћи за
рођење дјетета.
Члан 6.
Запослени у Градској управи Града Зворник немају
право на исплату једнократне новчане помоћи за
рођење дјетета.
Члан 7.
(1) Захтјев за једнократну новчану помоћ за рођење
дјетета подноси се у року од највише годину дана од
дана рођења дјетета за које се помоћ тражи.
(2) У случају рођења више дјеце у једном породу,
право за додјелу новчаних средстава остварује се,
за свако дијете појединачно.
Члан 8.
Висина једнократне новчане помоћи за рођење
дјетета износи:
1) Прворођено и другорођено дијете
200 КМ,
2) Трећерођено и четврторођено дијете 500 КМ.
Члан 9.
(1) Захтјев за једнократну новчану помоћ за рођење
дјетета подноси се Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности преко пријемне канцеларије
Градске управе Града Зворник.
(2) Уз захтјев за додјелу једнократне новчане
помоћи за рођење дјетета неопходно је приложити:
1) родни лист дјетета за које се захтјев подноси,
те родни листови остале дјеце (ако их има),
2) копије личних карата родитеља, самохраног
родитеља или старатеља, или увјерење о
пребивалишту,
3) кућна
листа,
(изјава
о
члановима
домаћинства),
4) за прворођено и другорођено дијете за једног
родитеља је неопходна (поред наведених
услова) потврда Завода за запошљавање да
се налази на евиденцији Завода (или
овјерена изјава),
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Члан 10.
Образац захтјева може се преузети у пријемној
канцеларији – шалтер сали и web порталу Града
Зворник.
Члан 11.
(1) За остваривање права предвиђених овим
правилником у редослед рођења не рачунају се
дјеца која су мртворођена.
(2) За дјецу под старатељством и дјецу збринуту у
хранитељској породици, ред рођења се утврђује
према броју дјеце старатеља и хранитеља која живе
с њим у заједничком домаћинству.
(3) Редослијед рођења и број дјеце из разведеног
брака или ванбрачне заједнице утврђује се према
чињеници којем родитељу су повјерена дјеца
одлуком надлежног органа.
Члан 12.
О праву на једнократну новчану помоћ за рођење
дјетета након проведеног поступка и на основу
прикупљене документације, рјешењем одлучује
Начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности.
Члан 13.
(1) Начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности донијеће рјешење којим ће:
1) захтјев прихватити и утврдити право на
једнократну новчану помоћ за рођење дјетета
уколико су испуњени услови прописани овим
правилником,
2) захтјев одбити уколико утврди да
нису
испуњени услови за исплату једнократне
новчане помоћи за рођење дјетета, који се
траже овим правилником,
3) захтјев одбацити уколико утврди да са
захтјевом није приложена сва потребна
документација тражена овим правилником.
(2) Против рјешења Начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности може се
поднијети жалба Градоначелнику града Зворник у
року од 15. дана.
Члан 14.
Градоначелник, у изузетним случајевима може
одобрити једнократну новчану помоћ, максимално
до износа 500.00 конвертибилних марака:
1) породицама изразито слабог материјалног
стања које имају троје и више школске или
малољетне дјеце, (поред тражених услова у
члану 10. уз захтјев доставити доказ о слабом
материјалном
стању
или
ванредним
издацима за школовање дјеце).
2) финансирање програма и активности које
имају за циљ подршку наталитета, заштите
мајки и породиља, (ако добију позитивну
оцјену предложеног пројекта да је исти од
општег интереса за Град Зворник).
Члан 15.
За реализацију овог
правилника задужује се
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије.
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Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о једнократној новчаној помоћи за
рођење дјетета број: 02-022-40/2019 од 29.03.2019.
године објављена у „Службеном гласнику општине
Зворник“ број 03/19.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-70/2020
11. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 41. став 1.
тачка 8. Статута града Зворник - Пречишћени текст
(„Службени гласник Града Зворник“, број 5/17),
Градоначелник града Зворник доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Градској управи
Града Зворник („Службени гласник града Зворник“,
бр. 11/18, 2/19, 9/19, 14/19 и 6/20), мијења се члан
55., тако што се код радног мјеста у Одјељењу за
борачко-инвалидску заштиту под редним бројем
9.4.6. Виши стручни сарадник за заштиту права
породица погинулих бораца и цивилних жртава
рада, у дијелу „Услови“, услов „ВШС правног смјера,
VI степен стручне спреме, или ВСС, први циклус
студија правног смјера са најмање 180 ECTS бодова
или еквивалент“ мијења у „ВШС правног или економског смјера, VI степен стручне спреме, или ВСС,
први циклус студија правног или економског смјера
са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент“.
У истом члану, код радног мјеста у Стручној служби
Скупштине града, под редним бројем 9.9.4.
Самостални стручни сарадник за послове мјесних
заједница, мијења назив радног мјеста и гласи
„Самостални стручни сарадник за управљање
канцеларијом за послове мјесних заједница“.
У истом члану, код радног мјеста у Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности, под редним
бројем 9.6.3.6. Портир у Пословној зони Јадар, у
дијелу „Број извршилаца“ ријечи „шест извршилаца“
се мијењају у „седам извршилаца“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Зворник.
Број: 02-014-2/2020
10. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

21. август 2020.

На основу члана 93. став 5. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 51. Статута града Зворник Пречишћени текст („Службени гласник Града
Зворник, број 5/17) Градоначелник Зворника, доноси
ПЛАН
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА И
НАМЈЕШТЕНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Планом о стручном усавршавању и
оспособљавању службеника и намјештеника у
градској управи Града Зворник (у даљем тексту:
План) регулишу се начин и поступак стручног
усавршавања и оспособљавања службеника и
намјештеника у Градској управи Града Зворник (у
даљем тексту: Градска управа), права и обавезе
службеника и намјештеника Градске управе за
вријеме и послије стручног усавршавања и
оспособљавања и вођење евиденције о стручном
усавршавању и оспособљавању.
Члан 2.
(1) Сврха стручног усавршавања и оспособљавања
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
одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, начелима управног поступка,
канцеларијског пословања, интерним актима
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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 оспособљавања.
Члан 5.
(1) Службеници и намјештеници дужни су да се
стручно усавршавају за послове које обављају, те да
похађају програме стручног усавршавања и
оспособљавања 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 оспособљавања и уколико
исти нису предвиђени овим планом.
р/б
Обука
1.

Годишњи Финансијски извјештаји

2.

Континуирана професионална едукација

3.

Семинар за буџетске кориснике, новости
у прописима

21. август 2020.

Члан 8.
(1) Стручно усавршавање и оспособљавање у
Градској управи Града Зворник вршиће се у складу
са „Програмом рада система обуке за запослене у
јединицама локалне самоуправе за 2020. годину“
усвојен од стране Комисије за обуку као
координационо тијело именовано од Владе РС,
којим су обухваћене теме обука чија је реализација
планирана у 2020. години.
(2) Комисија за обуку је у Програм рада уврстила
сљедеће теме:
(3) Унапређење безбједности саобраћаја кроз
припрему пријдлога пројеката у области
безбједности саобраћаја,
3) Процес
израде
пројеката
у
оквиру
Инструмента за претприступну помоћ ЕУ
2014-2020 (ИПА2),
4) Процес припреме пројеката у оквиру
Програма прекограничне сарадње СрбијаБиХ 2014-2020,
5) Социјално становање,
6) Е-управа,
7) Борба против корупције,
8) Развојне могућности и ограничења у функцији
ефикасније просторне организације,
9) Управљање системом квалитета ISO 9001.
Члан 9.
(1) Служба за заједничке послове и управљање
људским ресурсима води евиденцију о облицима
стручног
усавршавања
и
оспособљавања
укључујући семинаре, радионице, округле столове и
друге сличне видове стручног усавршавања и
оспособљавања.
(2) Циљ евиденције из претходног става овог члана
је да обједини податке о стручном усавршавању и
оспособљавању свих службеника и намјештеника
Градске управе, као и програмима стручног
усавршавања и оспособљавања које је сваки
службеник и намјештеник завршио.
Члан 10.
По
завршетку
стручног
усавршавања
и
оспособљавања, службеник, односно намјештеник
дужан је да достави Служби сертификат, односно
диплому о завршеном стручном усавршавању или
оспособљавању, ако је исту добио.
Носилац

Савез рачуновођа и
ревизора и
Министарство
финансија РС
Савез рачуновођа и
ревизора РС

Савез рачуновођа и
ревизора и
Министарство
финансија РС

Временски
рок
01.02. 31.12.2020.

01.04. 31.12.2020.

01.05. 31.12.2020.

Учесници
Службеници
Одјељења за
финансије
Службеници
Одјељења за
финансије и
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одјељења за
финансије и
Одсјека за
интерну ревизију
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4.

Полугодишњи финансијски извјештаји

Савез рачуновођа и
ревизора РС

01.07. 31.12.2020.

5.

Симпозијум-Конгрес Савеза рачуновођа
и ревизора РС

Савез рачуновођа и
ревизора и
Министарство
финансија РС

01.0131.10.2020.

6.

Континуирана професионална
едукација, едукативни семинари за
лиценцу

Савез рачуновођа и
ревизора

01.01.31.10.2020.

7.

Семинар за буџетске кориснике, новости
у прописима, области ПУ

01.11. 31.12.2020.

8.

Ревизија учинка

Савез рачуновођа и
ревизора и
Министарство
финансија РС
Министарство
финансија РС

9.

Ревизија система интерних контрола

Министарство
финансија РС

01.03. 31.12.2020.

10.

Процјена квалитета интерне ревизије

Министарство
финансија РС

01.03. 31.12.2020.

11.

Сарадња интерне и екстерне ревизије

Министарство
финансија РС

01.03. 31.12.2020.

12.

Годишња конференција интерних
ревизора

Министарство
финансија РС

0406.04.2020.

Радни односи

Министарство рада и
БиЗ РС

03.01. 31.12.2020.

13.

01.03. 31.12.2020.

14.

Спровођење Стратегије за борбу против
корупције

Министарство
унутрашњих послова
РС и међународне
организације у БиХ

01.0331.12.2020

15.

Информациона технологија, нови
програми, е-управа

Надлежна
министарства и и
међународне
организације у БиХ

01.06. 31.12.2020.

16.

Вођење матичних књига, електронске
провјере, спровођење Закона о заштити
личних података,

Министарство управе и
локалне самоуправе

01.03. 31.12.2020.

Службеници
Одјељења за
финансије
Службеници
Одјељења за
финансије и
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одјељења за
финансије и
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одјељења за
финансије
Службеници
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одсјека за
интерну ревизију
Службеници
Одсјека за
интерну ревизију
Запослени у
Одсјеку за
управљање
људским
ресурсима
Шеф Одсјека за
управљање
људским
ресурсима и
ССС за
заступање Града
у управним и
судским
поступцима у
Кабинету
градоначелника
ВСС – систем
администратор у
Служби за
заједничке
послове у
прављање
људским
ресурсима и
службеници
Одјељења за
општу управу
Службеници
Одјељења за
општу управу

9

БРОЈ 11

Службени гласник града Зворник

21. август 2020.

17.

Канцеларијско и архивско пословање

Министарство управе и
локалне самоуправе и
Архив РС

01.07. –
30.11.2020.

18.

Прописи о држављанству и о вођењу
матичних књига

Министарство управе и
локалне самоуправе

01.04.31.12.2020

19.

Сајам грађевинарства у Београду

Београдски сајам

0130.04.2020.

20.

Грађевинарство, пројектовање
саобраћајница, денивелисаних и
површенских раскрсница, паркиралишта

Саобраћајни факултет
Добој

01.06. 31.07.2020.

21.

Међународни конгрес о путевима

Београд

0130.06.2020.

22.

Међународни сајам заштите животне
средине у Београду

ECOFAIR

0131.10.2020.

23.

Међународни сајам туризма и екологије
у Лукавцу

ЛИСТ

0131.05.2020.

24.

Нове технологије у примарној
пољопривредној производњи

Пољопривредна
стручна служба
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде РС

03.01.31.03-2020.

ВСС – систем
администратор у
Служби за
заједничке
послове у
прављање
људским
ресурсима и
службеници
Одјељења за
општу управу
Службеници
одјељења за
општу управу
Службеници
Одјељења за
стамбенокомуналне
послове и
послове
саобраћаја и
урбанистичкограђевински
инспектори у
Одјељењу за
инспекцијски
надзор
Службеници
Одјељења за
стамбенокомуналне
послове и
послове
саобраћаја
Службеници
Одјељења за
стамбенокомуналне
послове и
послове
саобраћаја
ССС за заштиту
животне средине
у Одјељењу за
стамбенокомуналне
послове и
послове
саобраћаја
ССС за заштиту
животне средине
у Одјељењу за
стамбенокомуналне
послове и
послове
саобраћаја
ССС за
пољопривреду у
Одјељењу за
привреду и
друштвене
дјелатности
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25.

Методологија израде пројеката за јавни
и цивилни сектор

Стручне консултантске
куће

03.01.30.06.2020.

26.

Унапређење вођења електронског
регистра предузетника у РС

Министарство привреде
и предузетништва РС

01.06.31.12.2020.

27.

Стандарди и ангажман за спречавање
насиља над женама и породичног
насиља у БиХ

Минис. здравља и
социјалне заштите,
Свјетска банка,
Џендер центар РС

У складу са
акционим
планом
пројекта
Џендер
центра

28.

Јавне расправе приликом доношења
нових прописа на нивоу БиХ и РС

Предлагач прописа

01.03. 31.12.2020.

29.

Јачање улоге мјесних заједница у БиХ

УНДП

01.03.31.12.2020.

30.

Спровођење изборног процеса

ЦИК БиХ

01.03. 31.12.2020.

31.

Спровођење локалног акционог плана за
ре/интеграцију БХ држављана који се
враћају по основу споразума о
реадмисији
Вршење инспекцијског надзора у
приватном стамбеном објекту

Министарство за
људска праван и
избјеглице

01.03. 31.12.2020.

Републички
инспекторат

Континуира
но

33.

Законска регулатива и израда аката

Републички
инспекторат

Континуира
но

34.

Контрола лица која обављају дјелатност
путем друштвених мрежа

Републички
инспекторат

Континуира
но

35.

Вођење инспекцијског поступка

Републички
инспекторат

Континуира
но

36.

Примјена прописа из области борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних
жртава рата

Министарство рада и
БИЗ РС

03.01. 31.12.2020.

32.

Службеници
Одсјека за
друштвене
дјелатности у
Одјељењу за
привреду и
друштвене
дјелатности
Службеници
Одсјека за
привреду у
Одјељењу за
привреду и
друштвене
дјелатности
Самостални
стручни сарадник
за образовање и
културу у
Одјељењу за
привреду и
друштвене
дјелатности
Службеници
Стручне службе
Скупштине града
Зворник
Службеници
Стручне службе
Скупштине града
Зворник
ССС за послове
Центра за
бирачки списак
Града Зворник у
Стручној служби
Скупштине града
Зворник
СС за обнову
објеката
повратника и
расељених лица
Сви инспектори
Одјељења за
инспекцијски
надзор
Сви инспектори
Одјељења за
инспекцијски
надзор
Сви инспектори
Одјељења за
инспекцијски
надзор
Сви инспектори
Одјељења за
инспекцијски
надзор
Службеници
Одјељења за
борачкоинвалидску
заштиту
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37.

Социјално
Српској

38.

Службени гласник града Зворник
становање

Министарство рада и
БИЗ РС

03.01.31.12.2020.

Финансијско управљање и контрола

Министарство
финансија, Републички
инспекторат

01.03.31.12.2020.

39.

Безбједност
заједници

Министарства и
међународне
организације у БиХ

01.03.31.12.2020.

40.

Односи са јавношћу и информисање

Министарства и
међународне
организације у БиХ

01.03. 31.12.2020.

41.

Пројектно планирање

Министарства и
међународне
организације у БиХ

01.03.31.12.2020.

42.

Јавне набавке

Министарства и
међународне
организације у БиХ

01.03. 31.12.2020.

43.

Семинари из области
комуналне полиције

Министарства

01.03. 31.12.2020.

44.

Обука за рониоце

Ронилачки клубови

01.03. 31.12.2020.

45.

Обука за управљање моторним чамцима

Лучка капетанија

01.03. 31.12.2020.

саобраћаја

у

Републици

21. август 2020.

у

локалној

надлежности

Службеници
Одјељења за
борачкоинвалидску
заштиту
ССС за
заступање Града
у управним и
судским
поступцима и
ССС за
административне
послове и WEB
портал
Стручни
савјетник за
међуопштинску
сарадњу и
локални развој у
Кабинету
градоначелника
Стручни
савјетник за
односе са
јавношћу и
информисање и
ССС за
пројектно
планирање и
промоцију Града
у Кабинету
градоначелника
ССС за
пројектно
планирање и
промоцију Града
у Кабинету
градоначелника
ССС за
заступање Града
у управним и
судским
поступцима у
Кабинету
градоначелника,
службеници
Службе за јавне
набавке,
управљање
развојем и
међународну
сарадњу
Службеници
Одјељења
комуналне
полиције
Службеници
Службе цивилне
заштите
Службеници
Службе цивилне
заштите

12

БРОЈ 11

Службени гласник града Зворник

21. август 2020.

46.

Обуке и семинари о управљању
ризицима и катастрофама

Републичка управа
цивилне заштите

01.03. 31.12.2020.

Службеници
Службе цивилне
заштите

47.

Међународне донаторске конференције
за цивилну заштиту

Републичка управа
цивилне заштите

01.03. 31.12.2020.

Службеници
Службе цивилне
заштите

48.

Заштита на раду

01.03. 31.12.2020.

Сви запослени

49.

Стручно оспособљавање и
усавршавање припадника Службе
професионалне ватрогасне јединице
Градске управе Града Зворник

Референт за заштиту
на раду у Служби
професионалне
ватрогасне јединице
Надлежни органи
Према Програму
стручног
оспособљавања и
усавршавања

03.01.31.12.2020.

50.

Едукације и састанци у оквиру пројекта
ПРО-Будућност

Запослени у
Служби
професионалне
ватрогасне
јединице
Градске управе
Града Зворник
Службеници
Одсјека за
управљање
развојем и
међународну
сарадњу
ССС за одрживи
развој и
енергетску
ефикасност из
Одсјека за
управљање
развојем и
међународну
сарадњу
Службеници
Одсјека за
управљање
развојем и
међународну
сарадњу
Самостални
стручни
сарадници за
јавне набавке у
Служби за јавне
набавке,
управљање
развојем и
међународну
сарадњу
Самостални
стручни
сарадници за
јавне набавке у
Служби за јавне
набавке,
управљање
развојем и
међународну
сарадњу

51.

Обуке на тему енергетске ефикасности и
одрживих извора
енергије

ЦРС

У складу са
акционим
планом

ГИЗ, УНДП

У складу са
јавним
позивом

52.

Едукације на тему припреме пројектних
приједлога, праћења и реализације
пројеката

Међународне
организације у БиХ

У складу са
јавним
позивима,
пројектима

53.

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

Агенција за јавне
набавке БиХ

Према
потреби и
јавним
позивима

54.

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

Агенција за јавне
набавке БиХ и Свјетска
банка

Према
потреби и
јавним
позивима
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55.

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

56.

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

У складу са одобреним
пројектима и јавним
позивима

Члан 11.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објаве
у „Службеном гласнику Града Зворник“.
Број: 02-020-6/2020
29. јул 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16 и 66/18), члана 11. став 5. Закона о
заштити од насиља у породици („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 102/12, 108/13, 82/15 и
84/19) и чл. 41. и 51. Статута града ЗворникПречишћени текст („Службени гласник града
Зворник“, број 5/17), Градоначелник Зворника
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
И САРАДЊУ
1. Формира се Група за координацију и сарадњу у
случајевима насиља у породици у ниже наведеном
саставу:
1) Љиљана Тохољ, представник Градске
управе Града Зворник – предсједник,
2) Горан Јовић, представник Основног суда у
Зворнику – члан,
3) Далиборка
Липовац
Милошевић,
представник ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник –
члан,
4) Младен Којић, представник Полицијске
управе Зворник – члан,
5) Драгана Митровић, представник ЈЗУ Дом
здравља Зворник – члан,
6) Милојка Коловић, представник ЈЗУ Болница
Зворник – члан.
2. Задатак Групе је да обезбједи сарадњу
субјеката заштите жртава насиља у породици у
најбољем интересу жртава.
3. Група ће на захтјев Министарства породице,
омладине и спорта достављати извјештаје о свом
раду и остале потребне информације.
4. За рад Групе одговоран је предсједник Групе.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворника.
Број: 02-052-93/2020
29. јул 2020. године
Зворник

21. август 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

јун децембар

У складу са
јавним
позивима

Службеници
Службе за јавне
набавке,
управљање
развојем и
међународну
сарадњу
Запослени у
Градској управи

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске
97/16, 36/19), члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“
број: 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 51. Статута града
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“ број: 05/17), Градоначелник града Зворник,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
1. Именује се Комисија
помоћи у саставу:

за једнократне новчане

1) Дарко Стефановић, предсједник,
2) Срђан Деспић, члан,
3) Милош Томић, члан.
2. Комисија
за једнократне новчане помоћи
обрађује пристигле захтјеве грађана, доноси
одговарајући став и мишљење о основаности сваког
појединачног
захтјева
те
исти
прослеђује
градоначелнику града Зворник.
3. Градоначелник на основу мишљења Комисије
доноси одлуку о додјели новчаних средстава.
4. За рад
Комисије.

Комисије

одговоран је

предсједник

5. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење
градоначелника града Зворник број:02-111-39/19 од
17.07.2019. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“
Број: 02-111-20/2020
10. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 27. Правилника о реализацији
пројеката
водоводне
и
канализационе
инфраструктуре („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 116/12) и члана 47. Статута града
Зворник (''Службени гласник града Зворник'' број:
2/16) Градоначелник града Зворник д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Именује се Комисија
сљедећем саставу:

за

јавну

набавку

у
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1. Милош Томић, представник Градске управе
Зворник, предсједник
2. Бошко Којић, представник Градске управе
Зворник, члан
3. Зоран Ђукановић, представник Градске
управе Зворник, члан
4. Миладин Ристић, представник Градске управе
Зворник, члан
5. Маринко Вранић, представник Министарства
пољопривреде,водопривреде и шумарства
РС, члан
6. Ивана Гргић, представник Министарства
финансија РС, члан
7. Виолета Клепић, представник Министарства
финансија РС, секретар Комисије
8. Митар Ристановић, представник Градске
управе Зворник, записничар.
2. Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да
00
18.08.2020. године у 12 часова у просторијама
Градске управе Зворник, у складу са PRAG-ом
(Practical Guide to Contract Procedures for EU External
Actions), условима уговарања по FIDIC-у (Fédération
International Des Ingénieurs – Conseils) и ЕИБ-овим
водичем за набавке, проведе процедуру избора
најповољније понуде по Тендеру број: 02-36032/2020 (извршење набавке извођења радова за
пројекат „Изградња водоводног система „ЛокањПилица“ - I фаза“, те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору најповољнијег понуђача достави Градоначелнику. Градоначелник ће донијети одлуку о избору
најповољнијег понуђача, уз претходну сагласност
Тима за управљање пројектима и прибављено
мишљење Европске инвестиционе банке.
3. Комисију чине предсједник, који нема право
гласа, секретар који нема право гласа и непарни
број чланова с правом гласа. Предсједник је
одговоран за усклађивање поступка осјењивања у
складу с правилима PRAG-а, за осигурање
непристрасности чланова Комисије за оцјену и за
транспарентност поступка. Чланови Комисије с
правом гласа колективно су одговорни за одлуке
које су донијели. Секретар Комисије одговоран је за
праћење
регуларности
процеса
набавке.
Записничар Комисије одговоран је за провођење
свих административних задатака повезаних с
поступком оцјењивања (припрему и прикупљање
изјава о непристрасности и повјерљивости, вођење
записника са сједница Комисије, евиденција и
докумената, вођење евиденције о присутности и
припрему извјештаја о оцјењивању и осталих
прилога).
4. Чланови Комисије из члана 1. овог Рјешења
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у односу на понуђаче која је
саставни дио овог Рјешења.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-360-32/2020
12. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

21. август 2020.

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Изградња Дома културе у Каменици – фаза l“ отворени поступак, број: 02-360-39/20, у саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана,
3) Рада Милићевић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
4) Раде Савић, члан - Небојша Бошковић,
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 07.08.2020. 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: 02-360-39/2020
6. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17)
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018.
године, Градоначелник града Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Реконструкција дијела градксе улице „Браће
Југовић“ у Зворнику“ - отворени поступак, број: 02360-40/20, у саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран
Ђукановић, замјеник предсједника,
2) Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
3) Мирјана Иваз, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
4) Раде Савић, члан - Небојша Бошковић,
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 17.08.2020. 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: 02-360-40/2020
17. август 2020. године
Зворник
На основу члана 59.
(„Службени гласник
36/19), члана 41.
Пречишћени текст
Зворник“, број 5/17),
доноси

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

Закона о локалној самоуправи
Републике Српске бр. 97/16,
Статута града Зворник –
(„Службени гласник града
Градоначелник града Зворник

РЈЕШЕЊЕ
I
Именују се службеници Градске управе Града
Зворник задужени за сарадњу са Министарством за
европске интеграције и међународну сарадњу РС у
току
припреме
Јадранско-јонског
програма
транснационалне сарадње АДРИОН 2021-2027, и то:
1. Биљана Милић, шеф Одсјека за управљање
развојем и међународну сарадњу у Служби за
јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу,
biljana.milic@gradzvornik.org.

21. август 2020.

2. Даница Пелемиш-Суботић, самостални
стручни сарадник за пројектно планирање и
промоцију Града у Кабинету Градоначелника,
danicapelemis.subotic@gradzvornik.org
II
Задатак именованих службеника из тачке I овог
рјешења је да попуне упитнике Министарства за
европске интеграције и међународну сарадњу РС у
поступку прикупљања информација, у роковима које
одреди Министарство.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-111-21/2020
19. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: „Изградња обалоутврде и платоа на обали
ријеке Дрине у граду Зворнику“.
2. Радове из члана 1. ће изводити „КЕСО-ГРАДЊА“
д.о.о Тршић - Зворник, према условима из понуде
брoj 01-52/20 од 17.07.2020. године у року од 120
радних дана од дана обостраног потписивања
уговора. Обавезује се вршилац надзора да након
изведених радова, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-360-31-1/2020
10. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Бошко Којић из Локања, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету:
„Извођење молерских радова на згради ОШ „Никола
Тесла“ у Пилици“.
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21. август 2020.

2. Радове из члана 1. ће изводити „Идеал“ д.о.о
Брчко Дистрикт, према условима из понуде, број: 02360-34-2/20, од 03.07.2020. године, у року од 10
радних дана од дана увођења извођача радова у
посао. Обавезује се вршилац надзора да након
извршења Уговора, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20)
Градоначелник града Зворник доноси:

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

РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА

Број: 02-360-34/2020
3. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20)
Градоначелник града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекат који
испуњава услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Изложба -Разгледнице Зворника-610 година града“
делегиран од стране Центра за истраживање и
очување културно-историјске баштине „Др Ђорђе
Лазаревић“ Зворник, у износу од 1.000,00
конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020. годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун бр: 55540000342590-54 Нова банка АД Бања Лука,
филијала Зворник.
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-66-3/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

(1) Одобравају се средства за пројекте који
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Малац генијалац“ делегиран од стране Центра за
едукацију Малац генијаац Зворник, у износу од
2.000,00 конвертибилних марака
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020. годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун бр: 551450223-17463-65 Уникредит банка а.д. -филијала
Зворник
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-66-2/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20)
Градоначелник града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
(1) Одобравају се средства за пројекте који
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање програма и пројеката удружења
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грађана и фондација, који се финансира са буџетске
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења
„Закупнина простора“ делегиран од стране
Организација старјешина ГО Зворник, у износу од
2.400,00 конвертибилних марака
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун бр: 555-4000071708072 Нова банка а.д. -филијала Зворник
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-66-1/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20)
Градоначелник града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
(1) Одобравају се средства за пројекте који
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање омладинских програма и пројеката,
који се финансира са буџетске позиције – Грант за
финансирање буџета за младе „Мониторинг и
евалуација провођења Омладинске политике
Републике Српске и рада са младима на територији
Зворника“, делегиран од стране Омладинског
савјета
Зворник,
у
износу
од
3.000,00
конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање буџета за младе, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник. Средства уплатити на рачун Омладинског
савјета Зворник број: 562-009-80735399-44 НЛБ
банка а.д.-филијала Зворник.
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(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења
Број: 02-400-67-2/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20)
Градоначелник града Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
(1) Одобравају се средства за пројекте који
испуњавају услове по објављеном Конкурсу за
суфинансирање омладинских програма и пројеката,
који се финансира са буџетске позиције – Грант за
финансирање буџета за младе „Мониторинг
објективног информисања и утврђивање процента
повјерења јавног мњења према медијима у регији
Бирач“, делегиран од стране Мултимедијални
центар
Зворник,
у
износу
од
3.000,00
конвертибилних марака.
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант
за финансирање буџета за младе, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020.годину.
(3) За реализацију овог рјешења задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.
Средства
уплатити
на
рачун
Мултимедијалног центара Зворник број:562-00900001712-59 - НЛБ банка а.д.-филијала Зворник.
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од достављања
рјешења.
Број: 02-400-67-3/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник-
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Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 и 3/20),
рјешавајући по пријави Удружења за мобилност и
едукацију „Аранеа“, Градоначелник града Зворник
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
1. Одбија се пријава Удружења за мобилност и
едукацију „Аранеа“, за пројекат: “Џудо у вртиће“ јер
не испуњава услове из члана 7. став 3. Правилника
за додјелу средстава гранта омладинским и другим
удружењима грађана и фондацијама.
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Образложење
Удружења за мобилност и едукацију „Аранеа“,
пројектом :“Џудо у вртиће“ пријавило се на Конкурс
за суфинансирање програма и пројеката из
средстава за омладинска и друга удружења и
фондације – Грант за финансирање буџета за
младе.
Приликом разматрања пристиглих пријава на
конкурс, Комисија за спровођење Конкурса
констатовала је да пројекат: “Џудо у вртиће“,
делегиран од стране Удружења за мобилност и
едукацију „Аранеа“ не испуњава услове из члана 7.
став 3. Правилника за додјелу средстава гранта
омладинским и другим удружењима грађана и
фондацијама.
Имајући у виду да је због новонастале ситуације
изазване вирусом „Ковид19“ и мјера које се
предузимају по препоруци републичких и градских
штабова, забрањено окупљање већег броја особа на
једном мјесту, те да вртићи раде по принципу
смањеног броја дјеце у групама, сматрамо да због
безбједности дјеце овај пројекат у тренутној
ситуацији не треба проводити.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења није
дозвољена жалба али се може покренути управни
спор подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини
у року од 30 дана од достављања рјешења.
Број: 02-400-67-1/2020
17. август 2020. године
Зворник
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РЈЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА
1. Одбија се пријава Мото клуба „Дрински Соко“
Зворник, за пројекат: “Мото скуп“ јер не испуњава
услове из члана 7. став 3. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама.
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Образложење
Мото клуб „Дрински Соко“, пројектом: “Мото скуп“
пријавио се на Конкурс за суфинансирање програма
и пројеката из средстава за омладинска и друга
удружења и фондације – Грант за финансирање
НВО и удружења.
Приликом разматрања пристиглих пријава на
конкурс, Комисија за спровођење Конкурса
констатовала је да пројекат: “Мото скуп“, делегиран
од стране Мото клуб „Српски Соко“ не испуњава
услове из члана 7. став 3. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама.
Имајући у виду да је због новонастале ситуације
изазване вирусом „Ковид19“ и мјера које се
предузимају по препоруци републичких и градских
штабова, забрањено окупљање већег броја особа на
једном мјесту, сматрамо да због здравствене
безбједности учесника овај пројекат у тренутној
ситуацији не треба проводити.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења није
дозвољена жалба али се може покренути управни
спор подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини
у року од 30 дана од достављања рјешења.
Број: 02-400-67-4/2020
17. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

ПРОЈЕКАТ
ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА
ПРИПРАВНИКА: ВИСОКЕ, ВИШЕ И СРЕДЊЕ
СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
И ДРУГИХ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ЦИЉНЕ ГРУПЕ И ОБАВЕЗЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
Град Зворник у сарадњи са Заводом за
запошљавање
Републике
Српске
–Филијала
Зворник реализује Пројекат запошљавања и
самозапошљавања и суфинансира запошљавање
приправника: високе, више и средње стручне
спреме и других незапослених лица.
I.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 97/16), и члана 51 Статута града ЗворникПречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 05/17) и члана 6. Правилника за додјелу
средстава
гранта
омладинским
и
другим
удружењима грађана и фондацијама („Службени
гласник града Зворник“ број: 03/19 i 3/20),
рјешавајући по пријави Мото клуба „Дрински Соко“
Зворник, Градоначелник града Зворник доноси:

Члан 2.
(1) Пројектом је обухваћено суфинансирање
запошљавања и самозапошљавања лица са
евиденције Завода за запошљавање Републике
српске Филијала Зворник (у даљем тексту: Завод),
који активно траже запослење и пријављени су на
евиденцију Завода на дан објављивања Јавног
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позива, и то: приправника; високе, више и средње
стручне спреме и других незапослених лица, кроз
суфинансирање запошљавања код послодаваца, и
самозапошљавања за укупно 140 лица, и то:
1) 30 лица високе стручне спреме
2) 5 лица више стручне спреме,
3) 100 лица средње стручне спреме и КВ
радника,
4) 5 лица за самозапошљавање.
(2) Самозапошљавање подразумјева суфинансирање оснивања предузетника (предузетничке
радње), као основне дјелатности и то за лица која се
први пут региструју предузетничку дјелатност или
први пут оснивају привредно друштво а у
привредном друштву остварују радни однос.
Члан 3.
(1) Суфинансирање запошљавања код послодаваца
из буџета града Зворник
врши се у фиксном
мјесечном износу, и то:
1) за високу стручну спрему 750 КМ мјесечно, за
период 12 мјесеци, укупно 9000 КМ,
2) за вишу стручну спрему 600 КМ мјесечно, на
период од 9 мјесеци, укупно 5400 КМ,
3) за средњу стручну спрему 540 КМ мјесечно,
на период од 6 мјесеци, укупно 3240 КМ.
(2) Суфинансирање самозапошљавања (оснивање
предузетника и оснивање привредног друштва)
врши се на период од 12 мјесеци у износу 540 КМ
мјесечно. Укупно 6.480 КМ.
(3) Послодавацу који по овом Пројекту запосли лица
дјецу породица погинулих бораца, дјецу породица
ратних војних инвалида и ратне војне инвалиде,
одобриће се суфинансирање на период од 12
мјесеци, без обзира на стручну спрему лица које се
запосли, у износима наведеним у зависности од
стручне спреме.
(4) У случају да послодавци за одређени степен
стручне спреме искажу мање потребе од броја
планираног Пројектом, Градска управа ће одобрити
суфинансирање запошљавања лица друге стручне
спреме утврђене пројектом.
(5) Послодавцу се не могу одобрити средства
суфинансирања за иста лица за која је послодавац
остварио субвенцију код Завода за запошљавање.
Члан 4.
(1) Уколико послодавци искажу потребу за мањим
број лица за запошљавање у својству приправника,
Градска управа ће одобрити запошљавање и лица
(који нису приправници) до утврђеног укупног броја
лица утврђених Пројектом, под истим условима и на
период, као за приправнике.
(2) Укупна средства за реализацију овог пројекта у
2020. години износе 400.000 КМ, која су планирана у
буџету града Зворник. Преостала потребна средства
по овом пројекту за запошљавање на период од 12
мјесеци, обезбедиће се у буџету града Зворник за
2021. годину.
II. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Члан 5.
Послодавац је обавезан да за запослена лица по
овом Пројекту исплаћује нето плату са свим
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доприносима и порезима у складу са законом, а
најмању нето плату у износу:
(1) за високу стручну спрему 600 КМ мјесечно,
(2) за вишу стручну спрему
550 КМ мјесечно,
(3) за средњу стручну спрему 520 КМ мјесечно,
Члан 6.
Послодавац запосленом лицу обезбеђује топли
оброк или накнаду за исти, као и накнаду превоза
радника, уколико је то интерним актима послодавца
планирано.
Члан 7.
Послодавац у складу са својим могућностима и
интерним актима може запосленом лицу по овом
Пројекту исплаћивати и већу нето плату од износа
утврђених овим Пројектом.
Члан 8.
Послодавац је дужан да на крају периода обављања
приправничког
стажа,
приправнику
омогући
полагање приправничког испита и изда потврду о
истом.Послодавац је обавезан да надлежном
одјељењу Градске управи доставити документацију
за свако запослено лице у складу са овим пројектом
и Јавним позивом.
III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Члан 9.
За укупну реализацију Пројекта, задужено је
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Градске управе града Зворник.
Члан 10.
(1) Да би се послодавацу одобрила средства
потребно је да испуњава сљедеће услове:
1) Да је регистрован у складу са законским
прописима;
2) Да нема доспјелих а неизмирених обавеза за
запослене, по основу пореза и доприноса за
плате у складу са законом;
3) Да према кориснику није покренут нити
отворен стечајни односно ликвидациони
поступак.
(2) Послодавцима
који
испуњавају
напријед
наведене услове
утврђује
се
првенство
у
коришћењу
средстава
за
послодавце
који
запошљавају
дефицитарна
занимања,
послодавцима који се суочавају са изазовима
везаним за корона вирус и из области које се
суочавају са значајнијим одливом радне снаге.
IV. ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА
Члан 11.
Право на конкурисање за кориштење средстава по
овом Пројекту имају сва правна лица: акционарска
друштва, друштва са ограниченом одговорношћу,
задруге,
јавна предузећа, јавне установе и
предузетници који имају регистровано сједиште на
територији града Зворник и физичка лица која
остварују
самозапошљавање,
са
сталним
пребивалиштем и оснивањем предузетника
на
територији града Зворник.
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Члан 12.
(1) Заинтересовани послодавци за запошљавање
радника по овом Пројекту, обавезни су уз прописани
образац Пријаве на Јавни позив
доставити и
следећу документацију:
1) Рјешење о оснивању правног лица или
предузетника;
2) Рјешење о регистрацији пореског обвезника
у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ);
3) Програм оспособљавања приправника (према
прописаном образцу);
4) Потврду Пореске управе о измирењу пореза и
доприноса запослених, у складу са Законом,
не старију од 30 дана;
5) Копију биланса стања и биланса успјеха за
2019.годину;
6) Број радника на дан објављивања Јавног
позива, овјерен од Пореске управе;
7) Овјерену изјаву да према кориснику није
покренут нити отворен стечајни односно
ликвидациони поступак, не старију од три
мјесеца и да у току кориштења средстава по
овом Пројекту, неће смањивати укупан број
запослених.
Члан 13.
(1) Незапослено лице које се први пут оснива као
предузетник и лице које први пут оснива привредно
друштво,
по овом Пројекту доставља следећу
документацију:
1) Рјешење о оснивању правног лица или
предузетника;
2) Рјешење о регистрацији пореског обвезника
у Пореској управи (ЈИБ),
3) Копија уговора од пословне банке о
отвореном жиро рачуну;
4) Овјерену изјаву да ће дјелатност обављати у
периоду од најмање 12 мјесеци.
(2) Градска управа задржава право да врши
провјеру
вјеродостојности
докумената
која
послодаваци не
достављају у оригиналу или
овјереној копији.
Члан 14.
Текст Јавног позива, образац Пријаве на Јавни
позив за суфинансирање запошљавања, обрасци
програма оспособљавања приправника и текст
изјава по овом Пројекту, може се преузети у шалтер
сали Градске управе и на интернет страници Града
Зворник: www.gradzvornik.org.
V. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Члан 15.
По овом Пројекту Градска управа града Зворник ће
објавити Јавни позив, који ће бити објављен на
огласној табли и инернет страници Градске управе
Зворник, Заводу за запошљавање –Филијала
Зворник Зворник и локалној радио станици. Јавни
позив ће трајати 20 дана.
Члан 16.
Завод ће доставити одређене спознаје и чињенице о
свим послодавцима који поднесу пријаве на Јавни
позив на основу сазнања о истим, првенствено на
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основу досадашње сарадње у посредовању у
запошљавању, по програмима запошљавања и
извршавању уговорених обавеза послодаваца.
Члан 17.
(1) Послодавци спроводе процедуру одабира лица
за запошљавање у складу са својим интерним
актима.
(2) Јавним позивом ће се конкретно утврдити
услови, начин подношења пријава, обрасци пријаве
и изјава и друга потребна документација и поступци
одлучивања.
(3) Уговором о суфинансирању запошљавања
између Градске управе и послодавца утврдиће се
међусобна права и обавезе.
(4) Осим наведених критерија првенство у
коришћењу средстава имаће они послодавци који су
у претходним сличним пројектима на подручју Града
Зворник уредно извршавали уговорне обавезе и
доприносили повећању укупне запослености у
Републици Српској, односно који су задржали
раднике у радном односу и по истеку уговорних
обавеза.
VI. ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Члан 18.
(1) Обраду и оцјену захтјева по Јавном позиву врши
Комисија коју формира Градоначелник. Комисија
обрађује приспјеле захтјеве и утврђује приједлог за
одобравање запошљавања по овом Јавном позиву.
(2)
Комисија
прво
предлаже
одобравање
суфинасирања
приправника
а
затим
суфинансирање запошљавања лица који нису
приправници.
Члан 19.
(1) Коначну одлуку о одобравању средстава доноси
Градоначелник у року од 8 (осам) дана од
затварања Јавног позива.
(2) По доношењу одлуке о одобравању броја лица
за запошљавање, послодавац је обавезан да у року
од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке потпише
уговор са Градском управом града Зворник.
(3) Након потписивања уговора послодавац може
запошљавати раднике а обавезан је да најкасније у
року до 60 дана од дана потписивања уговора
изврши избор и запосли лица и са њима у складу са
законом закључи уговор о раду.
(4) За запослена лица по овом Пројекту послодавци
су обавезни да Градској
управи доставе
документацију која се односи на статус запосленог
лица:
1) Потврда о статусу запосленог лица (дијете
погинулог борца или дијете ратног војног
инвалида);
2) Потврду Бироа за запошљавање да је
запослено лице било на евиденцији за
запошљавање на дан објављивања Јавног
позива за запошљавање;
3) Уговор о раду запосленог лица.
Члан 20.
(1) У случају да послодавац не изврши пријем
одобреног броја радника и након истека од 60 дана
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од потписивања уговора, Градска управа задржава
право да склопи уговор о суфинансирању
запошљавања са другим послодавцем.
(2) За самозапошљавање Уговор потписују Градска
управа и лице које се самозапошљава.
(3) Број лица за суфинансирање запошљавања који
се по пријави на Јавни позив може одобрити једном
послодавцу директно је сразмјеран броју постојећих
радника код послодавца.
Члан 21.
(1) Предност за одобравање средстава, под истим
условима имају послодавци који запосле дјецу
породица погинулих бораца, дјецу ратних војних
инвалида, ратне војне инвалиде и демобилисане
борце.
(2) Предност под истим условима даће се
послодавцима који запосле лица женског пола са
средњом стручном спремом.
(3) Предност код одобравања самозапошљавања
имају предузетници производних дјелатности.
VII. ДОЗНАЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 22.
Град Зворник ће послодавцу вршити мјесечну
рефундацију средстава у складу са уговором, на
основу
документације
о
исплаћеној
плати
запосленом.
Члан 23.
(1) Послодавац је обавезан да запосленом лицу
исплаћује 100% утврђене плате са порезима и
доприносима за пуно радно вријеме, након чега ће
Град Зворник извршити рефундацију средстава
послодавцу у износу утврђеном овим Пројектом.
Послодавац је обавезан да мјесечно на прописаном
обрасцу, Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности достави захтјев за рефундацију
средстава по Пројекту запошљавања са доказима о
измиреним обавезама према запосленом.
(2) За самозапошљавање, средства се дозначавају
аконтативно за три мјесеца унапријед, а предузетник
Градској управи доставља доказе о плаћању пореза
и доприноса на плату и пореза на обављање
дјелатности, као основ за дознаку средстава за
наредна три мјесеца.
VIII. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ
ЗАПОШЉАВАЈУ
Члан 24.
Послодавац може вршити избор лица за
запошљавање која испуњавају следеће опште
услове:
1) Да је држављанин Републике Српске,
односно БиХ,
2) Да је старије од 18 година,
3) Да има стално пребивалиште на подручју
града Зворник,
4) Да има општу здравствену способност,
5) Да се налази на евиденцији Завода за
запошљавање Филијала Зворник,
6) За самозапошљавање, да први пут оснива
предузетничку
радњу
или
привредно
друштво,
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7) За приправнике, да први пут заснивају радни
однос, односно да немају радног стажа у
струци.
IX. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Члан 25.
Јавни позив по овом Пројекту биће објављен у року
8 (осам) дана од дана његовог доношења.
Број: 02-123-10/2020
10. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ„ЛИБЕРТАС“
1. Одобравају се новчана средства Одбојкашком
клубу „Либертас“ из Зворника у износу од 1.500,00
КМ, на име новчане помоћи која је потребна за
набавку опреме.
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за
финансирање спортских организација – спортска
резерва - одржавање турнира, потрошачка јединица
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Одбојкашког клуба „Либертас“Зворник број: 552-00017728385-08.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-28/2020
4. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНОМ УДРУЖЕЊУ „БАМБИ“
1. Одобравају се новчана средства Спортско
рекреативном удржењу „Бамби“ из Зворника у
износу од 3.000,00 КМ на име суфинансирања
трошкова oбезбеђивања термина за рад и набавку
адекватне опреме неопходне за нормалан рад овог
спортско рекреативног удружења.
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за
финансирање спортских организација – спортска
резерва - одржавање турнира,потрошачка јединица
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01190150 - Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун спортско
рекреативног удружења број: 562-003-81591621-38
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-69/2020
3. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града Зворник"
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КЛУБУ
БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА„056“
1.
Одобравају се новчана средства
Клубу
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од
2.000,00 КМ на име суфинансирања трошкова
закупа просторија за тренирање чланова овог клуба.
2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –спортска
резерва-одржавање турнира,потрошачка јединица
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун спортско
рекреативног удружења број:562-003-81591621-38
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-24/2020
5. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
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3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Кошаркашког клуба „Принцип“ број: 562-00981288904-72.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-66-30/2020
25. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 4.800,00 КМ, на име суфинансирања трошкова
куповине грађевинског материјала за изградњу кућa
демобилисаних бораца који су тешког материјалног
стања.
2. Средства исплатити са позиције 416100-Текуће
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх
породица,
потрошачка
јединица
01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из
буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-39/2020
6. март 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ПРИНЦИП“
1. Одобравају се новчана средства Кошаркашком
клубу „Принцип“ из Зворника у износу од 10.000,00
КМ, на име финансирања наставка тренажног
процеса и почетак припрема за такмичарску сезону
у Првој лиги Републике Српске.
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за
финансирање спортских организација, потрошачка
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, из буџета за 2020. годину.

1. Одобравају се новчана средства
Ловачком
удружењу „Вукови са Дрине“ – секција Петковци у
износу од 2.000,00 КМ, на име новчане помоћи за
доградњу ловачке куће и прихватилишта за дивљач.
2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи
за инфраструктуру у Мјесним заједницама 01190170
- Одјељење за стамбено комуналне послове , из
буџета за 2020. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Ловачког
удружења „Вукови са Дрине“: 562-009-00000441-89
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-47/2020
28. април 2020. Године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и

21. август 2020.

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и :
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 3.000,00 КМ, на име новчане помоћи ратном
војном инвалиду која је потребна за изградњу
породичне куће.

ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
Интeрнет
порталу „Звоно медиа“ из Зворника у износу од
1.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад и
опстанак портала.
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи
за услуге информисања, медија и стратегија
комуникације, потрошачка јединица 01190120 Кабинет Градоначелника, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун
Интeрнет портала „Звоно медиа“ : 552-00018773228-34.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-49/2020
4. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх
породица, потрошачка јединица 01190180 Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из
буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-71/2020
9. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и :
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 4.000,00 КМ, на име новчане помоћи
демобилисаним борцима који се налазе у тешкој
материјалној ситуацији.
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх
породица, потрошачка јединица 01190180 Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из
буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-58/2020
15. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

1. Одобравају се новчана средства
Интернет
порталу „Инфобирач“ из Зворника у износу од
1.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад
портала и праћења активности које спрoводи
Градска управа Зворник.
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи
за услуге информисања, медија и стратегија
комуникације, потрошачка јединица 01190120 Кабинет Градоначелника, из буџета за 2020.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет
портала „Инфобирач“: 562-003-81440447-85
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-75/2020
16. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст („Службени гласник града Зворник“
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК

1. Одобравају се новчана средства
„Градској
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу
од 8.121,67 КМ, на име суфинансирања трошкова
стамбеног збрињавања демобилисаних бораца.
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, потрошачка
јединица 01190180 - Одјељење за борачко
инвалидску заштиту, из буџета за 2020. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске
борачке организације Зворник: 562-009-0000023528.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-400-98/2020
14. август 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о
извршењу Буџета града Зворник за 2020. годину
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) и чл.
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17)
градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворник за 2020. годину између потрошачких
јединица:
1) Реалокација ће се извршити са позицијe:
−
−

−

Буџетска резерва,потрошачка јединица
01190120-Кабинет Град. на позиције:
412700-Средства за деминирање, обуку и
ванредне прилике, потрошачка јединица
01190260-Служба цивилне заштите у
износу од 14.400,00 КМ,
412900-Средства
за
накнаде
за
деминирање, обуку и ванредне прилике,
потрошачка јединица 01190260-Служба
цивилне заштите у износу од 8.000,00 КМ

2. Средства на тим позицијама потребна због
мањка средстава на истим услед ванредне
ситуације и Корона вируса.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о
извршењу Буџета града Зворник за 2020. годину
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) и чл.
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17)
градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворник за 2020. годину између потрошачких
јединица:
1) Реалокација ће се извршити са позицијe:
−

−

Број: 02-40-13/2020
30. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

511300-Издаци за набавку постројења и
опреме за цивилну заштиту, потрошачка
јединица
01190260-Служба
цивилне
заштите, на позицију:
511100-Издаци у грађевинске објекте у
граду, потрошачка јединица 0119170Одјељење
за
стамбено
комуналне
послове у износу од 21.000,00 КМ.

2. Средства на тим позицијама потребна због
додатних радова на платоу испред музичке школе.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-40-14/2020
30. јун 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о
извршењу Буџета града Зворник за 2019. Годину
("Службени гласник града Зворник", број:15/18) и чл.
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17)
градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета
града Зворник за 2020. годину између потрошачких
јединица:
1) Реалокација ће се извршити са позицијe:
-

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

21. август 2020.

Буџетска резерва, потрошачка јединица
01190120 – Кабинет Градоначелника у
износу од 25.000,00 КМ,на позицију:
412500 – Расходи за хитне интервенције клизишта), потрошачка јединица
01190260-Служба цивилне заштите.

2. Средства су потребна због мањка средстава
услед
додатних
и
непланираних
трошкова
узрокованих Корона вирусом.
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-40-15/2020
20. јул 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке
јединице01190300-ЈУ
Центар
за
социјални рад Зворник, на позицији:

-

-

Одјељење за финансије
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2020. годину ("Службени гласник града Зворник", број 15/19), начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 0815062 – JУ Средњошколски
центар „Петар Кочић“, на позицији:
-

-

-

- Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190140 - Oдјељење за
финансије, на позицију:
-

621900 – Отплата дуга за потенционалне и
накнадно приспјеле обавезе у износу од
15.000,00 КМ.

- Средства на тој позицији потребна
непланираних трошкова у другом кварталу.
Број: 03-40-16/2020
20. јул 2020. године
Зворник

због

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2020. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/19), начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Број: 03-40-8/2020
1. јун 2020. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2020. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/19), начелник Одјељења
за финансије д о н о с и

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190260 - Служба цивилне
заштите, на позициjaма:

-

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2020. годину ("Службени гласник града Зворник", број 15/19), начелник Одјељења
за финансије д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

2. Средства на тој позицији потребна због веће
потрошње средстава у другом кварталу.

ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

2. Средства на тој позицији потребна због исплате
обавеза из претходног периода.
НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

416300 - Дознаке примаоцима услуга
социјалне заштите које се исплаћује центар
за социјлни рад из средстава Буџета РС
100% у износу од 30.000,00КМ.

-

621900 - Отплата дуга из претходних година
у износу од 500,00 КМ,

Број: 03-40-19/2020
13. август 2020. године
Зворник

21. август 2020.

-

412900 - Сред. за накнаде за дем. обуку и
ванредне прилике у износу од 8.000,00 КМ,
412700 - Средства за деминирање, обуку и
ванредне прилике у износу од 5.000,00 КМ.

2. Средства на тој позицији потребна због
непланираних трошкова на тој позицији услед
вируса Корона.
Број: 03-40-10/2020
29. јун 2020. године
Зворник

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2020. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/19), начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 0815062 - JУ „Народна
библиотека и музејска збирка“ Зворник, на позицији:
-

412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза) у износу од 400,00
КМ.

2. Средства на тој
затварање благајне.
Број: 03-40-11/2020
29. јун 2020. године
Зворник

позицији

потребна

због

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р
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На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета
града Зворник за 2020. годину ("Службени гласник
града Зворник", број 15/19), начелник Одјељења
за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредног квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190140 - Oдјељење за
финансије, на позицијама:

-

-
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611400 - Издаци за зајмове дате радницима у
износу од 1.000,00 КМ,
638100 - Издаци за накнаде за вријеме
боловања и породиљског одсуства у износу
24.935,00 КМ,
419100 - Расходи по судским рјешењима у
износу од 5.500,00 КМ

2. Средства на тој позицији потребна
непланираних трошкова у другом кварталу.
Број: 03-40-9/2020
29. јун 2020. године
Зворник

због

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р

САДРЖАЈ
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Закључак о доношењу Наредбе о регулисању
рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката на територији
Града Зворник (од 04.08.2020.)..........................1
2. Закључак о доношењу Наредбе о
регулисању рада трговинских ,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији
Града Зворник (од 17.08.2020.)..........................1
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. Наредба о измјенама Наредбе о регулисању
рада трговинских , угоститељских, занатских,
услужних и других објеката на територији
Града Зворник (од 04.08.2020.)............................2
2. Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији Града
Зворник (од 17.08.2020.).......................................2
3. Одлука о измјени и допуни Плана јавних
набавки град Зворник за 2020. годину................3
4. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-48/2020..............................................3
5. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
изградња капеле у Мјесној заједници Шепак .....4
6. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-127/2019 ...........................................4
7. Одлука о набавци дрва за огрев..........................4
8. Одлука о поништењу поступка,
број:02-360-39/2020...............................................5
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-40/20...................................................5
10. Правилник о једнократној новчаној помоћи
за рођење дјетета.................................................5
11. Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Градској управи града Зворник............................7
12. План стручног оспособљавања и
усавршавања службеника и намјештеника
у Градској управи града Зворник
за 2020. годину......................................................7

13. Рјешење о формирању Групе за
координацију и сарадњу.....................................14
14. Рјешење о именовању Комисије за
једнократне новчане помоћи..............................14
15. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-32/20.................................14
16. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-39/20.................................15
17. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-40/20.................................15
18. Рјешење, број:02-111-21/20................................16
19. Рјешење, број:02-360-31-1/20............................16
20. Рјешење, број:02-360-34-1/2020........................16
21. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-3/2020........................................17
22. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-2/2020........................................17
23. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-1/2020........................................17
24. Рјешење о суфинансирању омладинских
програма и пројеката, број: 02-400-67-2/2020...18
25. Рјешење о суфинансирању омладинских
програма и пројеката, број: 02-400-67-3/2020...18
26. Рјешење о одбијању пријаве на Конкурс за
суфинансирању програма и пројеката
удружења грађана и фондација,
број: 02-400-67-1/2020........................................18
27. Рјешење о одбијању пријаве на Конкурс за
суфинансирању програма и пројеката
удружења грађана и фондација,
број: 02-400-67-4/2020........................................19
28. Пројекат запошљавања и
самозапошљавања приправника: високе,
више и средње стручне спреме и других
незапослених лица.............................................19
29. Закључак о додјели новчаних средстава
Одбојкашком клубу „Либертас“..........................22
30. Закључак о додјели новчаних средстава
Спортско рекреативном удружењу „Бамби“ ....22
31. Закључак о додјели новчаних средстава
Клубу борилачких спортова „056“.....................23
32. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу „Принцип“.........................23

27

БРОЈ 11

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Службени гласник града Зворник

Закључак, број:02-400-39/20..............................23
Закључак, број:02-400-47/20..............................23
Закључак, број:02-400-49/20..............................24
Закључак, број:02-400-58/20..............................24
Закључак, број:02-400-71/20..............................24
Закључак, број:02-400-75/20..............................24
Закључак, број:02-400-98/20..............................24
Закључак, број:02-40-13/20................................25
Закључак, број:02-40-14/20................................25
Закључак, број:02-40-15/20................................25

Одјељење за финансије
1. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-19/2020............................................26

21. август 2020.

2. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-16/2020............................................26
3. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-8/2020..............................................26
4. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-10/2020............................................26
5. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-11/2020............................................26
6. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-9/2020..............................................27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК
Обрађивач и издавач: Стручна служба Скупштине града Зворник
Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268
www.gradzvornik.org
Службени гласник града Зворник излази по потреби

28

