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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
Скупштина града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел: 056/232-200  
www.gradzvornik.org  

 

21. октобар 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 14/2020  

 

 
 

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 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Г - 9“, Радничка бр. 9 Зворник у 
износу од 4.750,00 КМ, намјенски за суфинансирање 
поправке крова зграде. 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „Г - 9“ ће из 
сопствених средстава финансирати преостали дио 
трошкова за реконструкцију крова. Заједница 
етажних власника зграде „Г – 9 “ је обавезна 
Градској управи доставити извјештај о утрошеним 
средствима која су добили од Градске управе. 

 
IV 

Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције Буџетске резерва.Средства са буџетске 
резерве реалоциратина позицију 415200 - 
Капитални грантови (суфинансирање заједничких 
пројеката), потрошачка јединица 0119120 - Кабинет 
Градоначелника. 

 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Зев „Г - 9“ број: 
554-012-0000096-12. 
 

VI 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-213/2019                       
25. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број:5/17), градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
ОдобравајусеновчанасредстваЗаједнициетажнихвла
сниказграде„AДA-2“ Браће Обрадовић,Зворник,ЈИБ 
4960010570008, у износуод5.000.00КМ, намјенски за 
суфинансирање санације кровног покривача. 
 

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

 

http://www.gradzvornik.org
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III 
1) Заједница етажних власника зграде „АДА-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова санације кровног 
покривача. 
2)Заједница етажних власника зграде „АДА-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „АДА-2“ број: 562-009-00001654-39 
отворен код НЛБ банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-125/2020                       
22. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-22/2“ Светог Саве 160, Зворник, 
ЈИБ 4960010480009, у износу од 1.000.00 КМ, 
намјенски за суфинансирање уређења зграде. 

 
II 

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

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „С-22/2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова уређења зграде. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-22/2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 

(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „С-22/2“ број: 562-009-00001641-
78 отворен код НЛБ банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-126/2020                       
22. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
                               

I 
Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Шетићи (Филијални 
храм у Малешићу), ЈИБ 4400370801790  у износу од 
1.000,00 КМ намјенски за суфинансирање 
реконструкције фасаде храма. 
 

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

III 
Српска православна Црквена општина Шетићи 
(Филијални храм у Малешићу) ће из сопствених 
средстава и донација мјештана ове мјесне 
заједнице финансирати преостали дио трошкова 
радова. Српска православна Црквена општина 
Шетићи (Филијални храм у Малешићу)  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  - Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, потрошачка јединица 
01190170 – Oдјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Српске 
православне Црквене општине Шетићи (Филијални 
храм у Малешићу)   број: 554-012-00000391-18. 
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VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-129/2020                       
25. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
                               

I 
Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Koзлук, ЈИБ  
4400370801854 у износу од 3.000,00 КМ намјенски за 
суфинансирање израде стазе око новог храма. 
 

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

III 
Српска православна Црквена општина Козлук ће из 
сопствених средстава и донација мјештана ове 
мјесне заједнице финансирати преостали дио 
трошкова радова. Српска православна Црквена 
општина Козлук 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  - Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, потрошачка јединица 
01190170 – Oдјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник.  
Средства исплатити на жиро рачун Српске 
православне Црквене општине Козлук број:555-006-
00029656-93. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-130/2020                       
25. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник доноси 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „З-15/А“ улица Светог Саве 107, 
Зворник, ЈИБ 4960046460004, у износу од 2.500.00 
КМ, намјенски за суфинансирање уградње нових 
улазних врата и поправке интерфона и лифтова. 

 
II 

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

 

III 
1) Заједница етажних власника зграде „З-15/А“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошковауградње нових улазних 
врата и поправке интерфона и лифтова. 
2) Заједница етажних власника зграде „З-15/А“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „З-15/А“ број: 554-012-00000148-
68 отворен код Наше банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-131/2020                       
28. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
                               

I 
Одобравају се новчана средства Српској 
православној Црквеној општини Пилица ЈИБ 
4400370801706  у износу од 3.000,00 КМ намјенски 
за суфинансирање изградње храма у Доњој Пилици. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник.   
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III 
Српска православна Црквена општина Шепак ће из 
сопствених средстава и донација мјештана ове 
мјесне заједнице финансирати преостали дио 
трошкова. Српска православна Црквена општина 
Пилица 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 - Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, потрошачка јединица 
01190170 – Oдјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја. 

 
V 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе  града Зворник. 
Средства исплатити на жиро рачун Српске 
православне Црквене општине Пилица број: 562-
003-81355549-57 отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-132/2020                       
29. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник - пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства ЈУ Студентски 
центар Зворник, ЈИБ 4400260610000 у износу од 
2.000,00 КМ намјенски за суфинансирање радова на 
завршетку вањске расвјете. 

 
II 

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

III 
ЈУ Студентски центар Зворник ће из сопствених 
средстава финансирати преостали дио трошкова 
радова, а након завршетка радова Градској управи  
Зворник доставити извјештај о утрошеним 
средствима. 
 

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 ЈУ Студентски 
центар број: 562-009-00002462-40. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-400-135/2020                       
30. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Шипад“, Светог Саве бб из 
Зворника, ЈИБ 4960055700000 у износу од 3.000,00 
КМ, намјенски за суфинансирање санације кровног 
покривача. 

 
II 

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

 
III 

Заједница етажних власника зграде „Шипад“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Шипад“ Зворник, број: 551-450-
22-316062-97 отворен код UniCredit Bank а.д. Бања 
Лука, филијала Зворник. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-137/2020                       
2. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
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Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Вила Дринка“ Краља Петра 
Карађорђевића, Зворник, ЈИБ 4960076230003, у 
износу од 7.300.00 КМ, намјенски за суфинансирање 
санације кровног покривача. 
 

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

 
III 

1) Заједницаетажнихвласниказграде„Вила Дринка“ 
из Зворникаћеиз сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова санације кровног 
покривача. 
2) Заједница етажних власника зграде „Вила Дринка“ 
је обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Вила Дринка“ број: 562-003-
81610438-41 отворен код НЛБ банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-400-139/2020                       
22. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-2“ Зворник, ЈИБ 4960010100001, 
у износу од 2.500,00 КМ, намјенски за 
суфинансирање санације канализационе мреже. 

 

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

 

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова санације канализационе 
мреже. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке. 
 

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

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „Б-2“ број 555-006-00048789-21 
отворен код Нове банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-143/2020                       
15. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/15 и 78/20), члана 21. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивању књиговодственог стања са стварник 
стањем („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 45/16),  и члана 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник број: 5/17), 
Градоначелник,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
 СА КЊИГОВОДСТВЕНИМ СТАЊЕМ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1.  
У члану 1. став 4. тачка 4. Одлуке о усклађивању 
пописа имовине и обавеза са књиговодственим 
стањем за 2019.годину, додаје се подтачка 4а. која 
гласи:  
- „Стабла воћака на парцелама к.п. 7007/2, 7011/3, 
7011/4, 7011/6, 7012/2, 7012/3 К.О Зворник) у 
вриједности од 18.480,00 КМ, с обзиром да су 
посјечена и да се предметне парцеле користе за 
потребе Градског гробља потребно је искњижити из 
књиговодствене евиденције, на основу Извјештаја 
комисије за попис биолошке, непроизводне сталне 
имовине и не финансијске имовине у сталним 
средствима у припреми број 02-111-54/2019 од 
14.02.2020. године. 
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Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-271/2020                       
10. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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, 6/20 и 11/20), мијења се 
члан 55., тако што се код радног мјеста у Кабинету 
градоначелника, под редним бројем 9.14.2. 
Савјетник Градоначелника, 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: 02-014-3/2020                       
7. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Изградња каналазационе мреже у насељу 
Брањево, у граду Зворнику“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити „КЕСО-ГРАДЊА“ 
д.о.о Тршић - Зворник, према условима из понуде 
брoj 02-360-48-1/20 од 02.10.2020. године у року од 
360 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: 02-360-48-1/2020                       
22. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Извођење радова на изградњи одводног 
канализационог колектора за дио насеља Јардан, у 
граду Зворнику – фаза I“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити А.Д „Водовод и 
комуналије“ Зворник, према условима из понуде брoj 
02-360-53-1/20 од 12.10.2020. године у року од 60 
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: 02-360-53-1/2020                       
22. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „Петар Кочић “ Козлук  
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 
(словима: двијестотинеКМ), намјенски за поправку 
ограде школског дворишта како би заштитили 
школско игралиште  од паса луталица  и осигурали 
одвијање наставе физичког васпитања. 

 
2. Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције: 412 500- 
расходи за санацију школских објеката. Средства ће 
се се исплатити у готовини  на благајни Градске 
управе града Зворник. 

 



БРОЈ 14                                Службени гласник града Зворник                         21. октобар 2020. 
 

 

7 

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

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-400-146/2020                       
19. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу 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. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 5.000,00  КМ, на име суфинансирања изградње и 
адаптације индивидуалних стамбених објеката 
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: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-118/2020                       
15. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу 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. Одобравају се новчана средства Удружењу 
пензионисаних полицијских службеника МУП РС 
Зворник  у износу од 361,00 КМ, на име новчане 
помоћи за регистровање удружења. 
 
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 закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења пензионисаних полицијских службеника: 
562-003-81584088-36 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

Број: 02-400-122/2020                       
17. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу 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. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
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 Интрнет 
портала „Звоно медиа“: 552-000-18773228-34. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-128/2020                       
23. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства ФК „Раднички“ 
Каракај у износу од 300,00 КМ, на име финансијске 
помоћи за регулисање обавеза према службеним 
лицима. 
 
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 исплатити на благајни Градске 
управе града Зворника. 
 
Број: 02-66-46/2020                       
15. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „ПОЛЕТ“ 
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1. Одобравају се новчана средства  Гимнастичком 
клубу „Полет“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансирања набавке гимнастичке справе. 

 
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 
Гимнастичког  клуба „Полет“ број: 562-009-81370046-
19. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-117/2020                       
14. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 31.000,00 КМ, 
на име финансијске помоћи за регулисање насталих 
трошкова клуба. 
 
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. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 

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

 
Број: 02-66-20/2020                       
22. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 28.000,00 КМ, 

на име финансијске помоћи за регулисање 
стипендија за играче, трошкова службених лица и 
исплату путних трошкова. 
 
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. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-36/2020                       
16. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансијске помоћи за регулисање насталих 
трошкова клуба. 
 
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. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 

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

 
Број: 02-66-37/2020                       
22. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КАРАТЕ 
КЛУБУ „СЕНСЕИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Сенсеи“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, на 
име финансирања oрганизовања такмичења. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација - спортске 
манифестације, 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 Карате 
клуба „Сенсеи“ број: 555-006-005468840-56. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-43/2020                       
5. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу 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. Одобравају се новчана средства  Tениском клубу 
„АС“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, на име 
финансирања организовања турнира . 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација,- спортске 
манифестације, 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 Тениског 
клуба „АС“ број: 562-009-80727524-98. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-44/2020                       
8. октобар  2020. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 500,00 КМ, на 
име финансирања набавке неопходне опреме за 
такмичење и редовне спортске активности. 

 
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 „Дрина“ број: 562-009-00002333-
39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-45/2020                       
14. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 15/19) 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 
јединицa: 

 

1) Реалокација ће се извршити  са позицијa: 
 

- 412800 - Зимско одржавање путева, у 
износу од 15.000,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове 
саобраћаја, 

- 511700 - Издаци за израду пројектне 
документације  за инфраструктурне 
објекте, у износу од 16.000,00 КМ, 
потрошачка јединица 01190170 – 
Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја, на 
позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, у износу од 31.000,00 КМ 
потрошачка        јединица  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, за ( ФК Дрину Зворник). 

 
2. Средства на тим позицијама потребна су за  
финансирање спортског клуба ФК „Дрина“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-24/2020                       
30. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19)чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник-Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице и између потрошачких јединицa: 

 
1) Реалокација ће се извршити у оквиру 

потрошачке јединице  01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, са 
позиција: 
 

- 415200 - Грант за развој сеоског туризма у 
износу од 6.000,00 КМ, 

- 414100 - Субвенције за музејску збирку у 
износу од 4.000,00 КМ,  

- 415200  - Грант за БФЦ серитфикат у 
износу од 2.000,00 КМ, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација у износу од 12.000,00 КМ за ( 
ФК  Дрину Зворник) 

 
2) Реалокација ће се извршити између 

потрошачких јединица са позиције: 
 

- 513100 - Набавка земље за зону 
санитарне заштите, остале намјене у 
износу од 16.000,00 КМ,потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове 
саобраћаја, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација у износу од 16.000,00 КМ 
потрошачка        јединица  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, за ( ФК Дрину Зворник). 

 
3) Реалокација ће се извршити између 

потрошачких јединица са позиције: 
 

- 511700 - Средства за израду просторно 
планске документације у износу од 
10.000,00 КМ,               потрошачка 
јединица 01190160 – Одјељење за 
просторно планирање, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација у износу од 10.000,00 КМ 
потрошачка        јединица  01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности за (ФК Дрину Зворник) 

 
2. Средства на тим позицијама потребна су за  
финансирање спортског клуба ФК „Дрина“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-25/2020                       
30. септембар  2020. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
  
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 

("Службени гласник града Зворник", број: 15/19) 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 у оквиру потрошачке 
јединице  01190240 – Служба за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима.  

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511300 - Издаци за набавку опреме - 

Градска управа,  на позицију: 
- 412300 - Расходи за режијски материјал, у 

износу од 8.500,00 КМ. 
 
2)  Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање и реконструкција објеката 
Градске  управе, на позицију: 

- 412100 - Расходи по основу закупа, у 
износу од 1.500,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама  потребна  су 
због недостатка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-27/2020                       
13. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) 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 у оквиру потрошачке 
јединице  01190150 – Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности.  

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412700 - Средства за пројектну 
документацију за локални економски 
акциони план-   ЛЕАП, на позиције: 

- 412700 - Расходи за пројекте Савјета за 
саобраћај, у износу од 100,00 КМ 

- 412700 - Расходи за обавезну систематску 
дератизацију, у износу од 950,00  КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412900 – Расходи мртвозорства, на 

позицију: 
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- 412900 - Расходи за рад одбора - 
Енциклопедија РС, у износу од 3.500,00 
КМ. 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511200 - Издаци за инвестиционо 

одржавање и реконструкцију школских 
објеката, у износу од 26.000,00 КМ на 
позиције: 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима, у износу од 14.000,00 КМ, 

- 511100 - Издаци за градњу школских 
објеката, у износу од 2.000,00 КМ, 

- 511300 - Издаци за набавку пројектора за 
Дом омладине и из кредита и осталих 
извора, у износу од 10.000,00 КМ. 

 
4) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 416100 - Текуће помоћи за стипендије 

студентима, на позицију: 
- 511300 - Издаци за набавку пројектора за 

Дом омладине и из кредита и осталих 
извора, у износу од 3.000,00 КМ 

 
2. Средства на наведеним позицијама  потребна  су 
за извршавање дезинфекције и дератизације, за 
израду енциклопедије РС, за набавку пројектора, за 
финансирање потреба социјалних категорија и за 
изградњу школских објеката. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-28/2020                       
13. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
    
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 15/19) 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 Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке  
јединице 01190125 – Служба професионалне 
ватрогасне јединице и између потошачких јединица. 

 
1) Реалокација ће се извршити у оквиру 

потрошачке јединице 01190125 – Служба 
професионалне ватрогасне јединице са 
позиције: 
 

- 511300 - Издаци за набавку постројења и 
опреме, у износу од 7.000,00 КМ, на 
позиције: 

- 516100 - Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., 
у износу од 2.000,00 КМ, 

- 412500 - Расходи за текуће одржавање, у 
износу од 5.000,00 КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршити између 
потрошачких јединица: 

  
- Буџетска резерва у износу од 5.000,00 КМ, 

потрошачка јединица 01190120 - Кабинет 
Градоначелника, на позицију: 

- 412500 – Расходи за текуће одржавање, у 
износу од 5.000,00 КМ, потрошачка 
јединица 01190125 – Служба 
професионалне ватрогасне јединице. 
 

2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим.. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-31/2020                       
15. октобар  2020. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19) 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 Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачкe 
јединицe 01190120 – Кабинет Градоначелника, са 
позиција: 

 
1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у     
износу од 22.000,00 КМ, на позицију: 

- 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката). 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412700 - Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, на позицију: 

- 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), у 
износу од 8.000,00 КМ. 

 
2.  Средства на наведеној  позицији потребна због 
великог броја захтева за заједничка       улагања у 
граду. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-33/2020                       
15. октобар  2020. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8 и 9. 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 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице  0815062 - JУ Средњошколски центар 
„Петар Кочић“  Зворник 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 412200 - Расходи по основу утрошка  
комуналних и комуникационих услуга, 

- на позицију:  
- 412500 – Расходи за текуће одржавање, у 

износу од 2.400,00 КМ. 
 

2. Средства на тој позицији потребна да би се 
исплатиле приспјеле фактуре за санацију крова и 
олука. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-26/2020                                НАЧЕЛНИК 
12. октобар  2020. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14,103/15 и 15/16), чл. 8 и 9. 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 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице  08180021 – ЈУ Народна библиотека и 
музејска збирка“  Зворник. 

 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 412700 - Расходи за стручне услуге 
(информисања и медија, правне, 
ревизорске,        компјутерске, 
административне, вјештачења и пројектна 
документација),  
на позицију: 

- 412300 – Расходи за режијски материјал, у 
износу од 400,00 КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна да би се 
измириле обавезе настале у току године., 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-30/2020                                НАЧЕЛНИК 
14. октобар  2020. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14,103/15 и 15/16), чл. 8 и 9. 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 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190400 – JПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 411200 - Нето накнаде запослених, на 
позицију: 

- 411400 – Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи, у износу од 250,00 
КМ. 

 
2. Средства на тој позицији потребна да би се 
раднику исплатила новчана помоћ због смрти члана 
уже породице. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-32/2020                               НАЧЕЛНИК 
15. октобар  2020. године                    ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

 

 

САДРЖАЈ
 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК   
 

1. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-213/19................................................1 

2. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-125/20................................................1 

 
 

3. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-126/20................................................2 

4. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-129/20................................................2 
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5. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-130/20................................................3 

6. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-131/20................................................3 

7. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-132/20................................................3 

8. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-135/20................................................4 

9. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-137/20................................................4 

10. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-139/20................................................4 

11. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,           
број: 02-400-143/20................................................5 

12. Одлука о допуни Одлуке о усклађивању 
резултата пописа имовине и обавеза са 
књиговодственим стањем за 2019. годину..........5 

13. Правилник о измјени Правилника о    
унутрашњој организацији и         
систематизацији радних мјеста у             
Градској управи Града Зворник...........................6 

14. Рјешење, број:02-360-48-1/20..............................6 
15. Рјешење, број:02-360-53-1/20..............................6 
16. Закључак о одобравању новчаних       

средстава, број: 02-400-146/20............................6 
17. Закључак, број:02-400-118/20..............................7 
18. Закључак, број:02-400-122/20..............................7 

19. Закључак, број:02-400-128/20..............................7 
20. Закључак, број:02-66-46/20..................................7 
21. Закључак о додјели новчаних средстава 

Гимнастичком  клубу „Полет“,                         
број: 02-400-117/20................................................7 

22. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Дрина“,                            
број: 02-66-20/20....................................................8 

23. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Дрина“,                            
број: 02-66-36/20....................................................8 

24. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Дрина“,                            
број: 02-66-37/20....................................................8 

25. Закључак о додјели новчаних средстава    
Карате  клубу  „Сенсеи“,                                  
број: 02-66-43/20....................................................8 

26. Закључак, број:02-66-44/20..................................9 
27. Закључак о додјели новчаних средстава 
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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 

 

http://www.gradzvornik.org

