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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

5. март 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 3/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу чл. 50. и 51. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), члана 62. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 71/12, 
52/14, 114/17 и 131/20),  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и чл 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 2. редовној сједници одржаној дана  4. марта 
2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА 

          

I 
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града 
Зворник код пословне банке за финансирање  
капиталних улагања  и то: 

- Изградња и куповина пословних          
објеката .................................. 3.560.000,00 КМ, 

- Набавка, изградња и монтажа                    
јавне расвете и видео надзора у 
граду...........................................500.000,00 КМ, 

- Изградња и реконструкција  
инфраструктурних објеката у                
мјесним заједницама..............2.940.000,00 КМ. 

           

II 
Максимални износ главнице задужења је 
7.000.000,00 КМ. 

 
III 

Максималан износ камате је  1.626.842,22 КМ 
(каматна стопа 4,0%). Остали трошкови задужења 
износе до 21,000,00 КМ (обрада кредита).  

 
 
 

IV 
Рок  отплате кредита 10 година (са грејс периодом 
од 1 године), а отплата кредита вршиће се, прве  
године плаћањем мјесечне  камате, а наредних   9 
година у 108  једнаких  мјесечних ануитета. 
  

V 
Осигурање кредита ће се вршити издатим 
мјеницама и вирманима (20 бјанко мјеница и 20 
бјанко  вирмана) потписаних од стране овлаштеног 
лица Града Зворник. 
 

VI 
Отплата  дуга по кредиту, у случају не враћања 
кредита од стране Града  Зворника  вршиће се из 
изворних прихода буџета Града Зворник. 
 

VII 
Квантификације  у вези са ограничењима која су 
садржана у чл. 59. и 60. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске су: 
   

1. Укупни приходи буџета                                      
у 2019. години                        22.788.540,00 КМ 

2. Годишњи капацитет за отплату кредита    
(18% x 22.788.540,00 КМ)     4.101.937,20 КМ 

3. Укупно годишње задужење по кредиту            
у 2020. години                          2.153.528,09 КМ 

4. Задужење  по кредитима у 2020. години у 
односу на приходе у 2019. години је       9,45% 

5. Задужење  по кредитима у 2023. години у 
односу на приходе у 2019. години         15,46%
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ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА ОД 2020. ДО 2038. ГОДИНЕ                                                                      

Година 

Задужење по 
пројектима  за 
инфраструктурне 

објекте  и 
финансирање 

пренесених обавеза 
за које је добијена 
сагласност до 

31.12.2020. год) 

Проценат 
задужења у 
оствареним  
приходима у 
2019. години 

(КМ) 

Ново задужење  
за финансирање 
капиталних 
улагања од 

(7.000.000 КМ) 

Задужење по 
пројекту за 

инфраструктурне 
објекте  и 

финансирање 
пренесених 

обавеза за које је 
добијена 

сагласност до 
31.12.2019. год и 
ново потенцијално 

задужење) 

Проценат 
задужења 
(одобрено 
задужење и 

потенцијално) у 
oдносу на 

остварени приход у 
2019. години 

(22.788.540,00 КМ) 

1 2 3 4 5 6 
2020 2.153.528,09 9,45      

2021 2.445.026,77 10,73 210.009,00 2.655.035,77 11,65   
2022 2.669.254,66 11,71 765.567,48 3.434.822,14                     15,07   
2023 2.596.724,76 11,39 927.423,24 3.524.148,00                     15,46   

2024 1.871.417,56 8,21 927.423,24 2.798.840,80 12,28   

2025 1.825.672,84 8,01 927.423,24 2.753.096,08 12,08   

2026 1.816.304,84 7,97 927.423,24 2.743.728,08 12,04   

2027 1.806.937,84           7,93 927.423,24 2.734.361,08 12,00   

2028 1.468.322,69 6,44 927.423,24 2.395.745,93 10,51   

2029 788.785,20 3,46 927.423,24 1.716.208,44 7,53   

2030 534.804,20 2,35 927.423,24 1.462.227,44 6,42   

2031 280.823,00 1,23      231.879,82  512.702,82 2,25   

2032 271.456,00 1,19  271.456,00 1,19   

2033 262.088,00 1,15   262.088,00 1,15   

2034 257.720,00 1,13  257.720,00 1,13   

2035 243.353,00 1,07  243.353,00 1,07   

2036 233.985,00 1,03   233.985,00 1,03   

2037 224.623,00 0,99   224.623,00                       0,99   

2038 215.250,00 0,94   215.250,00                       0,94   

укупно 21.966.077,09 8.626.842,22 28.439.391,58 
 

VIII 
Период реализације  извршења  пренесених 
краткорочних обавеза   је  31.12.2021. године. 
Период амортизације пројеката који се финансирају 
из задужења је 10 година 

 
IX 

Кредитна средства реализоваће се  најкасније до 
31.12.2021. године. 
 

X 
За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник Зворника и Одјељење за финансије. 

 
XI 

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

 
Број: 01-022-26/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број: 97/16 и 36/19), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, брoj: 5/17) и члана 109. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, брoj: 5/17), а у 
вези са чланом 32. ст. 6. и 8. Закона о концесијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 59/13, 
16/18 и 70/20), Скупштина града Зворник на 2. 
редовној сједници одржаној дана  4. марта 2021. 
године,  донијела је 
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ОДЛУКА  
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 
КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

Усваја се План утрошка средстава од концесионих 
накнада за 2021. годину (у даљем тексту: План). 
 

II 
Овим планом нормативно се уређује расподјела и 
усмјеравање намјенских средстава прикупљених од 
концесионих накнада за 2021. годину, те утврђују 
намјене у које ће се средства од ових накнада у 
2021. години усмјеравати и трошити а у складу и на 
начин предвиђен Законом о концесијама.  
 

III 
Буџетом Града Зворник за 2021. годину планирани 
износ средстава од концесионих накнада од 
40.000,00КМ, у цијелости утрошиће се за 
реконструкцију инфраструктуре у Мјесним 
заједницама. 

 
IV 

Обим и динамика радова из тачке III ове одлуке 
усклађује се са динамиком прилива средстава за 
коришћење минералних сировина. 
 

VI 
За реализацију ове одлуке задужује се Градска 
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-27/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 73. Закона о уређењу простора и 
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 40/13 и 106/15), члана 12. Закона о 
легализацији бесправно изграђених објеката 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 62/18), 
члана 18. Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта - 
пречишћен текст (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 34/14), чл. 39. и 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник - пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 2. редовној сједници одржаној  4. марта 
2021. године, донијела је 

: 
OДЛУКУ 

О  УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

2021. ГОДИНУ 
  

 

I 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 1 m2 

корисне површине објеката, коју су инвеститори који 
граде објекте на градском грађевинском земљишту  
дужни платити. 

 
II 

1) Трошкови  уређења градског грађевинског 
земљишта обрачунати  у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о обрачуну трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, Одлуке о уређењу простора и грађењу и 
одредбама ове одлуке износи 120,31 км по 1 m2 
корисне површине објекта који ће се градити. 
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у 
износу од 75 % трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта из става 1.овог члана и 
износи 90,23 КМ по 1 m2  корисне површине објекта 
који ће се градити. 

 
III 

1) За земљиште које је потпуно комунално 
опремљено за грађење до граница предметне 
грађевинске парцеле, у складу са документом 
просторног уређења у чијем обухвату се налази, а 
на начин одређен урбанистичко-техничким 
условима, коефицијент комуналне опремљености је 
1. 
2) Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, укупна накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
израчуната на начин прописан одредбама ове 
одлуке, умањују се за коефицијент учешћа у цијени 
комуналне инфраструктуре на  коју објекат нема 
могућност прикључења у складу са сљедећом 
табелом: 

 
Трошкови уређења за уже 
урбано подручје града 
Зворника (I, II и III зона) 

Коефицијент 
учешће у  цијени 

 
Припремање градског 
грађевинског земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са 

плочником 
0,1338 

  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна 

координација 
0,0646 
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Трошкова уређења за 
приградско подручје града 
Зворника (IV, V и VI зона) 

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање 
градскогграђевинског земљишта 

0,0697 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

  1. Пут 0,0453 
  2. Асфалтни пут 0,0878 
  3. Асфалтни пут са 

плочником 
0,1338 

  4. Паркинг 0,0631 
  5. Јавна расвјета 0,0427 
  6. Хортикуларно уређење 0,0267 
  7. Кишна канализација 0,0663 
  8. Водоводна мрежа 0,0517 
  9. Фекална канализација 0,0645 
10. Гасна мрежа 0,0421 
11. Топловодна мрежа 0,0941 
12. Електрична мрежа 0,0474 
13. Телефонска мрежа 0,0306 
14. Оперативна координација 0,0646 

 
IV 

1) Ако прикључци на комуналну инфраструктуру 
нису обезбијеђени на самој грађевинској парцели, а 
налазе се на удаљености до 10 метара од границе 
грађевинске парцеле, накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта по тим основама умањује 
се за 20 %. 
2) Ако се прикључци налазе на удаљености од 10-20 
метара од границе грађевинске парцеле накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по тим 
основама  умањује се за 30%. 
3) Ако су прикључци на већој удаљености од 20 
метара од границе грађевинске парцеле, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта по 
навденим основама не плаћа се. 

 
V 

1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обрачуната у складу са одредбама 
закона, правилника и одредбама ове одлуке 
умањиће се за додатних: 

- 30 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна површина 
износи од 200 – 500 m2. 

- 50 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија корисна површина 
износи од 500 – 1000 m2. 

- 70 % уколико се изградња односи на 
производне објекте чија је корисна површина 
већа од 1000 m2. 

Инвеститор који је остварио попусте из подтачке 1. 
ове тачке, приликом накнадне промјене намјене 
објекта из производне у непроизводну намјену, 
дужан је платити пуни износ накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта, односно 
неће му се рачунати попусти из подтачке 1. ове 
одлуке. 
2) Под производним објектима подразумијевају се 
објекти у којима се одвија производна дјелатност 

или врши складиштење производа у склопу 
производног објекта. 
3) Накнада за уређења градског грађевинског 
земљишта за изградњу помоћних објеката, 
отворених базена, подземних и сутеренских гаража 
и других подземних помоћних просторија, умањује 
се за 50 %. 
4) За изградњу линијских објеката комуналне и јавне 
инфраструктуре и припадајућих објеката за смјештај 
опреме и уређаја (трафостанице, подстанице за 
гријање, објекти за смјештај опреме код базних 
станица и друге технолошке опреме за различите 
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само 
повремено и слично) не плаћа се накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта. 
5) За изградњу, односно постављање привремених 
објеката, плаћа се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта са умањењем од 
30% од накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта у складу са овом одлуком.  
6) Уколико инвеститор у року важења грађевинске 
дозволе привременог објекта поднесе захтјев за 
изградњу трајног објекта на истој грађевинској 
парцели, дужан је платити накнаду у износу од 30 % 
за корисну површину привременог објекта, за коју му 
је била умањена накнада из претходног става, 
према важећој одлуци у тренутку подношења 
захтјева за утврђивање накнаде за трајни објекат и 
накнаду у пуном износу за разлику површина 
привременог и трајног објекта. 
7) Приликом изградње трајног објекта из претходног 
става, инвеститор је дужан уклонити привремени 
објекат. 
8) Инвеститорима, односно власницима 
индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних 
стамбено-пословних објеката (бруто грађевинске 
површине до 400 m2), који остварују право на 
субвенцију, обрачун накнада на име уређења 
градског грађевинског земљишта вршиће се на бази 
припремања градског грађевинског земљишта и 
важиће за IV, V и VI зону. 

 
VI 

1) Приликом израчунавања накнаде из тачке III ове 
одлуке, уколико постоји мјешовити систем 
канализације, обрачун подразумијева учешће и 
кишне и фекалне канализације. 
2) Прикључци објеката на комуналну 
инфраструктуру вршиће се искључиво према мјесту 
најближег прикључка. Уколико се будући објекат 
састоји и од подземне етаже, инвеститор је дужан 
главним пројектом предвидјети техничко рјешење за 
прикључење подземне етаже на најближу 
инсталацију. 
 

VII 
1) Комунална и друга предузећа која издају потврде 
о мјесту прикључења будућег објекта на инсталације 
комуналне инфраструктуре (тачка IV) дужна су да 
као мјеста прикључка одреде најближе могуће 
мјесто прикључка у односу на границу парцеле. 
2) Уколико орган надлежан за обрачун накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта посједује 
геодетски снимак инсталација комуналне 
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инфраструктуре  из које се може утврдити мјесто 
прикључка, накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта по том основу се утврђује 
на бази тих података  без прибављања потврде 
комуналних предузећа. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-28/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 194. и 195. Закона о водама 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 50/06 и 
92/09) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник, на 2. 
редовној сједници одржаној 4. марта 2021. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О КОРИШТЕЊУ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА   

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ОД ВОДНИХ НАКНАДА У 
2021. ГОДИНИ 

 
I 

Средства која се дозначавају Граду Зворник по 
основу водних накнада из члана 189. Закона о 
водама, а која се воде на рачуну посебних намјена 
Буџета града Зворник, на  посебном жиро рачуну 
код ''Нове банке'' АД Филијала Зворник ( планирана 
средства – приходи буџета Града у 2021. години)    у 
укупном износу  400.000 КМ, утрошиће се у складу 
са чланом 195. поменутог Закона и овом oдлуком.  
 

II 
1) Средства из тачке I ове oдлуке програма 
утрошиће се намјенски за финансирање пројеката 
изградње  водоснадбијевања - ФИШ пројекти - 
властито учешће, санација  и одржавање 
водопривредних објеката на територији града 
Зворник. 
2) Трошковне буџетске позиције у 2021. години у 
износу од 400.000 КМ су утврђене код: 
 

- Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, економски код: 412500 
''Расходи за санацију и одржавање 
водопривредних објеката'' у износу 30.000 КМ 
и економски код: 511100 ''Издаци за 
инфраструктуру у Мјесним заједницама - 
властита средства“ у износу 100.000 КМ и 
''Издаци за пројекте водовода  ФИШ – 
властита средства'' у износу од 220.000 КМ 

- Службе Цивилне заштите, економски код: 
412500 ''Средства за санацију и одржавање 
водопривредних објеката'' у износу 50.000 
КМ. 

3) Наведена средства ће се користити за уређења 
корита ријека: Златице, Хоче, Сапне,  и Дрине у 
урбаним подручјима и чишћења водотока у мјесним 
заједницама изван урбаног подручја, у циљу 
превентивне заштите од поплава и заштите 
обрадивог земљишта, стамбених и других објеката. 

III 
Локације, предмјер и обим радова из тачке II 
утврдиће стручне службе Одјељења за стамбено-
комуналне послове и Одјељења за просторно 
уређење Града Зворник. 
 

IV 
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове односно Одјељења за 
инспекцијски надзор Града Зворник. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-29/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 44 став 1.  Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 
94/19), члана 39. став 2. тачка 12.  и члана 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и    
чл. 27. и 50.  Статута града  Зворник („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17 )  Скупштина града 
Зворник  на 2. редовној сједници одржаној дана  4. 
марта 2021. године,   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО-

СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗВОРНИК 
 

I 
Овом одлуком оснива се Професионална 
ватрогасно-спасилачка јединица Зворник (у даљем 
тексту: ПВСЈ Зворник), утврђује надлежност 
Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице  
Зворник и одређује начин руковођења и 
финансирања исте.   
 

II 
ПВСЈ  Зворник је ватрогасно-спасилачка јединица за 
подручје града Зворник.  
 

III 
ПВСЈ Зворник је посебна унутрашња организациона 
јединица Градске управе града Зворник.  
 

IV 
1) Дјелокруг и надлежности ПВСЈ Зворник су:  
 

84.25 - дјелатност ватрогасних јединица; 
71.20 - техничко испитивање и анализа; 
85.59 - остало образовање;  
81.22 - остале дјелатности чишћења зграда и   
објеката;  
74.90 - метеорологија  

2) Поред наведених, ПВСЈ Зворник  је надлежна за 
обављање и слиједећих  дјелатности: 

- гашење пожара и спасавање људи и имовине 
угрожене пожаром и елементарним  
неподгодама, 
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- пружање техничке помоћи у незгодама и 
опасним ситуацијама, те обављање и других  
послова у еколошким и другим несрећама,  

- остваривање задатака јединице цивилне 
заштите у складу са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијма,  

- контрола исправности и сервисирање 
ватрогасних апарата и хидрантске опреме за 
гашење пожара и 

- други послови у складу са законом.  
 

V 
1) ПВСЈ Зворник руководи старјешина којег именује 
Градоначелник. 
2) За старјешину ПВСЈ може бити именовано лице 
које,поред општих услова предвиђеним законом, 
има најмање високу стручну спрему, звршене 
студије првог циклуса и најмање 180 ЕЦТС бодова 
или еквивалентом и које испуњава друге посебне 
услове предвиђене општим актом о организацији и 
систематизацији радних мјеста ПВСЈ Зворник. 
3) Старјешина мора имати положен стручни испит 
за руководиоца акције гашења пожара. 
4) Старјешина ПВСЈ Зворник може имати замјеника 
који испуњава услова из подтачке 2) и посебне 
услове  прописане општим актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста ПВСЈ 
Зворник. 

 
VI 

Средства за рад ПВСЈ Зворник, која је основана као 
посебна унутршња организациона јединица Градске 
управе града Зворник,  обезбјеђују се у буџету 
Града,  као и из намјенских средстава за  ПВСЈ 
Зворник у остваривању задатака цивилне заштите  и 
прихода,  које оствари вршењем услуга, које не 
спадају у редовну дјелатност  ПВСЈ Зворник, те 
других извора у складу са законом и актима Града.  
 

VII 
1) У складу са општим актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста ПВСЈ 
Зворник, распоређивање запослених  у ПВСЈ 
Зворник  врши Градоначелник града Зворник у 
складу са законом и другим прописима.  
2) Права, обавезе и одговорности запослених у 
ПВСЈ Зворник  остварују се у складу са законом, 
колективним уговором и општим актом, који се 
примјењује на запослене у Градској управи града 
Зворник.  
 

VIII 
У року од 30 дана од дана ступања на снагу  ове 
одлуке, Градоначелник града Зворник донијеће 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних  мјеста у ПВСЈ Зворник, а 
након прибављеног мишљења Министарства 
унутрашњих послова у Влади Републике Српске.  
 

IX 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о организовању Професионалне ватрогасне 
јединице Зворник („ Службени гласник општине 
Зворник“, број  13/13). 

X 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 01-022-31/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 79. 
став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17) 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници 
одржаној  4. марта 2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ КОНКУРСНИХ КОМИСИЈА ЗА 
ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

I 
Утврђује се листа стручњака за именовање 
конкурсних комисија за за попуну упражњених 
радних мјеста у Градској управи Града Зворник (у 
даљем тексту: Листа стручњака) , коју чине: 

1) Славиша Влачић, дипломирани економиста, 
2) Драган Пејић, дипломирани инжењер 

саобраћаја, 
3) Невенка Мариловић,  дипломирани 

економиста, 
4) Радивоје Аћимовић, дипломирани 

економиста, 
5) Немања Мићић, дипломирани економиста, 
6) Далибор Ивановић, дипломирани правник, 
7) Миодраг Радић, дипломирани инжењер 

грађевине, 
8) Валентина Лазић, дипломирани економиста, 
9) Слађана Милић, дипломирани економиста, 

10) Илијаз Миралемовић, дипломирани 
журналиста, 

11) Нихад Кавазбашић, доктор ветерине, 
12) Милан Кикић, дипломирани економиста. 

 
II 

Конкурсну комисију за спровођење јавног конкурса 
за избор и именовање секретара Скупштине града 
именује Скупштина града и иста има пет чланова, од 
којих су два члана одборници у Скупштини града, 
два члана службеници Градске управе који имају 
одговарајућу стручну спрему и звање и радно 
искуство, а један члан са Листе стручњака. 
 

III 
Конкурсну комисију за спровођење поступка за 
пријем службеника у Градску управу именује 
Градоначелник и иста има пет чланова, од којих су 
два члана службеници Градске управе који имају 
одговарајуће професионално искуство, jедан члан је 
службеник за управљање људским ресурсима, а два 
члана са Листе стручњака. 
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IV 
Листа стручњака из тачке I ове одлуке утврђује се на 
вријеме трајања мандата Скупштине града 
 

V 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о утврђивању листе стручњака за 
именовање конкурсних комисија за попуну 
упражњених радних мјеста у Градској управи Града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 
13/17). 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-32/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу  чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 5/17) Скупштина града Зворник 
на 2. редовној сједници одржаној 4. марта 2021. 
године   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  ГРАДСКОГ СТАДИОНА НА 

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ  
 ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ ''ДРИНА'' ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник уступа без накнаде  Фудбалском клубу 
''Дрина'' Зворник на привремено коришћење градски 
стадион који се налази у Зворнику на парцели 
означеној као кп.бр. 1374/1 Спортски терени 
површине 14471 м2 и остали објекти површине 8 м2 
уписаној у лист непокретности бр. 177 КО Зворник-
град. 
 

II 
Градски стадион је у власништву Града Зворник и 
састоји се од фудбалског игралишта чија је набавна 
вриједност 1.999.534,80 КМ, исправка вриједности 
221.480,19 КМ, садашња вриједност 1.778.054,60 КМ 
и свлачионице (100 м2) чија је набавна вриједност 
100.000,00 КМ, исправка вриједности 13.500,00 КМ, 
садашња вриједност 86.500,00 КМ. 
 

III 
Фудбалски клуб ''Дрина'' Зворник је дужан да са 
уступљеним објектом поступа са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи његово одржавање, чување 
и намјенско коришћење у сврху одржавања 
спортских манифестација. 

 
IV 

За вријеме привременог коришћења уступљеног 
објекта, привремени корисник је дужан плаћати 
комуналне услуге, утрошену електричну енергију, 
гријање и све друге обавезе које  настају приликом 
коришћења уступљеног објекта. 

V 
О уступању фудбалског стадиона на привремено 
коришћење сачиниће се уговор који ће у име града 
Зворник потписати Градоначелник Зворника. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-33/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 7. и 14а. Закона о комуналним 
таксама («Службени гласник Републике Српске» 
број: 4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске»број: 97/16 и 36/19)  и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник-пречишћен текст 
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
Скупштина града Зворник, на 2. редовној сједници 
одржаној  4. марта 2021. године,    донијела је 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 
I 

У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласни 
града Зворник'' број:13/17 и 9/20) у тачки II подтачке 
2), 4), 5), 6), 7) и 8) бришу се. 
Досадашње подтачке 3), 9) и 10) постају подтачке 2), 
3) и 4).  
 

II 
У тачки V подтачка1) брише се. 
Досадашња подтачка 2) постаје подтачка 1). 
Послије подтачке 1) додаје се нова подтачка 2) која 
гласи: ''синдикалне, хуманитарне и невладине 
организације''. 
 

III 
У тарифном броју 2. тачка 1. брише се. Тарифни 
бројеви 3. 5. 6. и 7. бришу се. 

 
IV 

Досадашњи тарифни бројеви 4. 8. и 9. постају 
тарифни бројеви 3. 4. и 5. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику  града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-34/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана  6. Закона о гробљима и погребној 
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 31/13 и 6/14) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'',  број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 2. редовној сједници одржаној 4. марта 
2021. године   донијела је 
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ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕДАЈИ НА 

УПРАВЉАЊЕ ПРАВОСЛАВНОГ ГРОБЉА У 
ЧЕЛОПЕКУ 

 
I 

У Одлуци о предаји на управљање православног 
гробља у Челопеку (''Службени гласник града 
Зворник'' број: 10/13, 6/16 и 4/19),  члан 1. мијења се 
и гласи: ''Град Зворник уступа на управљање 
православно гробље у Челопеку Српској 
православној црквеној општини Челопек на период 
од двије године од дана ступања на снагу ове 
одлуке'' 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-35/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39 и 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 18. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 79/15 и 63/20) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  дана  4. марта 2021. године донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ 
ЗВОРНИК 

 
I 

У Одлуци о оснивању организационе јединице 
ЈПВОУ дјечији вртић „Наша радост“ Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број 12/19) у 
тачки I иза ријечи “организациона јединица” 
додају се ријечи “ „Наша радост-2“ ” 
 

II 
У тачки II иза ријечи “организациона јединица” 
додају се ријечи “ „Наша радост-2“ ”. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-36/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 9) и члана 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), 
члана 58. став (2) Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 
90/16, 94/19 и 42/20), члана 16. став (4) Правилника 
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју („Службени гласник града 
Зворник“, број: 117/12 и 16/18) и члана 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  4. марта донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ 
ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ О  

ПРОЦЈЕНИ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊУ ДЈЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 
I 

У Одлуци о формирању Првостепене стручне 
комисије о  процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју („Службени 
гласник града Зворник“, број 8/18), мијења се тачка 
VIII и гласи: 
1) „Члановима Комисије припада накнада за рад и 
то предсједнику Комисије 15,00 КМ, а члановима 
12,00 КМ по обрађеном захтјеву, у нето износу. 
2) Накнада из претходног става исплаћује се за 
сваког члана појединачно, сагласно броју обрађених 
предмета. 
3) Права и обавезе  регулисаће  се посебним 
уговором који у име локалне заједнице  закључују 
директор Центра за социјални рад Зворник са 
сваким чланом комисије појединачно, по напријед  
наведеној  цијени.“ 

                           
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-37/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број 5/17), Скупштина града 
Зворник, на 2. редовној сједници одржаној 4. марта 
2021. године, донијела је 
 

ПЛАН 
 КОРИШТЕЊA НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ  ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШУМА ЗА  2021. ГОДИНУ 

 
Тачка 1. 

Средства која се дозначавају Граду Зворник по 
основу накнаде за експлоатацију шума за 2021. 
годину  на основу члана 89. Закона о шумама,  а која 
се воде на рачуну јавних прихода Града Зворник у 
2021. године у планираном  износу од 50.000 КМ, 
утрошиће се у складу са предње поменутим чланом 
закона  и овим планом.  
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Тачка 2. 
Средства из тачке 1. овог плана, у планираном 
износу од 50.000 КМ  утрошиће се намјенски за: 
- Набавку, растресање и ваљање сепарисаног 

шута преко ударних рупа на макадамској 
дионици пута,  

- Набавку, машинско растресање и ваљање 
сепарисаног шута преко већих улегнућа на 
коловозу асфалтиране дионице пута,  

- Крпљење ударних рупа на асфалтном 
коловозу, 

- Прочишћавање одводног канала поред пута, 
замјену оштећених пропуста од бетонских 
цијеви, 

- Санацију оштећења на локалној водоводној 
мрежи у путном земљишту 

- Насипање банкина сепарисаним шљунком 
 
на следећим путним правцима 
 

Санација пута Црни Врх (Старо Сметлиште) - 
Снагово   
Санација пута Камени Мост-Крушке-Лијешањ   
Санација пута Сопотник-Извориште (Гојмер) 

 
Тачка 3.  

Локације, предмјер и обим радова из тачке 2. 
утврдиће стручна служба Одјељења за стамбено-
комуналне послове и Одјељења за просторно 
уређење Града Зворник. 
 

Тачка 4. 
Надзор над спровођењем овог плана вршиће 
надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове односно Одјељења за 
инспекцијски надзор Града Зворник. 
 

Тачка 5. 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-30/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  4. марта  2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК У 2020. ГОДИНИ  

 
1. Усваја се Извјештај о стању у пољопривреди на 
подручју града Зворник у 2020. години. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-022-38/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  4. марта  2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 
СПОРТУ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 

2020. ГОДИНУ 
 

1. Усваја се Информација о стању у спорту на 
подручју града Зворник за 2020. годину. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-39/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  4. марта  2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 

 ЗА ПОВРАТАК, РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈУ ЗА 
2020. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за повратак, 
развој и интеграцију за 2020. годину 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-40/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  4. марта  2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  АКЦИОНОГ ПЛАНА МЈЕРА ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ ПРОПУСТА И НЕПРАВИЛНОСТИ 
УТВРЂЕНИХ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О ПРОВЕДЕНОЈ 
ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ 
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1. Усваја се Акциони план мјера за отклањање 
пропуста и неправилности утврђених по извјештају о 
проведеној финансијској ревизији града Зворник за 
период од 01.01.-31.12.2019. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-41/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, 
одржаној  4. марта  2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И 
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-

31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју града Зворник за период 01.01.2020.-
31.12.2020. године. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-42/2021                     ПРЕДСЈЕДНИК 
4. март 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19), члана 90. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 и 
66/18) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

ОДЛУКУ 
ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019), почев од 
01.02.2021. године до 28.02.2021. године. 
 

 II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 

користили право на годишњи одмор за 2020 годину у 
периоду од 01-28.02.2021. године, у складу са 
рјешењем руководиоца своје организационе 
јединице. 
 

  III 
Задужују се руководиоци основних организационих 
јединица Градске управе Града Зворник да организују 
распоред коришћења плаћеног одсуства запослених 
како би се обезбједило несметано обављање послова 
из надлежности организационих јединица. 
 

IV 
За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове 
одлуке запослени остварују право на плату у пуном 
износу, као да су били на раду. 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 

 
Број: 02-022-25/2021                     
1. март  2020. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник Републике Српске'', број:2/16) и 
члана 4.Одлуке о допунским правима породица 
погинулих и војних инвалида број:01-022-61/17 од 
11.05.2017.године), Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
Члан 1. 

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

 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
Удружење има обавезу: 

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

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

 
Члан 4. 

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

 
Члан 6. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-21/2021                     
22. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник Републике Српске'', број:2/16) и 
члана 4.Одлуке о допунским правима породица 
погинулих и војних инвалида број:01-022-61/17 од 
11.05.2017.године), Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
Члан 1. 

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

 
Члан 2. 

Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих лица. 
 

Члан 3. 
Удружење има обавезу: 

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

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

 
Члан 4. 

Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100-текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 
 

Члан 5. 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 

Члан 6. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-22/2021                     
22. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник Републике Српске'', број:2/16) и 
члана 4.Одлуке о допунским правима породица 
погинулих и војних инвалида број:01-022-61/17 од 
11.05.2017.године), Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
Члан 1. 

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

 
Члан 2. 

Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској борачкој Зворник. 
 

Члан 3. 
Удружење има обавезу: 

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

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

 
Члан 4. 

Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100-текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 
 

Члан 5. 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 
 

Члан 6. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 
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Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-23/2021                     
22. фебруар  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 „Метеризе 2“ Зворник, ул. Насеље 
Бирач 9/2, ЈИБ 4960055530007 у износу од 
2.000,00КМ, намјенски за суфинансирање 
унутрашњег уређења зграде (фарбање ламперије 
ходника и стубишта, замјена улазних врата ка 
подрумима, кречење пред подрумског простора). 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Метеризе 2“ 
из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова унутрашњег 
уређења зграде а по понуди бр. 15/20 од 09.10.2020. 
године, занатска дјелатност „ЛМ-ДАКС“, Тршић.  
2) Заједница етажних власника зграде „Метеризе-2“ 
је обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке а по 
реализацији пројекта. 

 
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 „Метеризе 2“ број: 555-006-
00481669-17 отворен код Нове банке Зворник. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-164/2020                     
23. фебруар  2020. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

_______________________________________________________________________________ 
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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 
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