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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

22. април 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 6/2021  

 

 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

На основу  члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),  и члана 16. Правилника о 
стипендирању студената и члана  XII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2020/21 
години, након утврђивања ''Kоначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије, Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ   
  
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2020/21. годину, и 
то за: 
 

- 127 студената са листе „студенти са 
просјеком оцјена већим од 8,5“ (ранг листа 1) 

- 17  студената са листе „студенти прве године 
носиоци Вукове дипломе из средње школе“ 
(ранг листа 2), 

- 10 студената са листе „студенти мастер 
студија са просјеком оцјена већим од 9,00'' 
(ранг листа 6), 

- 5 студента са листе ''студенти без оба 
родитеља и студенти са сметњама у развоју'' 
(ранг листа 5.) 

                                                                             
II 

Износ студентске стипендије на годишњем нивоу 
износи  1.000 КМ, која ће се исплаћивати у 10 
мјесечних рата. 
Укупан износ стипендија за наведене четири 
категорије износи (159 студената Х 1.000КМ)= 
159.000 КМ. 

 
 
Стипендије ће се исплатити на терет Буџета града 
Зворник за 2021. годину, економски код 416100 – 
стипендије студената. 

 

III 
Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
''Коначне ранг листе'' и појединачне уговоре за 
студенте из тачке 1. ове Одлуке. 
 

IV 
Додјела стипендија студентима по листама:  
''Студенти слабог  материјалног стања'',  ''Студенти 
из категорије дјеце погинулих бораца и  ратних 
војних инвалида од I-IV категорије''  и „Студенти 
прве године Технолошког факултета у Зворнику“ 
утврдиће се посебном Одлуком. 
  

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

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-67-1/2020                     
10. март  2021. 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), члана 16. Правилника о 
стипендирању студената и члана XII Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2020/21 
години,  након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
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ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ   
СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ ТЕХНОЛОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА У ЗВОРНИКУ 
 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2020/21.годину, и 
то за  5 (пет) студената са листе „Студенти прве 
године Технолошког факултета у Зворнику“ (Ранг 
листа 7). 

 
II 

Износ студентске стипендије за студенте из тачке 1. 
ове Одлуке износи: 
За 5 (пет) студената са листе „Студенти прве године 
Технолошког факултета у Зворнику“  по 500 КМ, која 
ће се исплатити једнократно, на текући рачун 
студента. Укупно ( 5 студената х 500КМ = 2.500КМ)  

 
III 

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

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

V 
Саставни дио ове Одлуке је Ранг листа број 7. из 
тачке 1. ове Одлуке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-1/2020                     
10. март  2021. 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), члана 16. Правилника о 
стипендирању студената и члана XII Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2020/21 
години, након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  
ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ,  

СА ЛИСТЕ ''СТУДЕНТИ СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ 
СТАЊА''  

 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2020/21 годину, и 
то за: 

- 37 студената са листе „студенти слабог 
материјалног стања'' (Ранг листа 3).  

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

- За 37 студената са листе „студенти слабог 
материјалног стања'' по 300КМ, која ће се 
исплатити једнократно на текуће рачуне 
студената. Укупно (37 студента х 300 КМ 
=11.100КМ)  

 

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

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

V 
Саставни дио ове Одлуке је Ранг листе број 3 
(списак студената закључно са редним бројем 37), 
са именима  и текућим рачунима студената. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-1/2020                     
10. март  2021. 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), члана 16. Правилника о 
стипендирању студената и члана XII Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2020/21 
години, након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ   
ДЈЕЦИ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И 

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I-IV 
КАТЕГОРИЈЕ 

 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2020/21.годину, и 
то за  5 (пет) студената са листе „Студенти дјеца 
породица погинулих бораца и дјеца РВИ“ (Ранг 
листа 4). 

 
II 

Износ студентске стипендије за 6 (шест) студенате 
из тачке 1. ове Одлуке износи по 500 КМ, која ће се 
исплатити једнократно, на текући рачун студента. 
Укупно ( 6 студената х 500КМ = 3.000КМ)  

 

III 
Задужује се Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке 1. ове 
Одлуке. 
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IV 
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

V 
Саставни дио ове Одлуке је Ранг листа број 4 из 
тачке 1. ове Одлуке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-1/2020                     
10. март  2021. 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), члана 13. Правилника о 
стипендирању студената и члана  VII  Конкурса за 
додјелу стипендија студентима у школској  2020/21 
години, након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије,  а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ   
 
I 

Додјељује се 10 (десет) стипендија редовним 
студентима из Буџета Града Зворник за школску 
2020/21.годину у складу са чланом 13. Правилника о 
додјели студентских стипендија. 

                                                         
II 

Стипендија се додјељује следећим студентима: 
1. Гајић Анреја у износу од 1.000,00 КМ 
2. Павловић Петра у износу од 1.000,00 КМ 
3. Лазаревић Драган у износу од 1.000,00 КМ 
4. Борић Јована у износу од 1.000,00 КМ 
5. Симић Стефан у износу од 500,00 КМ 
6. Симић Данка у износу од 500,00 КМ 
7. Видовић Тамара у износу од 500,00 КМ 
8. Милошевић Јована у износу од 500,00 КМ 
9. Лазић Милена износу од 500,00 КМ 

10. Крајшумовић Драган у износу од 500,00 КМ 
 

III 
Задужује се Одјељење за за привреду и друштвене 
дјелатности да Одјељењу за финансије достави 
потребне податке за студенте из тачке 2. ове 
Одлуке. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-1/2020                     
10. март  2021. 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 3.500,00КМ, намјенски за 
суфинансирање пројекта ремонта лифтова. 

 
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 за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

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: 02-400-40/2021                     
31. март  2021. 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 „Чаушевац“ Зворник, ул. Вука 
Караџића 1а, Зворник, ЈИБ 4960010140003 у износу 
од 10.000,00КМ, намјенски за суфинансирање 
радова на прекривању зграде фасадним лимом те 
замјени олука као и опшив око вентилационих 
димњака. 
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II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник. 

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „Чаушевац“ 
из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова радова из 
тачке I ове Одлуке а по понуди д.о.о. „ДУО ЛУЈИЋ“, 
Зворник, бр. 145 од 30.06.2020. године.  
2) Заједница етажних власника зграде „Чаушевац“ 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 „Чаушевац“ број: 555-006-
00194816-89 отворен код Нове банке Зворник. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-79/2020                     
29. март  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
l 

У поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну 
набавку: „Набавка информативних услуга путем 
телевизије - ЛОТ1 и Набавка информативних услуга 
путем радија - ЛОТ2“, пријавили су се следећи 
понуђачи и то за: 
 
Лот1 - „Набавка информативних услуга путем 
телевизије“: 

1. „Алтернативна ТВ“ д.о.о. Бања Лука, 
2. „Подриње“ РТВ д.о.о. Лозница и 
3. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина. 

 

Лот2 – „Набавка информативних услуга путем 
радија“; 

1.  „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“ 
Зворник 

 
ll 

Након разматрања понуда за набавку оглашених 
Услуга из Анекса II дио Б „Набавка информативних 
услуга путем телевизије - ЛОТ1 и Набавка 
информативних услуга путем радија - ЛОТ2“ 
утврђено је да понуђачи испуњавају услове 
предвиђене тендерском документацијом.  
 
Понуђене цијене за ЛОТ1 - „Набавка информативних 
услуга путем телевизије“:  

1. „Алтернативна ТВ“ д.о.о. Бања Лука са 
укупним износом од 30.000,00КМ без ПДВ-а, 

2. „Подриње“ РТВ д.о.о. Лозница са укупним 
износом од 6.000,00€ без ПДВ-а и 

3. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина са укупним износом 
од 36.000,00КМ без ПДВ-а. 

 
Понуђене цијене за ЛОТ2 - „Набавка информативних 
услуга путем радија“: 

1. „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“ 
Зворник са укупним износом од 8.880,00КМ 
без ПДВ-а. 

 
lll 

Понуде понуђача из члана ll ове Одлуке, а у складу 
са чланом 4. став 3. Правилника о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б, оцијењене су 
као задовољавајуће и прихватљиве јер вриједност 
пристиглих понуда не прелази вриједност средстава 
предвиђених буџетом за ову набавку. Рок за 
извршење услуга је 12 мјесеци од дана обостраног 
потписивања уговора, а плаћање се врши мјесечно, 
након испостављања рачуна/фактуре. 
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
има право да поднесе жалбу у року од десет (10) 
дана од дана пријема. Жалба се подноси 
Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног 
органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-13/2021                     
5. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

Након постизања, за Уговорни орган, економски 
прихватљиве понуде у поступку јавне набавке 
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„Извођење додатних радова на изградњи 
обалоутврде и платоа на обали ријеке Дрине у граду 
Зворник“ кандидат који је испунио квалификације и 
критеријуме  наведене у позиву је:  
 

1. „ Кесо - градња” д.о.о. Тршић - Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
повољан јер је за наведене радове путем 
преговарачког поступка доставио за Уговорни орган 
прихватљиву цијену технички задовољавајуће 
понуде у износу од 20.540,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођења радова је 20 дана од дана увођења 
извођача у посао, а плаћање се врши по 
испостављању овјерене окончане ситуације. 

 
lll 

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 

Број: 02-360-31-1/2020                     
13. април  2021. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 64. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне само-
управе („Службени Гласник Републике Српске, број 

97/16),  чл. 41. и 51. Статута Града Зворника – 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Градоначелник  Зворника 
доноси 

 
ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗВОРНИКА  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овим планом запошљавања у Градској управи 
Града Зворника (у даљем тексту План), утврђује се 
која ће непопуњена радна мјеста бити попуњена у 
2021. години путем јавног конкурса, као и рок 
попуњавања. 
 

Члан 2. 
Запошљавање у Градској управи града Зворника у 
2021. години вршиће се у складу са овим планом, 
осим у случају потребе попуњавања радног мјеста 
на одређено вријеме и попуњавања радног мјеста 
које је остало упражњено након доношења овог 
плана. 

 
Члан 3. 

У 2021.  години следећа радна мјеста попуниће се 
на неодређено вријеме путем јавног конкурса: 

 
Ред. 
број 

Назив радног мјеста и 
одјељења/службе 

Рок 
попуња- 
вања 

Број 
изврши-
лаца 

Услови 

1. Самостални стручни 
сарадник за унос 
буџета у трезор, 
праћење кредитних и 
уговорених односа 
Града 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
положен стручни испит за рад у управи. 

2. Самостални стручни 
сарадник за управно-
правне послове у 
Одјељуњу за фининсије 

30.6.2021. 1 - ВСС, правни факултет,VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

3. Самостални стручни 
сарадник за плаћање у 
трезорском пословању 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

4. Самостални стручни 
сарадник за унос 
фактура у трезорском 
пословању 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

5. Самостални стручни 
сарадник за управно-
правне послове у 
Одјељењу за просторно 
уређење 

30.6.2021. 2 - ВСС, правни факултет,VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 
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6. Самостални стручни 
сарадник за послове 
грађења и надзор над 
градњом објеката у 
Одјељењу за просторно 
уређење 

31.12.2021
. 

2 ВСС, грађевински, или архитектонски факултет, 
VII степен стручне спреме или први циклус 
студија грађевинског или архитектонског смјера 
са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи 
7.  Самостални стручни 

сарадник за припрему 
пројектне 
документације из 
области просторног 
уређења 

31.12.2021
. 

1 ВСС, дипломирани инжењер грађевинарства, 
дипл. инг. архитектуре или дипломирани 
просторни планер, VII степен стручне спреме 
или први циклус студија траженог смјера са 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

8. Стручни сарадник за 
обраду урбанистичке  
документације 

31.12.2021
. 

1 -ССС грађевинска школа, IV степен стручне 
спреме, 

-шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 
-положен стручни испит за рад у управи 

9. Самостални стручни 
сарадник за стамбено-
комуналне и управно-
правне послове у 
Одјељењу за стамбено-
комуналне послове и 
послове саобраћаја 

31.12.2021
. 

2 
- ВСС, правни факултет,VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

10. Самостални стручни 
сарадник за 
инвестиције у 
Одјељењу за стамбено-
комуналне послове и 
послове саобраћаја 

31.12.2021
. 

1 ВСС, грађевински, архитектонски или факултет 
техничког смјера, VII степен стручне спреме или 
први циклус студија грађевинског или 
архитектонског или факултет техничког смјера са 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

11. Виши стручни сарадник 
за комуналну 
инфраструктуру 
грађење и надзор над 
грађењем 

31.12.2021
. 

1 - ВШС грађевинског смјера, VI степен стручне 
спреме, или ВСС, први циклус студија 
грађевинског смјера са најмање 180 ЕCTS 
бодова или еквивалент. 
- Три године радног искуства у траженом 
степену образовања, 
положен стручни испит за рад у управи. 

12. Стручни сарадник за 
путеве и комуналне 
послове у Одјељењу за 
стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 

31.12.2021
. 

1 - ССС грађевинског или саобраћајног смјера  
- шест мјесеци радног искуства у траженом 

степену образовања 

13. Самостални стручни 
сарадник за стамбено 
збрињавања корисника 
борачко- инвалидске 
заштите у Одјељењу за 
борачко-инвалидску 
заштиту 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, факултет друштвеног смјера или 
техничког смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 
 
 

14 Самостални стручни 
сарадник за 
остваривање права 
бораца 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, правни факултет,VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
положен стручни испит за рад у управи 
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15. Виши стручни сарадник 
за заштиту права 
породица погинулих 
бораца и цивилних 
жртава рата 

31.12.2021
. 

1 - ВШС правног или економског смјера, VI 
степен стручне спреме, или ВСС, први циклус 
студија правног или економског смјера са 
најмање 180 ЕCTS бодова или еквивалент. 
- Девет мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 
- положен стручни испит за рад у управи. 

16. Виши стручни сарадник 
из области борачко-
инвалидске заштите 

31.12.2021
. 

1 - ВШС правног смјера, VI степен стручне 
спреме, или ВСС, први циклус студија правног  
смјера са најмање 180 ЕCTS бодова или 
еквивалент. 
- Девет мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 
- положен стручни испит за рад у управи. 

17. Стручни сарадник-
матичар за матично 
подручје Зворник 

31.12.2021
. 

1 ССС друштвеног смјера,(правни, економски 
смјер или гимназија општи смјер) IV степен 
стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

- положен стручни испит за рад у управи, 
- положен посебан стручни испит за матичара 

18. Стручни сарадник за 
архиву 

30.6.2021. 1 - ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- Шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 

- ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме 

 
19. Шеф Одсјека за 

управно-правне 
послове у Одјељењу за 
општу управу 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, правни факултет, или факултет 
друштвеног смјера VII степен стручне спреме, 
или први циклус студија правног или друштвеног 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

20. Самостални стручни 
сарадник за грађанска 
стања 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

21. Достављач у Одјељењу 
за општу управу 

31.12.2021
. 

1 - ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

Шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 

22. Шеф Одсјека за 
привреду 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, факултет друштвеног смјера или 
техничког смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом степену 
образовања,  
- ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

23. Самостални стручни 
сарадник за 
пољопривреду 

31.12.2021
. 

1 ВСС, пољопривредни факултет, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
пољопривредног смјера са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 
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24. Шеф Одсјека за 
друштвене дјелатности 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, факултет друштвеног смјера или 
техничког смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом степену 
образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

25. Самостални стручни 
сарадник за друштвене 
дјелатности 

30.6.2021. 1 ВСС, факултет друштвеног смјера, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
друштвеног смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент, 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

26. Самостални стручни 
сарадник за 
нормативно-правне 
послове 

31.12.2021
. 

1 ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент, 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

27. Виши стручни сарадник 
за здравство, социјалну 
заштиту и хуманитарне 
дјелатности у 
Одјељењу за привреду 
и друштвене 
дјелатности 

31.12.2021
. 

1 - ВШС правног или економског смјера, VI 
степен стручне спреме, или ВСС, први циклус 
студија правног или економског смјера са 
најмање 180 ЕCTS бодова или еквивалент. 
- Девет мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

28. Портир у Пословној 
зони Јадар 

31.12.2021
. 

4 -   ССС  III или IV степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства 

29. Урбанистичко-
грађевински инспектор 
у Одјељењу за 
инспекцијски надзор 

31.12.2020
. 

1 - ВСС, VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевинарства, дипломирани 
просторни планер или дипломирани инжењер 
архитектуре, или први циклус одговарајућег 
студија који се вреднује са најмање 240 ECTS 
бодова, или први и други циклус студија који се 
у збиру вреднују са најмање 300 ECTS бодова, 
или интегрисани студиј који се вреднује са 
најмање 300 ECTS бодова,  

- три године радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи 
30. Стручни сарадник за 

послове мјесних 
заједница 

31.12.2021
. 

1 -  ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-  положен стручни испит за рад у управи 
31. Струни сарадник за 

обнову објеката 
повратника и 
расељених лица 

31.12.2021
. 

1 -  ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-  положен стручни испит за рад у управи 
32. Стручни сарадник за 

административно-
техничке послове у 
Служби за јавне 
набавке, управљање 
развојем и међународну 
сарадњу 

31.12.2021
. 

1 -  ССС IV степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-  положен стручни испит за рад у управи 

33. Самостални стручни 
сарадник за локални 
економски развој и 
подршку пословној 
заједници у Служби за 

31.12.2021
. 

1 ВСС, економски факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија економског 
смјера  са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,   
- једна година радног искуства у траженом 
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јавне набавке, 
управљање развојем и 
међународну сарадњу 

степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 
 

34. Самостални стручни 
сарадник за послове 
локалног развоја, 
пројектно планирање и 
међународну сарадњу  

31.12.2021
. 

1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија друштвеног или техничког смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
-положен стручни испит за рад у управи 

35. Самостални стручни 
сарадник-систем 
администратор 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, електротехнички факултет, технички 
факултет или факултет организационих наука, 
VII степен стручне спреме, или први циклус 
електротехничког, техничког или 
организационог смјера са најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

- положен стручни испит за рад у управи 
36. Кафе куварица - 

сервирка 
31.12.2021
. 

1 -  ССС IV  или III степен стручне спреме, 
 

37. Спремачица у Служби 
за заједничке послове и 
управљање људским 
ресурсима 

31.12.2021
. 

5 - основна школа 

38. Магационер  30.6.2021. 1 ССС, друштвеног или техничког смјера, III или IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 

39. Самостални стручни 
сарадник за планирање 
у Служби цивилне 
заштите 

31.12.2021
. 

1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија друштвеног или техничког смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

40. Самостални стручни 
сарадник за 
мобилизацију, попуну 
јединица људством и 
МТС-средствима у 
Служби цивилне 
заштите 

31.12.2021
. 

1 ВСС, факултет друштвеног или техничког смјера, 
VII степен стручне спреме, или први циклус 
студија друштвеног или техничког смјера са 
најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

41. Стручни сарадник за 
административно-
техничке послове у 
Служби цивилне 
заштите 

31.12.2021
. 

1 ССС, друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-положен стручни испит за рад у управи 
42. Стручни сарадник за 

обезбјеђење МТС и 
послове доставе у 
Служби цивилне 
заштите 

31.12.2021
. 

1 ССС, друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-положен стручни испит за рад у управи 
43. Рекреатор  30.6.2021. 2 ВСС, професор физичке културе, VII степен 

стручне спреме, или први циклус студија  студија 
одговарајућег смјера, са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

44. Ватрогасац  30.6.2021. 1 ССС, техничког смјера, III степен стручне 
спреме, 

- једна година радног искуства у струци, 
-положен стручни испит за професионалног 
ватрогасца 
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45 Сервисер  31.12.2021
. 

1 ССС, техничког смјера, III  или IV степен стручне 
спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-положен стручни испит за сервисирање 
апарата 

46. Телефониста  30.6.2021. 3 ССС,  III  степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства  

47. Метеоролог  30.6.2021. 1 ССС,  III  или IV степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства  

48. Стручни сраданик за 
овјеру потписа преписа 
и рукописа и издавање 
радних књижица 

30.6.2021. 1 ССС, друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-положен стручни испит за рад у управи 
 

Члан 4. 
У измјењеним околностима и потребама за пријем у 
радни однос нових службеника и намјештеника, а на 
основу Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
Града Зворника, донијеће се измјене и допуне овог 
Плана. 

 
Члан 5. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града 
Зворника. 
 
Број: 02-020-3/2021                     
19. април  2021. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  
број: 97/16 и 36/19), и чл. 41. и 51. Статут града 
Зворник-Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број:5/17), Јавног позива Министрства 
рада и борачко инвалидске заштите број:16-03/2.1-
56-266/21,  Градоначелник  града  Зворник, доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НОВЧАНУ 
ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 

НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-
ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОД I-V 

КАТЕГОРИЈЕ МЛАЂИМ ОД 60 ГОДИНА 
 

1. У комисију за новчану помоћ социјално угроженим 
незапосленим борцима Одбрамбено отаџбинског 
рата Републике Српске од I-V категорије млађим од 
60 година именују се: 

1) Маријана Рикић – предсједник (Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту) 

2) Бранко Студен – члан (Градска борачка 
организација града Зворник) 

3) Доброслав Шурбат – члан (Ветерани 
Републике Српске) 

 

2. Задатак Комисије је да размотри захтјеве у року 
од 30 дана од дана пријема захтјева, утврди листу 
подносилаца захтјева који испуњавају услове за 
добијање новчане помоћи и листу подносилаца 
захтјева чији су захтјеви непотпуни, неблаговремени 
или неосновани. Листе се објављују на огласној 
табли и Web страници града. 

 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-111-51/2021                     
8. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
  
На основу члана 125. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16), члана 41. Статута Града Зворник-
Пречишћен текст (''Службени гласник Града 
Зворник'', број: 5/17) и члана 11.став 2.Правилника о 
дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених у градској, односно општинској управи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 11/17), 
Градоначелник Града Зворник  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 

У дисциплинску комисију Градске управе Града 
Зворник именују се:  
            

1. Веселин Тијанић-предсједник комисије 
      Ненад Станковић-замјеник предсједника 

комисије 
2. Борко Томић-члан 
      Гордан Јовановић-замјеник члана 
3. Данијел Милошевић-члан 

            Зоран Ерић-замјеник члана 
 

II 
Комисија се именује на мандат од двије године са 
могућношћу поновног именовања. 

 
III 

Доношењем овог рјешења престаје да важи 
рјешење број 02-111-34/15 од 7.9.2015. године. 
                                                                            

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-52/2021                     
8. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник републике Српске 97/16), члана 
190. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 
87/07 и 50/10), члана 5. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама број: 02-020-
2/21 од 16.02.2021.  године („Службени гласник 
града Зворник“ број: 2/21) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворника („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17), Градоначелник града Зворник, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА (СУ)ФИНАНИСРАЊЕ 
ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 
1.  Именује се Комисија за спровођење Јавног 
позива за (су)финансирање омладинских програма и 
пројеката оји се финансирају из буџетске позиције—
Грант за финансирање буџета за младе, у саставу: 

 
1) Љиљана Тохољ, предсједник- Младен 

Николић, замјеник предсједника 
2) Мирјана Иваз, члан – Јасна Вуковић, замјеник 

члана, 
3) Миљан Ћосић, члан – Мирко Милошевић, 

замјеник члана. 
 

2. Комисија за спровођење Јавног позива за 
(су)финансирање омладинских програма и пројеката 
утврђује листу вредновања захтјева по Јавном 
позиву, информише Градоначелника о поднесеним 
захтјевима и предлаже оквирни план расподјеле 
средстава по Јавном позиву, на основу којег 
Градоначелник доноси рјешење о избору пројеката 
којима се додјељују средства. 
 
3. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије 
 
4. Комисија за спровођење Јавног поива за 
(су)финанисрање омладинских програма и пројеката 
именује се на двије године. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном додношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику града 
Зворника“ 
Број: 02-400-38-1/2021                     
29. март  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник републике Српске 97/16), члана 
190. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 
87/07 и 50/10), члана 5. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама број: 02-020-
2/21 од 16.02.2021.  године („Службени гласник 
града Зворник“ број: 2/21) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворника („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17), Градоначелник града Зворник, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА (СУ)ФИНАНИСРАЊЕ  

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
И ФОНДАЦИЈА 

 
1. Именује се Комисија за спровођење Јавног 
позива за (су)финансирање програма и пројеката 
удружења грађана и фондација који се финансирају 
из буџетске позиције—Грант за финансирање НВО и 
Удружења  у саставу: 

 

1) Љиљана Тохољ, предсједник- Младен 
Николић,  замјеник предсједника 

2) Мирјана Иваз, члан – Јасна Вуковић, замјеник 
члана, 

3) Миљан Ћосић,  члан – Мирко Милошевић, 
замјеник члана. 

 
2. Комисија за спровођење Јавног позива за 
(су)финансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација утврђује листу вредновања 
захтјева по Јавном позиву, информише 
Градоначелника о поднесеним захтјевима и 
предлаже оквирни план расподјеле средстава по 
Јавном позиву, на основу којег Градоначелник 
доноси рјешење о избору пројеката којима се 
додјељују средства. 

 
3. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије 
 
4. Комисија за спровођење Јавног поива за 
(су)финанисрање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација именује се на двије године. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном додношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику града 
Зворника“ 

 
Број: 02-400-39-1/2021                     
29. март  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење додатних радова на згради Дома 
здравља у Зворнику“ – преговарачки поступак, број: 
02-360-18-1/20, у саставу: 

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

2) Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 
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3) Рада Милићевић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

4) Бојан Стевановић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 13.04.2021. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-1/2020                     
12. април  2021. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Извођење додатних радова на изградњи 
обалоутврде и платоа на обали ријеке Дрине у граду 
Зворник“ - преговарачки поступак, број: 02-360-30-
1/20, у саставу: 

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

2) Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Бојан Стевановић, 
замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 09.04.2021. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-30-1/2020                     
8. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
услуга аутобуског превоза“ - отворени поступак, 
број: 02-360-10/21, у саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2) Раде Савић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

4) Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

5) Александар Јевтић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 20.04.2021. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
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3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-10/2021                    
19. април  2021. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
намјерница за кориснике из пројекта народне 
кухиње“ - отворени поступак, број: 02-360-11/21, у 
саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2) Раде Савић, члан  - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

4) Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

5) Александар Јевтић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 22.04.2021. године у 12:00 часова у Малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-11/2021                    
19. април  2021. 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. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга: „Набавка информативних услуга 
путем радија“. 
 
2. Услуге из става 1. ће вршити „Радио станица 
„Освит“, Зворник чији је оснивач „Петкомерц“ д.о.о. 
Дрињача, према условима из понуде, број: 02-360-
13-2/21, од 01.04.2021. године, континуирано у 
периоду од 12 (дванаест) мјесеци од дана 
обостраног потписивања уговора о вршењу услуга. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених услуга, 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: 02-360-13-2-1/2021                    
13. април  2021. 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. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ  из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће вршити РТВ „БН“ д.о.о. 
Лазе Костића 146, Бијељина, према условима из 
понуде, број: 02-360-13-4/21, од 05.04.2021. године, 
континуирано од у периоду од 12 (дванаест) мјесеци 
од дана обостраног потписивања уговора о вршењу 
услуга. Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења уговорених услуга, достави Извјештај 
Надзорног органа  о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-13-4-1/2021                    
13. април  2021. 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 30.000,00 КМ, 
на име финансирања пратећих обавеза и 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 2021. 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: 02-66-8/2021                    
28. јануар  2021. 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 
ТАЕKWONDO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Taekwondo 
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова годишњи такси -  
чланарина Савезима Републике Српске и Босне и 
Херцеговине, као и одржавање такмичења. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Taekwondo клуба „Зворник“ број: 551-450-22315679-
82. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

Број: 02-66-9/2021                    
28. јануар  2021. 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  
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 

                                                           
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансирања одласка такмичара овог клуба 
на припреме. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ број: 555-000-00426398-
60. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-10/2021                    
4. фебруар  2021. 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  ЈИУ ЈИТСА 
И САМБО КЛУБУ „ЈУНИОР“ 

                                                           
1. Одобравају се новчана средства  Јиу јитса  и 
самбо клубу „Јуниор“ из Зворника у износу од 
1.500,00 КМ, на име финансирања трошкова 
одржавања такмичења. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Јиу 
Јитса  клуба „Јуниор“ број: 562-009-00001363-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-11/2021                    
8. фебруар  2021. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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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  KЛУБУ 
БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА  „056“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Kлубу 
борилачких спортова  „056“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
припрема за такмичење. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачких спортова „056“ број: 562-009-81368000-
46. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-13/2021                    
15. фебруар  2021. 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 „БРАЊЕВО“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Брањево“ из Зворника у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова набавке опреме 
за предстојећу сезону. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Брањево“ број: 562-009-
81092641-71. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-66-14/2021                    
15. фебруар  2021. 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 
ТАЕКВОНДО КЛУБУ „ЗВОРНИК“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Taеквондо клубу 
„Зворник“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова организовања 
Првенства Републике Српске који се одржава у РСЦ 
Зворник и  одласка чланова овог клуба на 
такмичење у Бугарску  . 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва – oдржавање турнира, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2021. годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Taеквондо клуба „Зворник“ број: 551-450-22315679-
82. 

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

 
Број: 02-66-15/2021                    
16. фебруар  2021. 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 „ТАБАНЦИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 7.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова почетка 
првенства,враћање позајмица, плаћања обавеза 
према Фудбалском савезу РС и набавку опреме. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број:562-009-00000313-
85. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-17/2021                    
24. фебруар  2021. 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 
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ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од 
10.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-18/2021                    
26. фебруар  2021. 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  
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 

                                                           
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, 
на име финансирања одласка такмичара овог клуба 
на такмичење. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ број: 555-000-00426398-
60. 

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

 
Број: 02-66-19/2021                    
3. март  2021. 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 30.000,00 КМ, 
на име финансирања пратећих обавеза и 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 2021. 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: 02-66-20/2021                    
10. март  2021. 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 

ШАХОВСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Шаховском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 1.500,00 КМ, 
на име финансирања трошкова одржаних припрема 
за Републичко такмичење и набавку опреме за 
просторије клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Шаховског  клуба „Дрина“ број: 562-009-80649873-57 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-22/2021                    
10. март  2021. 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  ЏУДО КЛУБ 
„СОКОЛОВИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Џудо клубу 
„Соколови“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, на 
име финансирања одласка такмичара на Првенство 
Републике Српске за сениоре. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Џудо 
клуба „Соколови“ број: 555-400-00484095-11. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-24/2021                    
11. март  2021. 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 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА TEНИСКОМ 
КЛУБУ „АС“ 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Тениском клубу 
„АС“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ на име 
суфинансирања трошкова одласка на тениски камп. 

 
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 2021. 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: 02-66-25/2021                    
19. март  2021. 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 
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од 
10.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-28/2021                    
26. март  2021. 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 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „РАДНИЧКИ“ КАРАКАЈ 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Раднички“ из Каракаја у износу од 1.885,00 
КМ на име финансијске помоћи за набавку опреме и 
реквизита који су потребни за рад и тренинг играча. 

 
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 2021. годину. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун „Спорт 
лине“ број: 552-020-00025322-38. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-34/2021                    
9. април  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ „Технички школски центар“ 
Зворник - Каракај  исплата новчаних средстава у 
износу од 800,00 КМ (словима:осамстотинаКМ), 
намјенски за чишћење корита ријеке Хоче у дужини 
од 200м, како би спријечили излијевање ријеке из 
корита и плављење школских објеката. 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 412 500 - расходи за 
санацију школских објеката, потрошачка јединица 
01190150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2021. годину. Средства ће 
се се исплатити у готовини  на благајни Градске 
управе града Зворник. 
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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: 02-400-42/2021                    
2. април  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу чл. 59. и 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст )''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17)  
Градоначелник  града Зворник , д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
 
1. Одобрава се ЈУ''Технички школски центар'' 
Зворник-Каракај исплата новчаних средстава у 
износу од 700,00 КМ (словима: седамстотина КМ), 
намјенски за учешће на online' такмичењу за 
најбољег иновативног наставника (Global Teacher 
Price) проф.др Божу Илића. 
 
2. Средства из члана 1. Овог Закључка обезбједиће 
се са буџетске позиције: 416100-награде вуковаца и 
школска такмичења, потрошачка јединица 01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2021. годину. Средства ће се исплатити у 
готовини на благајни Градске управе града Зворник. 
 
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: 02-400-50/2021                    
13. април  2021. 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  Ауто мото 
клубу „Ехтрем 4х4“ из Зворника у износу од 1.000,00 
КМ на име суфинансирања трошкова одласка на 
међународно такмичење. 
 
2. Новчана средства у износу 1.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Ауто 
мото клуба „Ехтрем 4х4“  број: 572-286-00000762-50. 

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

 
Број: 02-66-16/2021                    
18. фебруар  2021. 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  „Српској 
православној црквеној општини Локањ“ у износу од 
1.200,00 КМ, на име суфинансирања изградње 
ограде око парохијског храма и дома у Локању.  
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
СПЦ Зворник, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун извођача 
радова  ДОО „Призма“ Бијељина број: 562-003-
00003429-52. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-133/2020                    
3. март  2021. 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 „З медиа“ из Зворника  у износу од 2.000,00 
КМ, на име финансијске подршке за рад портала 
www.zvorniсki.ba. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „З медиа“ број: 161-000-01754400-31 

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

 
Број: 02-400-18/2021                    
9. фебруар  2021. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17),градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Технолошкoм 
факултету Зворник  у износу од 1.000,00 КМ на име 
новчане помоћи за организацију VII Међународног 
конгреса „Инжењерство, екологија и материјали у 
процесној индустрији“ који ће се одржати на  
Јахорини  од 17.03. до 19.03.2021. године. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
Технолошки факултет, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2021. годину. 

 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  ДОО 
„Happy travel“ Бијељина број: 555-001-00126365-47. 

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

 
Број: 02-400-19/2021                    
12. фебруар  2021. 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  Синдикалној 
организацији Градске управе  Зворник у износу од 
3.270,00 КМ, на име новчане помоћи за исплате 
радницама поводом 8. Марта. 

 
2. Новчана средства у износу 3.270,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за Синдикат Градске управе 
Зворник, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021. годину. 

  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације Градске управе Зворник 
број:  562-009-00002336-30. 

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

 
Број: 02-400-24/2021                    
2. март  2021. 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  Синдикалној 
организацији дјечијег вртића „Наша радост“  Зворник 
у износу од 2.160,00 КМ, на име новчане помоћи за 
исплате радницама поводом 8. Марта. 

 
2. Новчана средства у износу 2.160,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021. годину. 

  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације дјечијег вртића „Наша 
радост“  Зворник број: 562-009-00002266-46. 

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

 
Број: 02-400-25/2021                    
2. март  2021. 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 финансирања трошкова 
рјешавања стамбених проблема најугроженијих 
борачких категорија становништва. 

 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за финансирање збрињавања најугроженијх 
породица, потрошачка јединица 01190180 - 
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из 
буџета за 2021.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: 02-400-34/2021                    
22. март  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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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 9.500,00 КМ, на име трошкова горива као вид 
помоћи демобилисаним борцима и ратним војним 
инвалидима за потребе лијечења, одласке на 
комисије и друге потребе. 

 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и 
демобилисаних бораца, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2021. 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: 02-400-49/2021                    
7. март  2021. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2021. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  4/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    д о н о с и: 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 0815062 -  JУ Средњошколски 
центар „Петар Кочић“, на позицијaма: 

- 412200 - Расходи по основу утрошка енергије  
у износу од 20.000,00 КМ, 

- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног промета у 
износу од 1.100,00 КМ, 

       
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због веће потрошње средстава на истим. 
 
Број: 03-40-3/2021                                НАЧЕЛНИК 
31. март  2021. године                         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2021. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  4/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

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

- 413100 – Расходи по основу камата на 
хартије од вриједности, у износу од 6.600,00 
КМ. 

       
2. Средства на тој позицији потребна због 
недостатка средстава  у другом кварталу. 
 
Број: 03-40-5/2021                                НАЧЕЛНИК 
13. март  2021. године                         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 

Одјељење за борачко инвалидску заштиту 
 
На основу члана 29. Одлуке о допунским правима 
породица погинулих бораца и војних инвалида 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 8/17) 
Начелник одјељења за борачко-инвалидску заштиту, 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА 

ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 
 
1. У Комисију за додјелу једнократних новчаних 
помоћи у Одјељењу именују се:              

1) Рикић  Маријана,предсједник  
2) Гелић  Велка, члан 
3) Стевић Лидија, члан. 

 
2. Задатак Комисије састоји се у следећем: 

- Пристигле захтјеве за једнократну новчану 
помоћ рјешавати једном или два пута 
мјесечно у зависности од броја поднесених 
захтјева у току мјесеца  

- Комисија ће давати мишљење по сваком 
захтјеву у погледу испуњавања услова по 
члану 15.Одлуке о допунским правима, број: 
01-022-61/17 од 11.маја 2017.године, 

- Уз дато мишљење по сваком захтјеву 
комисија ће дати приједлог о висини 
одобрене једнократне новчане помоћи за 
подносиоца захтјева, а на основу свих 
релевантних доказа о материјалном и 
социјалном стању подносиоца захтјева и 
његових чланова породице водећи рачуна да 
''мах износ'' одобрене новчане помоћи буде у 
складу са чланом  16. наведене Одлуке.  

                                                                                                 
3. Комисија ће у раду приликом давања мишљења 
и утврђивања износа одобрене новчане помоћи, 
одлучивати већином гласова из састава. 
                                                                                    
4. Овим рјешењем замјењује се рјешење 
Начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту број: 06-111-18/17 од 13.06.2017.године 
                                                                                 
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 06-111-47/2021                         НАЧЕЛНИК 
24. фебруар  2021. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                     Жељко Смиљанић с.р 
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