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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

11. јун 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 9/2021  

 

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 
01.05.2021. године до 31.05.2021. 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 01-31.05.2021. 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: 02-022-90/21 
3. јун  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 чл. 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-13“ Зворник, ЈИБ 
4960010060000, у износу од 3,000,00КМ, намјенски 
за суфинансирање реновирања спољашњег дијела 
зграде и то замјене олука и окапница на дијелу 
зграде. 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 
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III 
Заједница етажних власника зграде „Б-13“ обавезна 
је 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 проеката), 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-13“, број: 555-006-00048785-33 
отворен код Нове банке Зворник 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвићесе у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-58/20 
4. јун  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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Извођење фасадерских 
и лимарских радова на сали Основне школе „Вук 
Караџић“ у Роћевићу“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-3-12-3-20/21, дана 31.03.2021. 
године, пријавили су се следећи понуђачи: 
 

1. „Кипарис“ д.о.о. Зворник, 
2. „Genex“ д.о.о. Зворник и 
3. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Извођење 
фасадерских и лимарских радова на сали Основне 
школе „Вук Караџић“ у Роћевићу“ и проведене „е-
аукције“ најповољнији понуђач је „Дуо Лујић“ д.о.о. 
Зворник. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 18.000,00КМ без ПДВ-а. Рок за 

извођење радова је 25 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању окончане ситуације.  

 
IV 

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран 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: 02-360-16/21 
18. мај  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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка ватрогасног 
возила са опремом“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-1-14-3-22/21, дана 06.04.2021. 
године, пријавио се понуђач:      
       

1. „Mipex-auto RS“ д.о.о. Бања Лука. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 157.000,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 90 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, a плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре. 

 
III 

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 

Број: 02-360-18/21 
17. мај  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, доноси 
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ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Избор најповољније 
банке за кредитно задужење“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-2-15-3-23/21, дана 
07.04.2021. године, пријавио се понуђач:      
       

1. Конзорцијум: „NLB banka“ а.д. Бања Лука 
и„UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 
II 

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 8.320.994,56КМ. Рок отплате 
кредита је 10 година укључујући грејс период од 12 
мјесеци. 

 
III 

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-19/21 
27. мај  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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Израда пројекта насипа 
на ријеци Дрини, од жељезног моста до ушћа ријеке 
Хоче у мјесту Каракај“ објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-2-17-3-26/21, дана 
20.04.2021. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. „Радис“ д.о.о Источно Сарајево, 
2. „Завод за водопривреду“ д.д Сарајево, 
3. „INK Constructor“ д.о.о Бања Лука 
4. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука  
5. „HKP Consulting“ д.о.о Бања Лука, 
6. „Урбис центар“ д.о.о Бања Лука, 
7. „CPK“ д.о.о  Бања Лука, 
8. „MS Hydro“ д.о.о Бијељина и 
9. „Graleks“ д.о.о Пале. 

 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених услуга „Израда пројекта 
насипа на ријеци Дрини, од жељезног моста до ушћа 
ријеке Хоче у мјесту Каракај“ најповољнији понуђач 
је „Graleks“ д.о.о Пале. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 27.00,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извршење услуга је 25 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре.  

 
IV 

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран 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: 02-260-20/21 
18. мај  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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка блоковске робе, 
дизајнирање, графичка припрема и штампа 
промотивног материјала“ објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-1-19-3-31/21, дана 
04.05.2021. године, пријавио се понуђач:      
       

1. „Еурографика“ д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 169.374,00КМ без ПДВ-а.  
 
Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на три (3) године. Рок за испоруку робе је 3 
дана након потписивања појединачног уговора, а 
плаћање се врши у року од 60 дана од дана 
испостављања овјерене фактуре. 
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III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-23/21 
27. мај  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 41. став 1. 
тачка 8. Статута Града Зворник – Пречишћени текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број: 5/17), 
Градоначелник Града Зворник,  доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Градске управе 
Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“ 
бр. 11/18, 2/19, 9/19, 14/19. 6/20, 11/20, 14/20, 16/20 и 
2/21), (у даљем тексту Правилник), мјења се члан 
55., Правилника тако што се код радног мјеста у 
Кабинету градоначелника, под редним бројем 9.14.2. 
Савјетник Градоначелника, у дијелу „Број 
извршилаца“ ријечи „осам извршилаца“ се мијењају 
на „девет извршилаца“. 
  

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-016-2/21 
9. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 93. став 5. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 51. Статута Града Зворник - 
Пречишћени текст („Службени гласник Града 
Зворник, број 5/17) Градоначелник Зворника, доноси  

 
ПЛАН  

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
Члан 1. 

Овим Планом о стручном усавршавању и 
оспособљавању службеника и намјештеника у 
градској управи Града Зворник  (у даљем тексту: 
План) регулишу се начин и поступак стручног 

усавршавања и оспособљавања службеника и 
намјештеника у Градској управи Града Зворник (у 
даљем тексту: Градска управа), права и обавезе 
службеника и намјештеника Градске управе за 
вријеме и послије стручног усавршавања и 
оспособљавања и вођење евиденције о стручном 
усавршавању и оспособљавању. 

 
Члан 2. 

(1) Сврха стручног усавршавања и оспособљавања 
је обезбјеђивање континуираног обнављања, 
употпуњавања и проширивања стручних знања 
запослених, те стицање нових знања и вјештина које 
су потребне за свакодневно обављање радних 
задатака у складу са постављеним циљевима и 
стандардима Градске управе. 
(2) Циљ стручног усавршавања и оспособљавања је 
омогућити функционисање организационих јединица 
Градске управе у складу са постављеним 
стандардима и развијати Градску управу, да буде 
ефективнија, дјелотворнија, одговорнија, и по 
укупном капацитету способнија у пружању услуга 
грађанима. 
 

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

Члан 4. 
(1) Стручно усавршавање и оспособљавање 
службеника и намјештеника може се организовати и 
проводити интерно, односно у оквиру Градске 
управе и екстерно.  
(2) Под едукацијом и усавршавањем службеника и 
намјештеника које се проводи интерно подразумјева 
се: 

1) едукација и упознавања новозапослених 
службеника и намјештеника са прописима из 
дјелокруга локалне самоуправе, а посебно са 
одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, начелима управног 
поступка, канцеларијског пословања, 
интерним актима Градске управе, те другим 
областима из дјелокруга појединих 
организационих јединица, а у циљу 
оспособљавања за самостално тумачење и 
примјену истих; 

2) индивидуално праћење и проучавање 
прописа, стручних публикација и других 
материјала из дјелокруга и надлежности 
конкретног радног мјеста, као и примјена 
нових метода и средстава рада; 

3) стручни састанци и консултације, те тематске 
расправе о појединим стручним питањима 
који се организују у овиру Градске управе; 

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

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

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

Члан 7. 
Када је то од интереса за Градску управу, 
Градоначелник може одобрити упућивање 
службеника и намјештеника на различите програме 
стручног усавршавања и оспособљавања и уколико 
исти нису предвиђени овим планом. 
 

Члан 8. 
Уколико епидемиолошка ситуација буде 
дозвољавала обуке ће бити организоване 
традиционално на начин који подразумијева 
директну интеракцију извођача обуке и учесника. 
Алтернативно, сходно препорукама Републичког 
штаба за ванредне ситуације, обуке ће бити 
организоване online. 
 

Члан 9. 
(1) Стручно усавршавање и оспособљавање у 
Градској управи Зворник вршиће се у складу са 

„Програмом рада система обуке за запослене у 
јединицама локалне самоуправе за 2021. годину“ 
усвојен од стране Комисије за обуку као 
координационо тијело именовано од Владе РС, 
којим су обухваћене теме обука чија је реализација 
планирана у 2021. години.  
(2) Комисија за обуку је у Програм рада уврстила 
сљедеће теме: 
1) Превентивне активности у ЈЛС у доба пандемије 
корона вируса – нови /основни програм обуке 
(online), 
2) Припрема пројекта у оквиру Инструмента за 
претприсутну помоћ ЕУ 2021-2027 (ИПА 3) – нови 
/основни програм обуке (online), 
3) Припрема пројекта прекограничне сарадње – 
нови /основни програм обуке (online), 
4) Електронско подношење пријава за регистрацију 
пореских обвезника доприноса у јединствен систем 
регистрације, контроле и наплате доприноса – нови 
/основни програм обуке (online), 
5) Израда стратешких докумената и средњорочног 
и годишњег планирања рада, праћење и 
извјештавање - нови /основни програм обуке 
(online), 
6) Унапређење безбједности саобраћаја кроз 
припрему и реализацију превентивних мјера  - нови 
/основни програм обуке (online), 

 
Члан 10. 

(1) Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима води евиденцију о облицима 
стручног усавршавања и оспособљавања 
укључујући семинаре, радионице, округле столове и 
друге сличне видове стручног усавршавања и 
оспособљавања. 
(2) Циљ евиденције из претходног става овог члана 
је да обједини податке о стручном усавршавању и 
оспособљавању свих службеника и намјештеника 
Градске управе, као и програмима стручног 
усавршавања и оспособљавања које је сваки 
службеник и намјештеник завршио. 
 

Члан 11. 
По завршетку стручног усавршавања и 
оспособљавања, службеник, односно намјештеник 
дужан је да достави Служби сертификат, односно 
диплому о завршеном стручном усавршавању или 
оспособљавању, ако је  исту добио. 

 

/б 
Обука Носилац Временски 

рок 
Учесници 

1. Годишњи Финансијски извјештаји и 
Континуирана професионална едукација 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

Фебруар  
Април 

3-4 радника и 
лиценциране 
рачуновође  

2.  Обука и семинари за финансијско 
управљање и контролу  

Министарство 
финансија РС и 
централна јединица за 
хармонизацију 

континуирано Именовани 
руководилац 
ФУК-а 

3.  Семинар за буџетске кориснике, новости 
у прописима 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

Мај 2-3 радника 
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4. Полугодишњи финансијски извјештаји Савез рачуновођа и 
ревизора РС 

Јул 2-3 радника 

5.  Конгрес Савеза рачуновођа и ревизора 
РС  

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

Септембар 3-4 радника и 
лиценциране 
рачуновође 

6.  Континуирана професионална 
едукација, едукативни за лиценцу 

Савез рачуновођа и 
ревизора  

Октобар 3-4 радника  
 

7.  Семинар за буџетске кориснике, новости 
у прописима, области ПУ 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

Новембар  
Децембар. 

3-4 радника 
 

8. Семинар/видео презентација – Израда 
годишњег финансијског извјештаја 
корисника буџета 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-31.1.2021. 
 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

9. Семинар /вебинар за интерне ревизоре Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-31.1.2021. 
1.3.-
31.12.2021. 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

10. Семинар /вебинар за интерне 
рачуновиђе и ревизоре 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-30.4.2021. 
01-31.5.2021. 
 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

11. Конференција/синпозијум за интерне 
ревизоре 

Удружење интерних 
ревизора БиХ 

01-30.4.2021. 
1-30.6.2021. 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

12. Семинар/видео презентација – Израда 
полугодишњег финансијског извјештаја 
за буџетске кориснике 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-31.7.2021. 
 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

13.  Семинар за рачуновође и ревизоре Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-
31.10.2021. 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

14.  Семинар /вебинар за интерне ревизоре Централна јединица за 
хомогенизацију МФ РС 
и Удружење интерних 
ревизора БиХ 

01-30.4.2021. 
01-30.6.2021. 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

15.  Семинар за интерне ревизоре Централна јединица за 
хомогенизацију МФ РС 

01-
31.12.2021. 

Службеници 
Одсјека за 
интерну 
ревизију 

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

Министарство управе и 
локалне самоуправе и 
Одјељење за општу 
управу Зворник 

01.03.2021. 
30.11.2021. 

Радници 
Одјељења за 
општу управу 
Зворник 
(руководиоци 
одјељења) 

17. Примјена законских прописа из области 
радних односа  

Ваша права БиХ 28.12.2021. Радници 
Одјељења за 
општу управу 
Зворник 
(матичари и 
руководиоци 
одјељења) 

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

1.4.2021. 
31.12.2021. 

Радници 
Одјељења за 
општу управу 
Зворник 
(радници на 
пријему 
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поднесака и  
руководилац 
архиве) 

19. Примјена Закона о општем управном 
поступку 

Европска комисија 30.11.2021. Грађанска 
стања 

0. 
Примјена Закона о држављанству и 
Закона о матичним књигама 
 

Министарство управе и 
локалне самоуправе 

31.12.2021. Грађанска 
стања и 
матичари 

1. 
Бесплатно финасијско пословање Свјетска банка ИФЦ 30.6.2021 

31.12.2021 
ССС за 
грађанска 
стања 

2. 
Тренинзи у области управљања 
пројектним циклусом 

УНИЦЕФ, УНДП,светска 
банка СИДА 

У складу са 
јавним 
позивом 

ССС за 
међународну 
сарадњу 

3. 
Семинар из области грађевинарства-
Пројектовање саобраћајница, 
денивелисаних и површинских 
раскрсница, паркиралишта 

Саобраћајни факултет 
Добој 

Јун/јул. 2021. Самостални 
стручни 
сарадници у 
Одјељењу за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 

4. 
Едукација о безбједности саобраћаја Агенција за безбједност 

саобраћаја и 
Министарство 
саобраћаја и веза 

Март/април,  
Мај/јун 
Октобар 

Самостални 
стручни 
сарадник за 
послове 
саобраћаја 

25. Безбједност саобраћаја у локалној 
заједници 

Златибор Април Самостални 
стручни 
сарадник за 
послове 
саобраћаја 

26. Међународни конгрес о путевима Београд  Јун Службеници 
Одјељења за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 

27. Стручни регионални семинар из области 
нискоградње и саобраћаја Београд 

Буилд плус 1-2 јуни  Самостални 
стручни 
сарадници у 
Одјељењу за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 

28. Сајам грађевинарства у Београду Београдски сајам Април Службеници 
Одјељења за 
стамбено-
комуналне 
послове  

29. Међународни сајам заштите животне 
средине у Београду 

ЕЦОГАИР Октобар ССС за 
заштиту 
животне 
средине у 
Одјељењу за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
послове 
саобраћаја 
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30. Нове технологије у примарној 
пољопривредној производњи 

Пољопривредна 
стручна служба 
Министарства 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

Први и други 
квартал  

ССС за 
пољопривреду 
у Одјељењу за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

31. Методологија израде пројеката за јавни 
и цивилни сектор 

Стручне консултантске 
куће 

Први и други 
квартал  

Службеници 
Одсјека за 
друштвене 
дјелатности у 
Одје за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

32. Унапређење вођења електронског 
регистра предузетника у РС 

Министарство привреде 
и предузетништва РС 

Први и други 
квартал  

Службеници 
Одсјека за 
привреду у 
Одјељењу за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

3. 
Јавне расправе приликом доношења 
нових прописа на нивоу БиХ и РС 

Предлагач прописа 01.03.2021.- 
31.12.2021. 

Службеници 
Стручне 
службе 
Скупштине 
града Зворник 

4. 
Учешће на семинарима и радионицама 
које организујеСавез општина и градова 
РС 

Савез општина и 
градова РС 

01.03.2021.- 
31.12.2021. 

Службеници 
Стручне 
службе 
Скупштине 
града Зворник 

5. 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ УНДП 01.03.2021.- 

31.12.2021. 
Службеници 
Стручне 
службе 
Скупштине 
града Зворник 

6. 
Спровођење изборног процеса ЦИК БиХ 01.03.2021.- 

31.12.2021. 
Службеници 
Стручне 
службе 
Скупштине 
града Зворник 

7. 
Спровођење локалног акционог плана за 
ре/интеграцију БХ држављана који се 
враћају по основу споразума о 
реадмисији 

Министарство за 
људска права и 
избјеглице БиХ 

01.03.2021.- 
31.12.2021. 

Службеници 
Стручне 
службе 
Скупштине 
града Зворник 

8. 
Енергетски менаџмент ГИЗ, УНДП У складу са 

јавним 
позивом 

Службеници 
Одсјека за 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

9. 
Промоција инвестиционих прилика и 
привлачење инвеститора 

Министарство за 
привреду и 
предузетниптво РАРС, 
Привредна комора 

У складу са 
јавним 
позивима, 
пројектима 

Службеници 
Одсјека за 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

0. 
Енглески уезик Установе за 

образовање и едукацију 
У складу са 
приликама 

Службеници 
Одсјека за 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 
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41. Управљање пројектним циклусом Међународне 
организације у БиХ 

У складу са 
јавним 
позивима, 
пројектима 

Службеници 
Одсјека за 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

42. Припрема пројеката по методологији ЕУ Међународне 
организације у БиХ 

У складу са 
јавним 
позивима, 
пројектима 

Службеници 
Одсјека за 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

43. Јавне набавке  Агенција за јавне 
набавке БиХ 

Према 
потреби и 
јавним 
позивима 

Самостални 
стручни 
сарадници за 
јавне набавке у 
Служби за 
јавне набавке, 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

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

У складу са одобреним 
пројектима и 
јавнимпозивима 

Јун-децембар Службеници 
Одсјека за 
јавне набавке, 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

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

Надлежни органи према 
Програму стручног 
оспособљавања и 
усавршавања 

03.01.2021 
31.12.2021. 

Запослени у 
Служби 
професионалне 
ватрогасне 
јединице 
Градске управе 
Града Зворник 

46. Заштита на раду Референт за заштиту 
на раду у Служби 
професионалне 
ватрогасне јединице 

01.03.2021. 
31.12.2021. 

Сви запослени 

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

 У складу са  
јавним 
позивима 

Запослени у 
Градској 
управи 

 
Члан 11. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објаве 
у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 

Број: 02-020-4/21 
25. мај  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 79.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 
број 97/16), члана 250. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник Републике Српске" 
број 13/02, 87/07, 50/10 66/18),  члана  41. Статута 
Града Зворник - Пречишћен текст („Службени 
гласник Града Зворник“, број 5/17) и Одлуке о 
утврђивању листе стручњака за именовање 
конкурсних комисија за попуну упражњених радних 
мјеста у Градској управи Града Зворник („Службени 
гласник Града Зворник“ број  3/21), Градоначелник 
Града Зворник доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

НАМЈЕШТЕНИКА У 
 ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК  

 
1. Мијења се тачка 1. рјешења број 02-111-56-1/21 
од 7.5.2021. године, Комисије за спровођење 
поступка за пријем намјештеника у Градску управу 
Града Зворник и додају се замјеници члановима 
Комисије и то: 

 

1) Зоран Ђукановић, замјеник предсједника, 
2) Мирослав Васић, замјеник члана, 
3) Данијел Милошевић, замјеник члана, 

 
2. Остали дијелови рјешења остају непромјењени. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града     
Зворник“. 
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Број: 02-111-56/21 
4. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 79.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 
број 97/16), члана 250. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник Републике Српске" 
број 13/02, 87/07, 50/10 66/18),  члана  41. Статута 
Града Зворник - Пречишћен текст („Службени 
гласник Града Зворник“, број 5/17) и Одлуке о 
утврђивању листе стручњака за именовање 
конкурсних комисија за попуну упражњених радних 
мјеста у Градској управи Града Зворник („Службени 
гласник Града Зворник“ број  3/21), Градоначелник 
Града Зворник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 
СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА У 
 ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК  

 
1. Мијења се тачка 1. рјешења број 02-111-56/21 од 
7.5.2021. године, Комисије за спровођење поступка 
за пријем службеника и намјештеника у Градску 
управу Града Зворник и додају се замјеници 
члановима Комисије и то:  
 

1) Зоран Ђукановић, замјеник предсједника, 
2) Мирослав Васић, замјеник члана, 
3) Данијел Милошевић, замјеник члана, 
4) Радивије Аћимовић, замјеник члана, 
5) Миодраг Радић, замјеник члана. 

 
2. Остали дијелови рјешења остају непромјењени. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града     
Зворник“. 
 
Број: 02-111-56-1/21 
4. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 20. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 
106/15, 16/18 и 70/20), члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 51. Статута града Зворник – пречишћени 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЕРИОД ОД 
2022 - 2027. ГОДИНЕ 

 
1. Овим рјешењем именује се Радна група за 
израду приједлога Плана управљања отпадом (у 
даљем тексту: План) за период од 2022-2027. 
године (у даљем тексту Радна група) у следећем 
саставу: 

1) Бјековић Сања, ССС за заштиту животне 
средине, Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја, координатор 

2) Бојан Ивановић, замјеник Градоначелника, 
члан 

3) Драгана Милошевић, шеф Кабинета 
градоначелника, члан 

4) Бранко Јашић, начелник Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, члан 

5) Саво Михајловић, шеф Одсјека  за послове 
саобраћаја, инфраструктуре и екологије, члан 

6) Ратко Ђорђић, еколошки инспектор, члан 
7) Горан Писић, начелник Комуналне полиције, 

члан 
8) Миладин Ристић, шеф Одсјека за 

рачуноводство и финансије, члан 
9) Владан Стевановић, ССС за послове надзора 

и надзор над изграђњом објеката, Одјељење 
за просторно уређење, члан 

10) Биљана Милић, шеф Одсјека за управљање 
развојем и међународну сарадњу, члан 

11) Ружа Остојић, ССС за привреду, Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, члан 

12) Јован Томић, директор А.Д. „ВОДОВОД И 
КОМУНАЛИЈЕ„ Зворник, члан 

13) Владан Младеновић, шеф РЈ комуналије А.Д. 
„ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ„ Зворник, члан 

14) Александар Врачевић, директор ЈП 
Регионална депонија „ЦРНИ ВРХ“ Зворник, 
члан 

15) Славко Смиљанић, проф. др. „Технолошки 
факултет“ Зворник, члан 

16) Драгана Смиљанић, директор сектора 
интегрисане заштите „Алумина“ д.о.о. 
Зворник, члан 

17) Ирена Грујић, директор  Ангросировинска 
радња „САРА“ Каракај, члан 

18) Борисав Стевановић,  директор 
Ангросировинска радња „СЕКУНДАР“ Каракај, 
члан 

19) Славиша Писић, директор „MATIX“ Д.О.О. 
Каракај, члан 

  
2. Радна група је задужена да изради приједлог 
Плана у складу са Стратегијом управљања отпадом 
за период 2017-2026.године, Републичким планом 
управљања отпадом у Републици Српској и 
Стратегијом интегрисаног развоја града Зворник за 
период 2018 - 2027. а уз подршку пројекту 
„Покретање околишног финансирања у сврху ниско 
– карбонског урбаног развоја (Urban LED)“ . 
 
3. Радна група ће након провођења јавне расправе 
доставити приједлог Плана Градоначелнику ради 
даљег упућивања у скупштинску процедуру. 
 
4. Техничку подршку у процесу израде приједлога 
Плана управљања отпадом за период од 2022 - 
2027. године пружаће Одсјек за управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворника. 
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Број: 02-052-1-1235/19 
3. јун  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,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Избор 
најповољније банке за кредитно задужење“ - 
отворени поступак, број: 02-360-19/21, у саставу: 

 
1) Зоран Ђукановић, предсједник - Гордан 

Јовановић, замјеник предсједника, 
2) Сања Перић, члан - Рада Милићевић, 

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

члана, 
4) Раде Савић, члан - Небојша Бошковић, 

замјеник члана, 
5) Александар Јевтић, 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 25.05.2021. 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: 02-360-19/21 
25. мај  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,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
блоковске робе, дизајнирање, графичка припрема и 
штампа промотивног материјала“ - отворени 
поступак, број: 02-360-23/21, у саставу: 
 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

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

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

4) Раде Савић, члан - Александар Јевтић, 
замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић, 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 27.05.2021. 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: 02-360-23/21 
26. мај  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
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РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекат који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација, који се финансира са буџетске 
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења 
„Ликовна радионица и колонија за дјецу и младе“, 
делегиран од стране Удружења „Артеље“ Зворник, у 
износу од 2.000 конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
„Артеље“ Зворник, бр:555-40000374666-50 Нова 
банка Зворник. 

 
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења.  
 
Број: 02-400-39-3/21 
1. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекат који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација, који се финансира са буџетске 
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења 
„Унапређење објективности медијског извјештавања 
у раду портала у регији Бирач “ делегиран од стране 
Удружења грађана за едукацију, мобилност и 
хуманитарни рад „Футур“ Зворник, у износу од  3.000 
конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021.годину. 

(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
„Футур“ Зворник,  бр:555-40000487528-91 Нова 
банка Зворник. 
 
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења.  
 
Број: 02-400-39-4/21 
1. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекат који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација, који се финансира са буџетске 
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења 
„Зидине свих нас-промоција културног насљеђа 
Зворника“, делегиран од стране Удружења грађана 
Центар за истраживање и очување културно-
историјске баштине „Др Ђорђе Лазаревић“ Зворник, 
у износу од  2.000 конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења „Др 
Ђорђе Лазаревић“ Зворник,  бр:555—40000342590-
54 Нова банка Зворник. 
 
(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења. 
 
Број: 02-400-39-5/21 
1. јун  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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 На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Изградња заштитне ограде поред 
игралишта код Техничко-школског центра у 
Каракају“. 
 
2. Радове из члана 1. ће извести Доо „Дуо Лујић“ 
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-12-
5/21 од 26.04.2021. године, у року од 30 дана од 
дана обостраног потписивања уговора. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења уговора, 
достави Извјештај Надзорног органа  о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-12/21 
28. мај  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,  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                
1. Милојко Мијић, инспектор за здравље у Градској 
управи Зворник, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке: „Услуге 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
подручју града Зворник“. 
  
2. Услуге из члана 1. ће вршити „Санитација“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде број 69/21 од 
27.04.2021. године, у складу са Оквирним 
споразумом и  појединачним уговорима. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
услуга по сваком појединачном уговору, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора 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: 02-360-14/21 
26. мај  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,  
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ИВО ЖИВАНОВИЋ из Зворника, руководилац 
возног парка у Градској управи Зворник, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка горива и 
мазива за моторна возила Градске управе града 
Зворник“.  
 
2. Робу из става 1. ће испоручивати “EURO PETROL 
OIL“ д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 
02-560/21 од дана, 04.05.2021.године, по потреби, 
након потписивања уговора па до краја 2021.године. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
уговорене робе, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-15-1/21 
26. мај  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  доноси 
 

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 суфинансирања пројекта „Здрава 
нација“. 
 
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 
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: 02-66-23/21 
11. 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  доноси 
 

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: 02-66-31/21 
28. 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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КЛУБУ 

БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА  „056“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
одласка на турнире. 
 
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 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: 02-66-33/21 
18. мај  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  доноси 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  АУТО 
МОТО КЛУБУ „ЕХТРЕМ 4Х4“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Ауто мото клубу 
„Ехтрем 4х4“ из Зворника у износу од 800,00 КМ, на 
име финансијске помоћи за одржавање брдске трке. 
 
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 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: 02-66-34/21 
26. мај  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  доноси 
 

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: 02-66-36/21 
1. јун  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 доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТРЕЛЦИМА 

ПРОТИВГРАДНИХ СТАНИЦА 
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I 
Поводом обиљежавања Дана Града Зворник, 
додјељују се новчане награде стрелцима на 10 
противградних станица Града Зворник, за успјешно 
окончану противградну сезону 2020. Појединачно по 
100 КМ, што је укупно 1.000 (једнахиљадаКМ) и то 
како следи: 
 
Р.б. Презиме и 

име стрелца 
мјесто Број 

ПГС 
Износ 
(КМ) 

1. Тејић Миле Г.Локањ 183 100 
2. Симанић 

Гордана 
Д.Локањ 184 100 

3. Милић Стево  Скочић 185 100 
4. Јокић Блашко Бошковићи 186 100 
5. Лазић 

Миленко 
Тршић 187 100 

6. Јеркић 
Љепосава 

Китовнице 188 100 

7. Кандић Срећо Томанићи 189 100 
8. Ристић Рајко Снагово 190 100 
9. Петровић 

Миленко 
Г.Каменица 191 100 

10
. 

Савић 
Ђорђија 

Лијешањ 192 100 

 УКУПНО:   1.000 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције, економски код 412 900 – 
остали нематеријални расходи за Зворничко 
културно љето и обиљежавање значајних датума, 
потрошачка јединица 01190120 - кабинет 
Градоначелника из буџета за 2021.годину. 
 

III 
Средства ће се обезбједити на благајни Градске 
управе Града Зворник и додијелиће се на пријему 
стријелаца код Градоначелника, 21.05.2021.године. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-400-68/21 
17. мај  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  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА 
ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ 

 
1. Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се  новчане награде добровољним 
даваоцима крви који су носиоци признања од ГОЦК 
у Зворнику, појединачно по 100 КМ, што је  укупно 
700 (седамстотинаКМ), и то како следи: 
 

рб Презиме и 
име ДДК 

Признања и  
одликовања 
код које је 
ДДК добио 

ГОЦК у којој 
је 

регистрован 

Износ 
(КМ) 

1 Благојевић 
(Марјан) 
Миле 

ЦКРС-75 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

2 Максимовић 
(Ристо) Гајо 

ЦКРС-50 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

3 Шкиљевић 
(Миленко) 
Радован 

 ЦКРС-50 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

4 Гурдељевић 
(Томо) 
Младен 

ЦКРС-50 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

5 Благојевић 
(Марјан) 
Миодраг 

ЦКРС-50 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

6 Мирковић   
(Борисав) 
Бранислав 

ЦКРС-50 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

7 Миличић 
(Стево) 
Средо 

ЦКРС-100 
давања 

ГОЦК 
Зворник 

100 

 УКУПНО   700 
Укупно:700 КМ (словима: седамстотинаКМ) 
 
2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбједиће 
се из буџетске позиције – Расходи за стручне услуге 
за Зворничко  љето и обиљежавање значајних 
датума, економски код 412900, потрошачка јединица 
01190120 кабинет Градоначелника из буџета за 
2021. годину. Средства ће се исплатити  на благајни 
градске управе града Зворник а именованим бити 
додијељена на свечаном  пријему код 
Градоначелника, 21.05.2021. године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-72/21 
19. мај  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)  и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика основних и средњих школа 
број: 02-014-4-5/17 од 19.07.2017.године, 
Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 
 

1. Одобравају се средства на име новчаних награда 
ученицима завршних разреда средњих школа, 
носиоцима ''Вукове дипломе'', у укупном износу 
3.800 КМ, и то поименично како следи: 
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рб ПРЕЗИМЕ И ИМЕ занимање ВРСТА НАГРАДЕ Нап. Износ 
(КМ) 

1 ЕЛЕНА КАЛАЈЏИЋ Гимназија  Вуковац   IV-1 200 
2 ИСИДОРА ДРАШКОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-1 200 
3 КРИСТИНА ЈЕРКИЋ Гимназија  Вуковац IV-2 200 
4 АНЂЕЛА СПАСОЈЕВИЋ Гимназија  Вуковац IV-2 200 
5 ДАВИД ДУРИЋ Гимназија  Вуковац IV-3 200 
6 АЊА РАЈИЋ Гимназија  Вуковац IV-3 200 
7 ВЕЉКО САНДИЋ Гимназија  Вуковац, Ученик генерације 

4.степена 
IV-3 300 

8 МИЛА МАКСИМОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-4 200 
9 АНАСТАСИЈА ПАНТИЋ Гимназија  Вуковац IV-5 200 
10 НИКОЛИНА ЂУРИЋ Гимназија  Вуковац IV-5 200 
11 ВЕСНА НИКОЛИЋ Гимназија Вуковац IV-6 200 
12 САНДРА САВИЋ Гимназија  Вуковац IV-6 200 
13. АНЂЕЛА АЋИМОВИЋ Гимназија Вуковац  IV-7 200 
14. ЛАЗАР  РИСТИЋ Кувар Ученик генерације 3 .ст III-9 300 
А УКУПНО:  СШЦ "Петар 

Кочић" -Вуковци 
    

3.000 
рб ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ШКОЛА ВРСТА НАГРАДЕ Нап. Износ 

(КМ) 
15. МАРКО САВИЋ Заваривач Ученик генерације 3 .ст III-м2 300 
16. НИКОЛА ТОДОРОВИЋ Техничар 

рачунарства 
Вуковац,Ученик генерације 
4.степена 

Ive-1 300 

17.  СТЕФАН ЛАКИЋ Техничар 
електроенергетике 

Вуковац  Ive-2 200 

В УКУПНО: ТШЦ Каракај    800 
  

СВЕУКУПНО:А+Б 
    

3.800 
 
Укупно:3.800 КМ (словима: трихиљадеосамстотинаКМ) 
 
2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
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 обезбједити на благајни градске 
управе града Зворник и додијелиће се на пријему  
Вуковаца код Градоначелника, 21.05.2021. године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
  
Број: 02-400-73/21 
19. мај  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 доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
  I 

Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се новчане награде сарадницима 
електронских и писаних медија, у укупном износу од 
2.400 КМ, и то како слиједи: 

 
 

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕДИЈСКА 
КУЋА 

ИЗНОС 
(КМ) 

 1. МАРКО 
МИХАЈЛОВИЋ    

РТРС 100 

2. ГОРАН 
ДРАГУТИНОВИЋ    

РТРС 100 

3. ЊЕГОСЛАВА 
ДУРИЋ   

БН 
ТЕЛЕВИЗИЈА 

100 

4. РАДИША 
КАНДИЋ      

БН 
ТЕЛЕВИЗИЈА 

100 

5. БОЈАНА 
ТАНАЦКОВИЋ 

ПОРТАЛ 
“ЗВОРНИК 
ДАНАС“ 

100 

6. ДРАГАНА 
СПАСИЋ 

ПОРТАЛ 
“ЗВОРНИК 
ДАНАС“ 

100 

7. МИРЈАНА 
МИЋИЋ   

ЗВОНО МЕДИА 100 

 8. ВУК МИЋИЋ         ЗВОНО МЕДИА 100 
9. ДРАГАНА ЈАШИЋ   ОСВИТ РАДИО 100 

10. ЈЕЛЕНА ЗЕКИЋ        ОСВИТ РАДИО 100 
11. МИЛОРАД ГУТАЉ      СРНА 100 
12. ДРАГО ГАЈИЋ     ВЕЧЕРЊЕ 

НОВОСТИ 
100 

13. РАДЕ ЈОКИЋ     ПОРТАЛ ИНФО 
БИРАЧ 

100 

14. ИГОР 
ГОЛУБОВИЋ    

ПОРТАЛ“ЗВОР
НИК ДАНАС“ 

100 

15. ЗОРАН КУЉИЋ     ПОРТАЛ ИНФО 
БИРАЧ 

100 
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16. ИЛИЈАЗ 
МИРАЛЕМОВИЋ   

РТВ ГЛАС 
ДРИНЕ,ПОРТАЛ 
ЗВОРНИЧКИ БА 

100 

17. ДАНИЈЕЛА 
ИВАНОВИЋ 

РТВ ПОДРИЊЕ 100 

18. НОВИНАР РТВ ПОДРИЊЕ 100 
19. СНИМАТЕЉ РТВ ПОДРИЊЕ 100 
20. ДАЛИБОР 

КРСТИЋ 
ПОРТАЛ 
“ИНФО МАЛИ 
ЗВОРНИК“ 

100 

21. ЕЛМЕДИН 
БОШЊАК 

ПОДРИЊЕ 
МЕДИА 

100 

22. ИВАНА ТРБИЋ БХТВ 100 
23. ГОРАН САВИЋ БХТВ 100 
24. НОВИНАР РАДИО МЕЏИК 

МИЛИЋИ 
100 

 УКУПНО  2.400 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће 
се са буџетске позиције – Расходи за стручне услуге 
за Зворничко љето и обиљежавање значајних 
датума, економски код 412900, потрошачка јединица 
01190120 Кабинет Градоначелника из буџета за 
2021.годину. 
Средства ће се исплатити на благајни, а 
именованим бити додјељења на свечаном пријему 
код Градоначелника, 21. маја 2021.године. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-69/21 
18. мај  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Развојном програму Уједињених нација (''UNDP''), 
Град Зворник ће у складу са Споразумом о 
финансирању између Развојног програма 
Уједињених нација  и града Зворник, а у сврху 
реализације пројекта  бр.БИХ10/00100625 
''Покретање околишног финансирања у сврху ниско-
карбонског урбаног развоја'' исплатити новчани 
износ од 17.500,00 КМ на банковни рачун  UNDP 
Representative Convertible Mark Account; račun broj 
502021000-03000651; Transakcijski broj: 161-000-
00000000-11; kod Reiffeisen banke dd, Zmaja od 
Bosne 1, 71 000 Sarajevo. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника, уплата ће се извршити са позиције 
511700. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-052-1-1235/19 
3. јун  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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
фудбалских судија и инструктора Зворник у износу 
од 1.000,00 КМ, на име новчане помоћи за едукацију 
чланова и унапређење рада удружења. 
 
2. Новчана средства у износу 1.000,00 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 
Удружења фудбалских судија и инструктора Зворник 
број: 562-009-81370713-55. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-172/20 
14. мај  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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Mjeсној 
заједници Трновица у износу од 1.400,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова санације споменика 
палим борцима у Трновици.  
 
2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи 
за инфраструктуру у Мјесним заједницама, 
потрошачка јединица 01190170 - Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја, 
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 Каменорезачка радња „Јованић“ број: 154-
380-20102350-07. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-14/21 
12. мај  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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Одбојкашком 
клубу „Дрина“ Зворник у износу од 2.000,00 КМ, на 
име финансирања трошкова  одласка на 
Међународни турнир у Кикинду. 
 
2. Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 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 
Одбојкашког клуба „Дрина“  Зворник број: 562-009-
00002333-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-35/21 
31. мај  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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 4.158,00 КМ, на име новчане помоћи  ратном 
војном инвалиду, која је потребна за реновирање 
индивидуалног стамбеног објекта. 
 
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: 02-400-37/21 
29. 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  доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „Звоно медиа“ из Зворника  у износу од 
4.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад и 
опстанак портала. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „Звоно медиа“:552-000-18773228-34. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-43/21 
2. 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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интрнет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад 
портала и праћења активности које спрoводи 
Градска управа Зворник. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Интрнет 
портала „Инфобирач“:562-003-81440447-85 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-44/21 
5. 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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 750,00 КМ, на име новчане помоћи  дјеци 
демобилисаних бораца у 2019. години. 
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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: 02-400-51/21 
19. 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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  ПР Агенцији „ Z 
Consulting“ из Зворника  у износу од 2.000,00 КМ, на 
име финансијске подршке за рад Агенције и 
медијско праћења активности које спрoводи Градска 
управа Зворник. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун ПР 
Агенцијe „ Z Consulting“ број :562-003-81618523-36. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-52/21 
19. 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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини Дрињача“ у износу 
од 3.000,00 КМ, на име суфинансирања санације 
фасаде на Храму Светог ђакона Авакума у 
Дрињачи. 
 
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 Српске 
православне црквене општине Дрињача број: 562-
003-8153960-804. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-54/21 
20. 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  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу ратне 
јединице „Вукови са Дрине“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
обиљежавање дана јединице „Вукови са Дрине“. 
 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 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 
Удружења ратне јединице „Вукови са Дрине“, 
Зворник број: 555-400-00449832-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-71/21 
19. мај  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020. годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину између потрошачких 
јединица: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
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- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу 6.440,00 КМ, на позицију: 

 
- 511700 - Средства за израду просторно 

планске документације у износу од 6.440,00 
КМ, потрошачка јединица 01190160 – 
Одјељење за просторно уређење. 

 
2. Средства на овој позицији потребна за 
спровођење поступка јавне набавке. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-40/20 
28. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 

1) Реалокација у износу од 31.021,00 КМ 
извршиће се са позицијa: 

 
- 412900 - Расходи за финансирање рада 

центра за дјецу са посебним потребама у 
износу од 3.511,00 КМ, 

- 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења у износу од 5.000,00 КМ, 

- 415200 - Грант за финансирање културних 
манифестација у износу од 3.170,00 КМ, 

- 415200 - Грант за финансирање пројеката 
Црвеног крста у износу од 3.750,00 КМ, 

- 415200 - Грант за БФЦ серитфикат у износу 
од 4.000,00 КМ, 

- 416100 - Награде за Вуковце и успјешне 
ученике на такмичењима у износу од 
3.890,00 КМ, 

- 416100 - Текуће помоћи за трећерођено и 
четврторођено дијете у износу од 2.700,00 
КМ, 

- 416100 - Дознаке за вантјелесну оплодњу у 
износу од 5.000,00 КМ, на позиције: 

- 412900 - Расходи мртвозорства у износу од 
3.511,00 КМ, 

- 414100 -  Субвенције за Дом омладине у 
износу од 1.282,00 КМ, 

- 414100 - Субвенције за партиципацију 
непотпуних аутобуских линија у износу од 
1.200,00 КМ, 

- 415200 - Грант за РСЦ Зворник у износу од 
10.000,00 КМ, 

- 415200 - Грант за Ритам европе у износу од 
170,00 КМ, 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима у 
износу од 13.100,00 КМ, 

- 511300 - Издаци за набавку пројектора за 
Дом омладине из кредита и осталих извора 
у износу од 1.758,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-41/20 
29. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину између потрошачких 
јединица: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 12.000,00 КМ, на позицију: 

- 415200 -  Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, у износу од 
12.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а              
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-42/20 
28. децембар  2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190300 - Центар за социјални рад: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 411100 - Порези на плате,на позицију: 
- 411100 - Доприноси на плате у износу од  

5.748,00 КМ, 
 
2) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 

- 411200 – Нето накнаде запослених,на 
позицију: 

- 411100 – Доприноси на плате у износу од  
785,00 КМ, 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 

- 412700 –Расходи за услуге осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног 
промета,на позицију: 

- 412700 – Расходи за стручне услуге 
(инфомисања и медија, правне, ревизорске, 
компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација) у 
износу од  440,00 КМ, 

 
4) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 

- 416100 – Финансирање социјалних потреба 
и социјалне заштите, на позицију: 

- 416100 – Дознаке примаоцима услуга 
социјалне заштите које исплаћује центар за 
социјални рад из средстава Буџета РС 
100% (лична инвалиднина) у износу од  
72.660,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-45/20 
30. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 

гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину између потрошачких 
јединица: 
 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- Буџетска резерва - потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 16.715,00 КМ, на позицијe: 

- 411100 -  Нето плате, потрошачка јединица 
01190300 – Центар за социјални рад у 
износу од 13.629,00 КМ, 

- 411100 –Доприноси на плате, потрошачка 
јединица 01190300 – Центар за социјални 
рад у износу од 3.086,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-46/20 
30. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020. годину ("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се додатна средства и  реалокација 
средстава Буџета града Зворника за 2020. годину 
између потрошачких јединица и у оквиру  
потрошачке јединице 01190240 – Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- Буџетска резерва - потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу    од 6.171,00 КМ, на позиције: 

- 412300 - Расходи за режијски материјал, 
потрошачка јединица 01190240 - Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима у износу од 140,00 КМ, 

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије,  потрошачка јединица 01190240 - 
Служба за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима у износу од 
4.241,00 КМ, 
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- 412700 – Расходи за услуге осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног 
промета, потрошачка јединица 01190240 - 
Служба за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима у износу од 
1.790,00 КМ. 

 
2)  Реалокације ће се извршиће  са следећих 

позиција: 
 

- 511300 - Издаци за набавку опреме - 
Градска управа у износу од 7.590,00 КМ, 

- 511200 - Издаци за инвестиционо 
одржавање и реконструкција објеката 
Градске  управе у износу од  2.000,00 КМ, 

- 511700 - Издаци за нематеријалну 
произведену имовину у износу од  280,00 
КМ, 

- 412700 - Расходи  за стручне услуге  
(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске,  
административне, вјештачења и  пројектна 
документација ) у  износу  од  1.940,00 КМ, 

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
комуналних и комуникационих услуга у  
износу  од  340,00 КМ, 

- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног промета 
у   износу од 7.600,00 КМ, 

- 412600 - Расходи  за гориво у износу од 
6.000,00 КМ, 

- 412600 - Путни трошкови у износу од 215,00 
КМ, 

- 412500 - Расходи за текуће одржавање у 
износу од 1.850,00 КМ на  позиције: 

- 412100 - Расходи по основу закупа у износу 
од 4.685,00 КМ, 

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије у износу од 12.160,00 КМ, 

- 412300 - Расходи за режијски материјал у 
износу од 601,00 КМ, 

- 412900 -  Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 9.185,00 КМ, 

- 516100 - Издаци за залихе материјала, робе 
и ситног инвентара, амбалаже и сл. у 
износу од 1.184,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна су 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-49/20 
31. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 

("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190125 -  Професионална ватрогасна 
јединица : 
 

1) Реалокација у износу од 4.445,00 КМ извршиће 
се са позиција: 

 

- 511100 - Издаци за градњу објекта у износу 
од 3.745,00 КМ, 

- 412200 -  Расходи по основу утрошка 
енергије у износу од 700,00 КМ, на позиције: 

- 412500 - Расходи за текуће одржавање у 
износу од 3.745,00 КМ, 

- 412600 - Расходи  за гориво у износу од 
700,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијами потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-51/20 
31. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице  01190170 – Oдјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја: 
 

1) Реалокација ће се извршиће са позицијa: 
 

- 412500 - Расходи за санацију шумских 
путева у износу од 5.700,00 КМ, 

- 412800 - Расходи заједничке јавне 
комуналне потрошње у износу од 24.400,00 
КМ, 

- 511100 - Издаци у инфраструктуру у 
мјесним заједницама у износу од 54.700,00 
КМ, 
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- 511100 - Издаци за пројекте водовода - 
ФИШ властита средства и Фонд 
солидарности у износу од 2.800,00 КМ, 

- 511100 - Издаци за суфинансирање  
заједничких пројеката у износу од 18.500,00 
КМ, 

- 511200 - Реконструкција инфраструктуре у 
граду у износу од 45.500,00 КМ, 

- 511700 - Издаци за израду пројектне 
документације  за инфраструктурне објекте 
у износу од 841,00 КМ, 

- 631100 - Издаци по основу пореза на 
додатну вриједност за водвод у износу од 
80.045,00 КМ, на позиције: 

- 412500 - Расходи за инфраструктуру у граду  
у износу од 5.700,00 КМ, 

- 412700 -  Уговорене услуге за 
инфраструктуру у износу од 2.985,00 КМ, 

- 412800 - Електрична енергија - трошкови 
уличне расвјете  у износу од 90.000,00 КМ, 

- 487900 - Трансвери за пројекат 
обалоутврде и плато ријеке Дрине у износу 
од 500,00 КМ, 

- 511100 - Издаци у грађевинске објекте у 
граду у износу од 95.000,00 КМ, 

- 511200 - Средства за санацију домова 
омладине и читаоница у износу од 841,00 
КМ, 

- 513100 - Набавка земље за зону санитарне 
заштите, остале намјене у износу од 
37.460,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-54/20 
31. децембар  2020. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник   
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину између потрошачких 
јединица: 
 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- Буџетска резерва - потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 9.095,00 КМ, на позицијe: 

- 487900 -  Tрансвери осталим јединицама 
власти (Фонд солидарности) потрошачка 
јединица 01190140 - Одјељење за 
финансије у износу од 5.060,00 КМ, 

- 638100 - Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190140 - Одјељење 
за финансије у износу од 4.035,00 КМ, 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-55/20 
31. децембар  2020. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020.годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020 годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), чл. 41 и 51. 
Статута града Зворник-Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17) градоначелник  
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру 
потрошачке јединице  01190140 – Oдјељење за 
финансије и у оквиру потрошачке јединице 
08180021 – Народна библиотека и музејска збирка: 
 

1) Реалокација у износу од 67.860,00  КМ у 
оквиру потрошачке јединице  01190140 – 
Oдјељење за финансије извршиће се са 
позицијa: 

 

- 411100 – Доприноси на нето плате у 
износу од 41.585,00 КМ, 

- 411400 - Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи у износу од 6.805,00 
КМ, 

- 412900 - Накнаде предсједницима Мјесних 
заједница у износу од 6.300,00 КМ, 

- 412900 - Расходи за бруто накнаде за рад 
ван радног времена у износу од 9.400,00 
КМ, 

- 413300 - Камате на дугорочни кредит 
Европској инвестиционој банци за ФИШ у 
износу од 25,00 КМ, 

- 611400 - Издаци за зајмове дате 
радницима у износу од 3.745,00 КМ, на 
позиције: 

- 411100 – Нето плате у износу од 41.585,00 
КМ, 

- 413900 -  Расходи по основу затезних 
камата у износу од 25,00 КМ, 

- 419100 - Расходи по судским рјешењима  у 
износу од 26.250,00 КМ. 
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2) Реалокација у износу од 362,00  КМ у оквиру 
потрошачке јединице 08180021 – Народна 
библиотека и музејска збирка,  извршиће се са 
позицијa: 

 
- 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, у износу од 160,00 КМ, 
- 412700 – Расходи за услуге осигурања, 

банкарске услуге и услуге платног 
промета, у износу од 202,00 КМ, на 
позицију: 

- 412900 – Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 362,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-56/20 
31. децембар  2020. 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) Начелник  одјељења   за   
финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190400 -  JПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“, на позицији: 
 

- 411400 - Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи у износу од 1.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
веће потрошње средстава на истој. 
 
Број: 03-40-7/21                                  НАЧЕЛНИК 
7. мај  2021. године                           ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020. годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), начелник 
oдјељења за финансије доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 0815062 – JУ Средњошколски центар 
„Петар Кочић“ 
 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412600 – Путни трошкови у износу од 70,00 
КМ, на позицију: 

- 412500 – Расходи за текуће одржавање у 
износу од 70,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој услед непланираних 
трошкова. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 03-40-44/20                                  НАЧЕЛНИК 
30. децембар  2021. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020. годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), начелник 
oдјељења за финансије доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190400 - JПВОУ Дјечији вртић „Наша 
Радост“  
 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 411100 – Нето плате у износу од 3.095,00 
КМ, на позиције: 

- 411100 – Порези на плате у износу од 
2.905,00 КМ, 

- 411200 – Нето накнаде запослених у износу 
од  190,00 КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412200 – Расходи по основу утрошка 

комуналних и комуникационих услуга у 
износу од 250,00 КМ  на позицију: 

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије у износу од  250,00 КМ. 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 

- 412900 – Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 400,00 КМ, на позицију: 
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- 412500 – Расходи за текуће одржавање у 
износу од 400,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 03-40-47/20                                  НАЧЕЛНИК 
30. децембар  2021. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020. годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), начелник 
oдјељења за финансије доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190260 -  Служба цивилне заштите: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412500 - Расходи за хитне интервенције – 
клизишта у износу од 7.360,00 КМ на 
позиције: 

- 412700 -  Средства за деминирање, обуку и 
ванредне прилике у износу од 6.800,00 КМ, 

- 412900 - Средства за накнаде за  
деминирање, обуку и ванредне прилике у 
износу од 160,00 КМ, 

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

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-52/20                                  НАЧЕЛНИК 
31. децембар  2021. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8 и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2020. годину 
("Службени гласник града Зворник", број:15/19 и 
17/20) и члана 3. Одлуке о усвајању ребаланса 
Буџета града Зворник за 2020. годину("Службени 
гласник града Зворник", број:17/20), начелник 
oдјељења за финансије доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2020. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190110 - Стручна служба Скупштине 
града: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412900 - Расходи за нето накнаде 
скупштинских одборника у износу од 
2.235,00 КМ на позиције: 

- - 412900 - Порези и доприноси на накнаде 
скупштинских одборника у износу од   
935,00 КМ,                     

- 412900 - Расходи по основу репрезентације 
у износу  од 1.300,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 03-40-59/20                                  НАЧЕЛНИК 
31. децембар  2021. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворник,  Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
објављује 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-4/21 од 
17.05.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 41 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''С-8'' која се налази у Улици 
9.април број 3 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Милошевић 
Марици престати право представљања  а 
предсједнику Управног одбора Миловановићу 
Миладину право заступања Заједнице етажних 
власника зграде ''С-8''  у Зворнику. 
У будућем раду Заједницу етажних власника зграде 
''С-8'' у Зворнику, ће  представљати предсједник 
Скупштине Печеница Стефан а заступати 
предсједник Управног одбора Аћимовић Далибор. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-4/21                                НАЧЕЛНИК 
17. мај  2021. године                          ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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