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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

23. септембар 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 13/2021  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник-пречишћен текст ('' Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 6. редовној сједници одржаној 22. 
септембра 2021. године, донијела је                                   

 
OДЛУКУ 

 О  ПРОДАЈИ  ЗЕМЉИШТА КП.БР 1339/3 КО 
ЗВОРНИК-ГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  
РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 
  

I 
Град Зворник ће Мијатовић Синиши из Зворника  
продати непосредном погодбом  градско 
грађевинско земљиште означено као кп.бр.1339/3 
Стандард пословне пашњак 5. класе површине 17 м2 
КО Зворник-град уписано у лист непокретности. бр. 
177 на име власника град Зворник са 1/1. 
 

II 
Земљиште из тачке I ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле по цијени од 
2.040,00 КМ (словима: двијехиљадечетрдесет 
конвертибилнихмарака). 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да може 
закључити уговор о продаји земљишта из тачке I  
ове одлуке.                
  

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.    
 
Број: 01-022-114/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈЕДНАКОСТ И 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 
I 

Овом одлуком се именује Комисија за једнакост и 
равноправност полова у сљедећем саставу: 
 

− Биљана Писић, предсједник, 
− Биљана Милић, члан, 
− Слађана Тијанић, члан, 
− Јованка Глишић, члан, 
− Бојана Танацковић, члан, 
− Слађана Поповић, члан, 
− Љиљана Тохољ, члан, 
− Јасна Вуковић, члан, 
− Александар Крсмановић, члан, 
− Веселин Тијанић, члан. 
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II 
Задатак Комисије за једнакост и равноправност 
полова је да: 
 

- прати положај жена у граду Зворник и 
имплементацију њихових законом признатих 
права, 

- залаже се и промовише једнака права и 
могућности за мушкарце и жене, 

- сарађује са локалним и међународним 
невладиним организацијама и свим осталим 
који се баве питањима једнакости и 
равноправности полова, 

- сарађује са Гендер центром Републике 
Српске, 

- учествује у реализацији пројеката Гендер 
центра Републике Српске који се односе на 
подручје Града Зворник, 

- прати доношење битних одлука у Граду 
Зворник ради евиденције остварења једнаког 
утицаја жена и мушкараца у развојном 
процесу. 

 
III 

Комисија за једнакост и равноправност полова 
једном годишње подноси извјештај о свом раду 
Скупштини града Зворник. 
 

IV 
За рад Комисије за једнакост и равноправност 
полова одговоран је предсједник Комисије. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-115/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу  члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16 и 
36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17),  Скупштина града Зворник на 
6. редовној сједници одржаној 22. септембра 2021. 
године,   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  АМБУЛАНТЕ У  БРАЊЕВУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
 ЈЗУ  ''ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК'' ЗВОРНИК 

 
I 

Град Зворник уступа без накнаде  ЈЗУ ''Дом здравља 
Зворник'' Зворник на привремено коришћење и 
управљање амбуланту изграђену у насељеном 
мјесту Брањево, на земљишту означеном као кп.бр. 
141 КО Шепак, уписаном у  лист непокретности број 
1002. 
 
 
 

II 
Пословни објекат је у власништву града Зворник, 
који су у пословним књигама Града Зворник 
укњижени као основно средство. 

 
III 

ЈЗУ ''Дом здравља Зворник'' Зворник је дужан да са 
уступљеним простором поступа са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи његово одржавање, чување 
и намјенско коришћење. 
 

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

V 
О уступању пословног објекта сачиниће се уговор 
који ће у име града Зворник потписати 
Градоначелник града Зворник. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-116/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ('' Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник –пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17), Скупштина града 
Зворник на 6. редовној сједници 22. септембра 2021. 
године, донијела  је                                

 
OДЛУКУ 

О  СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА КУПОВИНУ 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗВОРНИКУ 

 
I 

Град Зворник ће извршити куповину пословног 
простора у  граду Зворнику за потребе ЈУ ''Центар за 
социјални рад'' Зворник.  
 

II 
Пословни простор из тачке један ове одлуке ће бити 
у ужем градском подручју, укњижен у књигу уложених 
уговора, са уредном грађевинском документацијом, 
укупне корисне површине цца 500 м2. Пословни 
простор мора бити опремљен и прилагођен дјеци са 
посебним потребама, односно мора посједовати 
одговарајућу платформу (канцеларијски намјештај и 
лифт за дјецу са посебним потребама).  
 

III 
Избор продавца-добављача ће се извршити јавним 
конкурсом, с тим да је једини критериј за одабир 
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продавца-добављача најнижа прихватљива цијена, 
која не може бити већа од тржишне, што ће се 
утврдити вјештачењем овлашћеног судског вјештака. 
Поступак избора ће обавити комисија коју именује 
Градоначелник Зворника. Јавни конкурс ће бити 
објављен у дневним новинама ''Глас Српске''. 
 

IV 
Након проведеног јавног конкурса комисија ће 
доставити извјештај о истом Скупштини града 
Зворник, која ће овластити Градоначелника Зворника 
да са најповољнијим добављачем закључи уговор о 
купопродаји. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-117/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самопурави (,,Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗДВАЈАЊЕ 
ШУМСКЕ УПРАВЕ ,,ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК ИЗ 

ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА ,,БИРАЧ“ ВЛАСЕНИЦА И 
ФОРМИРАЊЕ НОВОГ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА 

,,ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК 
 

I 
Скупштина града Зворника покреће иницијативу за 
издвајање шумске управе ,,Зворник“, Зворник из 
шумског газдинства ,,Бирач“ Власеница и 
формирање новог шумског газдинства ,,Зворник“, 
Зворник. 

 
II 

1) Скупштина града Зворника сматра да је 
неопходно извршити статусне промјене у складу са 
покренутом иницијативом наведеној у тачки I ове 
одлуке, а у циљу одрживог и рационалног 
управљања и газдовања, шумским земљиштем и 
другим потенцијалима шума и шумског земљишта 
на подручју града Зворника. 
2) За организовање самосталног рада шумског 
газдинства ,,Зворник“, Зворник постоје сви услови и 
параметри дефинисани Законом о шумама 
(Службени гласник Републике Српске, број: 75/08, 
60/13 и 70/20).  

 
III 

Ова одлука доставиће се Влади Републике Српске, 
Министарству пољопривреде,  шумарства и 
водопривреде, ЈПШ ,,Шуме Републике Српске“ а.д. 
Соколац на даљи поступак. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 01-022-104/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82 Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
– пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), а у складу са чланом 95. став 
2. и 4. Закона о предшколском васпитању и 
образовању (Службени гласник Републике Српске“, 
број 79/15 и 63/20), Скупштина града Зворник на 6. 
редовној сједници одржаној 22. септембра 2021. 
године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 
БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

„НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК  
 
I 

Овом одлуком утврђује се економска цијена за 
боравак дјеце и услуге које пружа ЈПВОУ Дјечији 
вртић “Наша радост“, Зворник у висини од 413,00 
КМ. Одлука се доноси на основу приједлога 
Управног одбора. Мјесечна цијена за боравак дјеце 
у ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, коју 
плаћају родитељи, износи 140,00 КМ. 
 

II 
Економска цијена услуге из тачке I ове одлуке 
одређена је на основу структуре програма по 
времену трајања, аналитичке структуре стварних 
трошкова услуге и броја уписане дјеце. 
 

III 
За реализацију ове одлуке задужује се директор 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“, а примјењује се од 1. јануара 2022. године. 
 
Број: 01-022-119/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 61/21), члана 18. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 79/15 и 63/20) и чл. 
27. и 50. Статута  града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници, 
одржаној дана 22. септембра 2021. године, донијела 
је  
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ОДЛУКУ  
О ОСНИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ 

ЗВОРНИК 
 
I 

У оквиру ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ , 
Зворник, оснива се организациона јединица са 
пуним називом Јавна предшколска васпитно-
образовна установа, Дјечији вртић „Наша радост-2 “ 
као дио установе, посредством које установа 
обавља дјелатност у складу са законом. 
Организациона јединица основана овом одлуком 
нема својство самосталног правног лица. 

 
II 

Сједиште организационе јединице из претходне 
тачке, налази се у Зворнику, улица Спречанска бб Б-
4. 
 

III 
Организациона јединица обавља све дјелатности у 
оквиру регистроване дјелатности установе: 88.91 – 
Дјелатност дневне бриге о дјеци и 85.10 – 
Предшколско образовање. 

 
IV 

Организационом јединицом из тачке I ове одлуке 
руководи директор Јавне предшколско васпитно-
образовне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 
Зворник, Вукомир Станковић. 

 
V 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о оснивању организационе јединице ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник („Службени 
гласник града Зворник“, број 12/19 и 3/21). 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-120/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 50. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), чл. 59. 62. и 66. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 
52/14, 114/17, 131/20 и 28/21 ),  чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града  Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној дана 22. септембра 2021. године,  
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА  

I 
У Одлуци о прихватању кредитног задужења 
Општине Зворник („Службени гласник општине 
Зворник“, број: 6/15 и 3/16) тачка V  мијења се и 
гласи:  
 
„Рок отплате кредита 12 година и 9 мјесеци (са грејс 
периодом од 5 година и 6 мјесеци), а отплата 
кредита вршиће се, првих 66 мјесеци плаћањем 
мјесечне камате, а наредних 87 мјесеци у једнаким 
мјесечним ануитетима.“ 
  

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

 
Број: 01-022-121/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници, 
одржаној  22. септембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2021. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се  Извјештај  о извршењу буџета града 
Зворник за период 01.01.- 30.06.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-122/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници, 
одржаној  22. септембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ГРАДУ ЗВОРНИКУ 
(2021-2031. ГОДИНА) 

 
1. Усваја се  Стратегија развоја социјалног 
становања у граду Зворнику (2021-2031. година). 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 01-022-123/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници, 
одржаној  22. септембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ УЛИЦА, 
ТРОТОАРА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У 

ГРАДУ СА ПРИЈЕДЛОГОМ МЈЕРА 
 

1. Усваја се  Информација о стању улица, тротоара 
и саобраћајне сигнализације у граду са приједлогом 
мјера. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-124/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници, 
одржаној  22. септембра 2021. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И 
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИКА НА ПЕРИОД 01.01. ДО 

30.06.2021. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју града Зворника на период 01.01. до 
30.06.2021. године. 
   
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-125/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12 ) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'',број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 6. редовној сједници одржаној 22. 
септембра 2021. године, донијела  је 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   В.Д. ДИРЕКТОРА  

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ЗВОРНИК“ 

 
1. Ивана Ђокић Милановић  из Зворника, 
разрјешава се в.д. директора ЈУ „Туристичка   
организација града Зворник“, због окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-109/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. и 52. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА 

ДРУШТВЕНИ НАДЗОР,  
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 
1. Бранко Пејић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за друштвени надзор, награде и признања, 
због престанка мандата одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-110/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. и 52. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ И 

КУЛТУРУ 
 

1. Бранко Пејић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за спорт и културу, због престанка мандата 
одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 01-111-111/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07 и 109/12 ), чланa 12. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 6. 
редовној сједници одржаној 22. септембарa 2021.  
године,  донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 
ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 

ЗВОРНИК“ 
  

1. Ивана Ђокић Милановић, дипломирани географ - 
туризмолог  из Зворника, именује се за  директора 
ЈУ „Туристичка организација града Зворник“, на 
период од четири године. 
     
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-112/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. и 52. Пословника 
Скупштине града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА 

ДРУШТВЕНИ НАДЗОР,  
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 
1. Стево Костић, именује се за  члана Комисије за 
друштвени надзор, награде и признања из реда 
одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-113/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 

36/19 и 61/21), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), чл. 35. и 52. Пословника 
Скупштине града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ И 

КУЛТУРУ 
 

1. Стево Костић из Зворника, именује се за  члана 
Комисије за спорт и културу из реда одборника. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања  у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-114/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14,  31/16 и 41/20), члана 7. став 1. 
тачка д) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини - Пречишћени текст (“Службени 
гласник БиХ“, број 29/18 и 36/19) и чл. 39. и 50. 
Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(“Службени гласник града Зворник“ број 5/17),  
Скупштина града Зворник је на 6. редовној сједници 
одржаној  22. септембра 2021. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Именују се чланови градске изборне комисије 
Зворник на период од седам година  у   следећем 
саставу: 

1) Мустафа Арифовић 
2) Срђан Деспић 
3) Жељко Радовић 
4) Самира Билалић Грахић 
5) Нисвет Мујановић 
 

2. Сагласност на именовање из тачке 1. овог 
рјешења даје Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник'', а примјењиваће се од дана давања 
сагласности из тачке 2. овог рјешења. 
 
Број: 01-111-115/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 
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На основу члана 2.12.став 8. Изборног закона Босне 
и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
херцеговине“ број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08,  32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 7. 
став 1. тачка д) Упутства о утврђивању  
квалификација, броја,  именовању и разрјешењу и 
обуци чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини – Пречишћен текст 
(„Службени гласник БиХ“ број: 29/18 и 36/19) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
Скупштина Града Зворник, на 6. редовној сједници 
одржаној 22. септембра  2021. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА ГРАДСКЕ  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗВОРНИК 
 

1. Мустафа Арифовић,  именује се за предсједника 
Градске изборне комисије Зворник, на период од 
седам година.     
 
2. Сагласност на именовање из тачке 1. овог 
рјешења даје Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник'', а примјењиваће се од дана давања 
сагласности из тачке 2. овог рјешења. 
 
Број: 01-111-116/2021                 ПРЕДСЈЕДНИК 
22. септембар 2021. године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                  Менсур Селимовић с.р. 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник - пречишћен 
текст ( ''Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси 
 

ОДЛУКУ 
O  ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ ТЕХНОЛОШКОГ 
ФАКУЛТЕТА У ЗВОРНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
 

I 
Доноси се Одлука о додјели новчаних средстава у 
виду стипендије најбоље рангираним двадесет 
студената  прве године Технолошког факултета у 
Зворнику за школску 2021/2022 годину. 

 
II 

Право на стипендију имају двадесет најбоље 
рангираних студената Технолошког факултета који 
су  уписани на прву годину редовних  студија  
школске 2021/22.  године. 

III 
Технолошки факултет у Зворнику се обавезује да 
достави списак најбоље рангираних двадесет  
студената прве године  за школску 2021/22. годину. 
 

IV 
Право на додјелу стипендије у износу од 500,00 КМ 
имају двадесет најбоље рангираних студената 
Технолошког факултета који немају неку другу 
стипендију или неку другу врсту новчане накнаде. 

 
V 

Средства за ове намјене су обезбјеђена са буџетске 
позиције :416100 – стипендије студената, 
потрошачка јединица 01190150 Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2021. годину. 
 

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

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-113/2021                     
22. септембар 2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

 

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

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С 18/2“, улица Радничка С-18/2, 
Гробнице, Зворник, ЈИБ 4960010830000 у износу од 
6.000,00 КМ, намјенски за суфинансирање санације  
и поправку крова и димњака зграде.  
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „С-18/2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова санације  и поправке крова 
и димњака зграде а по отпремници „М&М Company“ 
Доња Пилица, Зворник. 
 

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

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро-рачун заједнице 
етажних власника „С-18/2“ број: 562-009-80240100-
95. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-143/2021                     
10. септембар 2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

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 
01.08.2021. године до 31.08.2021. 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 2021. годину 
у периоду од 01-31.08.2021. 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: 02-022-112/2021                     
30. август 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 125.Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
смоуправе (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16), члана 41. Статута града Зворник-
Пречишћени текст (''Службени гласник Града 
Зворник'', број 5/17) и члана 11. Став 2. Правилника 
о дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених у градској, односно општинској управи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
11/17),Градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

                                                                                          
1. У члану 1. Рјешења број 02-111-52/21 од 
8.4.2021.године, о именовању дисциплинске 
комисије додаје се тачка: 
 

4. Дарко Тодоровић-записничар 
 
2. Остали дијелови горе наведеног рјешења остају 
непромјењени. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-52/2021                     
18. август 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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету: 
„Набавка и уградња парковског мобилијара“. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручивати „ISTRACOM “ 
д.о.о Сански Мост, према условима из понуде број 
37/21 од 19.05.2021. године, по потреби, у складу са 
Оквирним споразумом и појединачним уговорима. 
Обавезује се вршилац надзора да након сваког 
извршеног појединачног 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: 02-360-24-1/2021                     
31. август 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. Бобан Новаковић из Роћевића, радник Градске 
управе града Зворник, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора у предмету набавке роба  
„Набавка артикала за потребе чајне кухиње и 
одржавање чистоће“. 
 
2. Робу  из члана 1. ће добављати „Беопром 076“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде, број: 02-
360-27-1/21, од 02.07.2021. године, и одредбама 
Оквирног споразума број: 02-360-27/21. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења Оквирног 
споразума, 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: 02-360-27-1/2021                     
17. август 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. Бобан Новаковић из Роћевића, радник Градске 
управе града Зворник, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора у предмету набавке роба  
„Набавка нових тонера, мастила и рибона“ – Лот1“. 
 
2. Робу  из члана 1. ће добављати ЗТР „ОСКАР“ 
ЗВОРНИК, према условима из понуде, број: 02-360-
28-9/21, од 09.07.2021. године, и одредбама 
Оквирног споразума број: 02-360-28/21. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења Оквирног 
споразума, 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: 02-360-28-1/2021                     
17. август 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. Бошко Којић из Локања, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, и Бошко 
Марковић из Зворника, запослен као Администратор 
у Градској управи, именују се за вршиоце сталног 
стручног надзора у предмету: „Нaбавка и 
одржавање веб географског информационог 
система“, број: 02-360-30/21. 
 
2. Роба  из члана 1. ће испоручивати „IQ CENTAR“ 
Немања Јовић с.п Бијељина, према условима из 
понуде број 02-360-30-4/21 од 20.07.2021. године, у 
складу са Оквирним споразумом и  појединачним 
уговорима. 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: 02-360-30-1/2021                     
31. август 2021. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл.59.и 82.став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'',број;97/16),и 
члана 41. и 51. Статута  града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17), Градоначелник  
Града Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се ЈУ Основна Школа ''Свети Сава'' 
Зворник исплата новчаних средстава у износу од 
450,00 КМ (словима:четиристотинепедесетКМ), 
намјенски за постављање тракастих завјеса у 
учионици нижих разреда. 
 
2. Средства из члана 1. Овог Закључка обезбједиће 
се са буџетске позиције:412500-расходи за санацију 
школских објеката, потрошачка јединица:01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2021. Годину. 
Средства ће се исплатити у готовини на благајни 
Градске управе града Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе и 
Одјељење за Привреду и друштвене дјелатности. 
Школа се обавезује да нам достави фактуру о 
утрошеним средствима. 
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4.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-144/2021                     
10. септембар 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 ЈИУ ЈИТСА 

И САМБО КЛУБУ „ЈУНИОР“ ЗВОРНИК 
 
1.Одобравају се новчана средства Јиу Јитса и 
Самбо клубу „Јуниор“ из Зворника у износу од 
500,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
одласка на семинар. 
 
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 Јиу 
Јитса и самбо клуба „Јуниор“  број: 572-286-
00004525-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-50/2021                     
11. август 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 YOУНГ 

БОYС 2018 ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства YOУНГ БОYС-у 
2018 из Зворника у износу од 1.200,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова такмичења у Другој лиги 
центар Република Српска у футсалу. 
 
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 YOУНГ 
БОYС-у 2018 број: 554-012-00000425-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

Број: 02-66-52/2021                     
11. август 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 
 

ЗАКЉУЧА К 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
ТАЕКВОН ДО КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 

 
1. Одобравају се новчана средства Таеквон до клубу 
„Српски соко“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова одласка на 
Европско првенство у Грчку . 
 
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 Таеквон 
до клуба „Српски соко“ број: 562-009-00002355-70. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-53/2021                     
6. август 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 

ШАХОВСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства шаховском клубу 
„Дрина“ из Зворника у износу од 1.500,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова за одржавање првенства 
Прве шаховске лиге Републике Српске и одржавање 
меморијалног турнира „Боро Вукајловић“. 
 
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 
шаховског клуба „Дрина“ број: 562-009-80649873-57. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-54/2021                     
11. август 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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БРАЊЕВО“ 

 
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Брањево“ у износу од 1.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова одржавања турнира за 
млађе селекције. 
 
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 
Фудбалског клуба „Брањево“ број: 562-009-
81092641-71. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-56/2021                     
13. август 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 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БУДУЋНОСТ“ ПИЛИЦА 
 
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Будућност“ Пилица у износу од 10.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова одласка на 
такмичење. 
 
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 
Фудбалског клуба „Будућност“ Пилица број: 562-009-
00001367-27. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-57/2021                     
13. август 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 

ОМЛАДИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „YOUNG 
BOYS 2018“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Омладинском 
фудбалском клубу „YOUNG BOYS 2018“  из 
Зворника у износу од 500,00 КМ, на име новчане 
помоћи која је потребна за куповину фудбалских 
мрежа за голове.   
 
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 
Омладинског фудбалског клуба „YOUNG BOYS 
2018“  број: 554-012-00000425-13. 
 
4.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-66-60/2021                     
25. август 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 
5.000,00 КМ, на име финансирања трошкова  
припрема и учешћа 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: 02-66-61/2021                     
27. август 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 KAЈАК 

КАНУ РАФТИНГ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1.Одобравају се новчана средства Kaјак кану 
рафтинг клубу „Дрина“ у износу од  3.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова организације XI 
Meђународног такмичења – спринт стазама у кајаку 
и кану на мирним водама „Град Зворник 2021“.  
 
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 Kaјак 
кану рафтинг клуба „Дрина“ број: 562-009-00001366-
30. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-62/2021                     
31. август 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 
OДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ЛИБЕРТАС“ 

 
1. Одобравају се новчана средства Одбојкашком 
клубу „Либертас“ у износу од 2.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова набавке спортске опреме 
и измирење дугова према салама у којим клуб 
тренира. 
 
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 
Одбојкашког клуба „Либертас“ број: 552-000-
17728385-08. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-63/2021                     
6. септембар 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  TEНИСКОМ 

КЛУБУ „АС“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Тениском клубу 
„АС“ Зворник у износу од 3.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова организације тениског 
турнира за млађе категорије. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Тениског 
клуба „АС“ Зворник број: 562-009-80727524-98. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-135/2021                     
26. август 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  „Синдикалној 
организацији ЈЗУ Болница“ Зворник   у  износу од 
300,00 КМ, на име новчане помоћи за организацију 
манифестације „Бијело вече“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
„Синдикалне организације ЈЗУ Болница“ Зворник    
број : 555-006-00199741-58. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-121/2021                     
2. август 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 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интeрнет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, у сврху медијског промовисања 
активности Градске управе града Зворник на 
интернет порталу www.infobirac.net. 
 
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 
Интeрнет портала „Инфобирач“: 562-003-81440447-
85 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-128/2021                     
10. август 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 3.000,00 КМ, на име новчане помоћи материјално 
угроженим борцима. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за финансирање збрињавања 
најугроженијих породица, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-136/2021                     
30. август 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 
организацији РВИ“ из Зворника у износу од 1.300,00 

КМ, на име новчане помоћи РВИ Кашиковић 
Светозару. 
 
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 
организације РВИ“ Зворник број: 562-009-80298582-
25. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-141/2021                     
3. септембар 2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл.36. Статута  града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17-пречишћен текст), 
Градоначелник  Града Зворника д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Дарку Василићу, дипл.инжењеру електротехнике, 
стални стручни надзор у предмети јавне набавке 
''Набавка и уградња опреме за одржавање уличне 
расвјете у граду Зворнику'',по уговору о дјелу број 
02-122-52/17 од 29.06.2017.године, који је извршио 
надзор по рачунима ''Монти'' доо Зворник, бр: 
001964/21, 001968/21, 001965/21, 001966/21, 
001969/21, 001967/21, 001971/21, 001972/21 
одређује се накнада у износу од 427,70 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-430-1095 /2021                     
30. август 2021. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено-комиуналне 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 Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-8/21 од 30.08.2021. 

http://www.infobirac.net
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године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 203 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''Ружа вјетрова'' са  подацима: 
Заједницу је основало 51 оснивача етажна власника. 
Дјелатност заједнице је под шифром 81.10, помоћне 
дјелатности упрвљања зградама. 
Заједница има сва овлаштења да у правном 
промету са трећим лицима закључује  
уговоре и обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 
заједница одговара свим новчаним средствима са 
којима расолаже, а оснивачи и чланови заједнице 
одговарају супсидијароно у складу са критеријумима 
плаћања трошкова одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине 
Сања Јосиповић а предсједник управног одбора 
Драгутиновић Слободан заступа заједницу пред 
органима управе и правосудним органима, у 
правним пословима са трећим лицима везаним за 
одржавање и кориштење зграде, самостално и без 
ограничења. У односу на заједницу коју заступа, 
заступник је дужан да се придржава одлука 
надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-8/2021                            НАЧЕЛНИК 
30. август  2021. године                    ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – 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: 05-373-9/21 од 
31.08.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 175 упис промјене лица  

овлашћеног  за  представљање  и заступање 
Заједнице етажних власника пословне  зграде  у  
улици Патријарха Павла бр.1 у Зворнику, на тај 
начин што ће досадашњем предсједнику Скупштине 
Снежани Деспот-Вулетић, престати право  
представљања и заступања Заједнице етажних 
власника пословне зграде. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника 
пословне зграде у Улици Патријарха Павла бр.1, ће    
представљати и заступати  предсједник Скупштине 
Драгана Стојановић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-9/2021                            НАЧЕЛНИК 
31. август  2021. године                    ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – 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: 05-373-10/21 од 
22.09.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 204 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Три чесме'' која се налази у Улици 
Горанска број 1 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Управног одбора Игору 
Калајџићу предстати право заступања Заједнице 
етажних власника зграде ''Три чесме''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Три чесме'' Зворник, ће    заступати предсједник 
Управног одбора Сретко Ћирковић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-10/2021                            НАЧЕЛНИК 
22. септембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р
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