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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

11. фебруар 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
БРОЈ: 1/2022  

 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ 5/17) и члана 4. 
Одлуке о допунским правима породица погинулих 
бораца и војних инвалида (број: 01-022-61/17 од 
11.05.2017.године),  Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
I 

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

II 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији РВИ Зворник 
 

III 
Удружење има обавезу: 

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

 
 

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

 
IV 

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

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

 
VI 

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

 
VII 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-17/2022                       
1. фебруар  2022. 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, 36/19 и 6/21) и чл. 41. и 51. 
Статута града Зворник - Пречишћени текст 
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17), 
Градоначелник доноси 
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ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-6“ ул. Браће Југовића 6 Зворник, 
ЈИБ 4960010270004, у износу од 3.000,00КМ, 
намјенски за суфинансирање санације дијела 
кровног покривача. 
 

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

III 
Заједница етажних власника зграде „Б-6“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији пројекта. 
 

IV 
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, потрошачка јединица 
01190170 – Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и послове саобаћаја. 

 
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-6“ број: 562-009-00001529-26. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-186/2021                       
23. децембар  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, 36/19 и 6/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-2“ Зворник, ЈИБ 4960010100001, 
у износу од 3.300,00 КМ, намјенски за 
суфинансирање пројекта санације одводне мреже. 

 
II 

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

 

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 

 
IV 

Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грант за суфинансирање 
заједничких пријеката, потрошачка јединица 
01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја. 

 
V 

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

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-10/2022                       
24. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
–  пречишћени текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17) а у вези са чланом 7. став (2) 
Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике Српске“ број: 
86/12 и 10/14), Градоначелник доноси  

 
ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА 
 
I 

На основу просјечних дневних исплата из благајне у 
претходном мјесецу, као и других услова који су од 
утицаја за потребу држања новца у благајни, а у 
складу са чланом 7. став (2) Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем („Службени гласник 
РС“ број: 86/12 и 10/14) утврђује се благајнички 
максимум за Градску управу Зворник као горњи 
лимит готовине који  може остати у благајни на крају 
дана. 
 

II 
Висина благајничког максимума за буџетску 2022. 
годину износи 30.000 КМ (тридесетхиљада 00/КМ). 

 
III 

Благајнички максимум ће се користити за готовинска 
плаћања сходно намјенама прописаним чланом 3. 
Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем при чему у благајнички максимум не улази 
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готов новац подигнут са рачуна код овлаштене 
организације за намјене из члана 3. Уредбе, под 
условом да пословни субјекти овај новац исплате 
истог или наредног дана од дана његовог подизања.  

 
IV 

Готовина до висине благајничког максимума држи се 
у каси благајне и чува на начин утврђен Упутством о 
благајничком пословању („Службени гласник Града 
Зворник“ број: 10/21). 
 

V 
Руковање готовином, све готовинске трансакције на 
основу вјеродостојних благајничких исправа, вођење 
евиденција и попуњавање трезорских образаца за 
главну благајну трезора, као и благајне потрошачких 
јединица ГУ, врши Стручни сарадник за послове 
благајне (у даљем тексту: благајник), на начин и у 
роковима прописаним Упутством о благајничком 
пословању и Упутством о току финансијско-
књиговодствене документације у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник Града Зворник“ 
број: 10/21). 

 
VI 

Благајник може подизати готов новац са рачуна ГУ 
Зворник код овлаштених организација ради 
плаћања за намјене прописане чланом 3. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим новцем и 
одржавање благајничког максимума из члана II ове 
одлуке. 
 

VII 
Износ готовине преко благајничког максимума 
полаже се на један од редованих рачуна ГУ Зворник  
отворен код овлашћених организација. 
 

VIII 
За реализацију ове одлуке задужује се Одсјек за 
рачуноводство у Одјељењу за финансије Градске 
управе Зворник. 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објављује се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 

 
Број: 02-022-3/2022                       
24. јануар  2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
–  пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број:5/17), Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
I 

Овом Одлуком одобрава се исплата новчане 
помоћи у износу од по 100,00 КМ, намјенски 
радницима за обиљежавање вјерских и 
новогодишњих празника у 2022. години.  

II 
1) Новчана помоћ одобрава се свим лицима која се 
налазе у радном односу на одређено и неодређено 
вријеме у Градској управи Зворник. 
2) Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 411400 - Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи, потрошачка јединица 01190140 
- Oдјељење за финансије, из буџета за 2022. годину 
и на иста ће бити обрачунати припадајући порези у 
складу са одредбама Закона о порезу на доходак 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/15, 
5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21 и 119/21). 

 
III 

1) Новчана помоћ одобрава се свим запосленима 
буџетских корисника, ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Зворник и ЈУ Центар за социјални рад 
Зворник, по истим правним основима као у подтачци 
1) тачке I ове Одлуке. 
2) Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 411400 – Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи, потрошачка јединица 01190400 
- ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник и 
411400 - Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи, потрошачка јединица – 01190300 - ЈУ 
Центар за социјални рад Зворник,  из буџета за 
2022. годину. 
 

IV 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
 

V 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-400-2/2022                       
5. јануар  2022. 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 
О OДОБРЕЊУ 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 
01.1.2022. године до 31.1.2022. године. 
 

 II 
Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи Града Зворник који су 
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користили право на годишњи одмор за 2020 годину у 
периоду од 01-31.01.2022. 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: 02-022-16/2022                       
31. јануар  2022. 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), и члана 7. Закона о 
измјенама и допунама Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике 
Српске,број:109/12), Градоначелник Града Зворник,  
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У ЈЗУ ''ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК'' 

 
I 

 Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 
допунама правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ ''Дом здравља 
Зворник'' број:2050/21 од 20.12.2021.године,а на 
основу сагласности Управног одбора број:1984-4/21 
од 13.12.2021.године. 
  

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 02-023-4/2021                       
30. децембар  2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
                      
На основу члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 05/17), на основу Правилника о 
избору и проглашењу најуспјешнијих спортиста и 
спортских радника Града Зворник број 02-020-14/19 
и на основу Одлуке о именовању Стручног жирија 
број 02-022-137/2021 Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОГЛАШЕЊУ И НАГРАЂИВАЊУ НАЈБОЉИХ 
СПОРТИСТА И СПОРТКИХ РАДНИКА ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 
I 

На основу записника стручног жирија, са састанка 
одржаног 28.12.2021.године у малој сали градске 
управе Града Зворник, донесена је Одлука о 
проглашењу и награђивању најбољих спортиста и 
спортских радника Града Зворник како слиједи: 
 
Р
Б 

Име и 
презиме Категорија Спорт Износ 

КМ 
1. Александар 

Петровић 
Спортиста 
године Одбојка 1200 

2. Зорана 
Сандић 

Спортискиња 
године Теквондо 1200 

3. Николина 
Поповић 

Спортиста 3. 
Мјесто Џудо 200 

4. Бојан 
Матић 

Спортиста 4. 
Мјесто  Кошарка 200 

5. Марија 
Јањић 

Спортиста 5. 
Мјесто  Фудбал 200 

6. Марко 
Росуљаш 

Спортиста 6. 
Мјесто  Џудо 200 

7. Горана 
Росић 

Спортиста 7. 
Мјесто  Одбојка 200 

8. Незир Алић Спортиста 8. 
Мјесто Фудбал 200 

9. Анђела 
Батић 

Спортиста 9. 
Мјесто Теквондо 200 

10. Раде Лукић Спортиста 10. 
Мјесто Фудбал 200 

11. Кристина 
Марјановић 

Талентовани 
спортисти Карате 100 

12. Леа Гајић Талентовани 
спортисти Атлетика 100 

13. Амина 
Тухчић 

Талентовани 
спортисти 

Кајак-
кану 100 

14. Огњен 
Николић 

Талентовани 
спортисти Кошарка 100 

15. Стефан 
Николић 

Талентовани 
спортисти Теквондо 100 

16. Амила 
Шахбеговић 

Талентовани 
спортисти Теквондо 100 

17. Никола 
Радивојевић 

Талентовани 
спортисти Џудо 100 

18. Никола 
Радић 

Талентовани 
спортисти Џудо 100 

19. Теодора 
Бошковић 

Талентовани 
спортисти Џудо 100 

20. Филип 
Цвјетиновић 

Талентовани 
спортисти Кошарка 100 

21. Владан 
Ерић 

Најбољи 
тренер Кошарка 100 

22. Младен 
Ристић 

Најбољи 
тренер 
млађ.кат. 

Теквондо 100 

23. Милан 
Лазаревић 

Спортски 
радник Фудбал 100 

24. Дане Пепић Спец. 
Признање Џудо - 
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25. ДОО „Леин“ Спец. 
Признање Привредник - 

26. Сара 
Ћирковић  

Спец. 
Признање Бокс - 

27. Никола 
Дробњак 

Спец. 
Признање Кик бокс - 

28. Мирко 
Ждрало 

Спортски 
амбасадор Бокс - 

29. Мирослав 
Стевановић 

Спортски 
амбасадор Фудбал - 

30. Жељко 
Чорић 

Спортски 
амбасадор Одбојка - 

31. ОКК 
„Дрина-
Принцип“ 

Најбољи клуб 
Кошарка 1000 

 
II 

Средства из тачке 1. Ове одлуке обезбиједиће се са 
буџетске позиције, 415200- грант за финансирање 
спортских организација.  Средства ће се исплатити 
на благајни Градске управе осим за спортисте под 
редним бројем 1. и 2. којима ће средства у износу од 
300,00 КМ бити исплаћена на благајни а остатак од 
900,00 КМ, сваком појединачно ће бити уплаћено на 
текући рачун. Средства под редним бројем 31. ће 
бити уплаћена на рачун клуба. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-022-2/2022                       
17. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка, уградња, 
пуштање у рад и одржавање опреме за наплату и 
контролу паркирања у граду Зворнику“ објављеном 
на порталу јавних набавки број: 70-1-1-40-3-69/21, 
дана 23.11.2021. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 

1. „Prointer  ITSS“  д.о.о. Бања Лука – član Infinity 
International Group и 

2. „Lanaco“ д.о.о. Бања Лука. 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка, уградња, 

пуштање у рад и одржавање опреме за наплату и 
контролу паркирања у граду Зворнику“ и проведене 
„е-аукције“ најповољнији понуђач је „Lanaco“ д.о.о. 
Бања Лука. 

 
III 

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 115.600,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку, инсталацију опреме и пуштање у рад је 90 
дана од дана обостраног потписивања сваког 
појединачног  уговора, а сви појединачни уговори се 
морају реализовати у року од 4 године рачунајући од 
дана обостраног потписивања Оквирног споразума. 
Плаћање се врши у року од 30 дана 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: 02-360-44/2021                       
26. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка опреме видео 
надзора у граду Зворнику“ објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-1-41-3-70/21 дана 
02.12.2021. године, пријавио се понуђач:      

1.  „Prointer  ITSS“  д.о.о. Бања Лука – члан Infinity 
International Group. 

 
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 192.749,53КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 60 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 45 
дана по испостављању овјерене фактуре. 

 
III 

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

 
Број: 02-360-45/2021                       
30. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка и монтажа 
опреме за нови објекат Центра за социјални рад у 
Зворнику“ објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-1-43-3-72/21 дана 13.12.2021. године, 
пријавио се понуђач:      

       
1. „Genex“ 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 145.135,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 30 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 45 
дана након испоруке робе и испостављања 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: 02-360-47/2021                       
30. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
    
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

I 
У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Реконструкција дијела 
пута Јеркићи – Делићи и асфалтирање пута у насељу 
Радаковац“ објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-3-44-3-73/21 дана 14.12.2021. године, 
пријавио се понуђач:      

       
1. „Тренд“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 203.854,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 25 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању окончане ситуације. 

 
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: 02-360-48/2021                       
17. јануар  2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
  
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16,36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворника“ број  5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 91/16), Градоначелник града 
Зворника,  доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ 
ОДСЈЕКА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У ГРАДУ 

ЗВОРНИК ЗА  2022. ГОДИНУ 
 

I 
Усваја се Годишњи план ревизије Одсјека за 
интерну ревизију у Граду Зворник за 2022.   годину. 
 

II 
Годишњи план ревизије из тачке I саставни је дио 
ове oдлуке. 
 

III 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-4/2022                       
28. јануар  2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
                                                                                                     
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
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Зворника“ број  5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 91/16), Градоначелник града 
Зворника,  доноси  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ОДСЈЕКА ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
ЗА ПЕРИОД 2022-2024.ГОДИНЕ 

 
I 

Усваја се Стратешки план Одсјека за интерну 
ревизију Града Зворник за период 2022-2024. 
године. 
 

II 
Стратешки план Одсјека за интерну ревизију из 
тачке I саставни је дио ове одлуке. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-5/2022                       
28. јануар  2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
                                                                                                        
На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 5. Закона о дјечијој 
заштити (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 114/17, 122/18 и 107/19), и чл. 41. и 51. Статута 
града Зворник – Пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'', број 5/17), Градоначелник 
Града Зворник доноси: 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ 
НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА РОЂЕЊЕ ДЈЕТЕТА  

 
Члан 1. 

У Правилнику о једнократној новчаној помоћи за 
рођење дјетета („Службени гласник града Зворник 
број 16/21) члан 6. брише се.  
 
 

Члан 2. 
Члан 8. мијења се и гласи: 
„Висина једнократне новчане помоћи за рођење 
дјетета износи: 

1) Прворођено и другорођено дијете       400 КМ, 
2) Трећерођено и четврторођено                 

дијете                                                     600 КМ“. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-020-9/2021                       
30. децембар  2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 64. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени Гласник Републике Српске, 
број 97/16),  чл. 41. и 51. Статута Града Зворника - 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Градоначелник  Зворника 
доноси 

 
ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗВОРНИКА  ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овим планом запошљавања у Градској управи 
Града Зворника (у даљем тексту План), утврђује се 
која ће непопуњена радна мјеста бити попуњена у 
2022. години путем јавног конкурса, као и рок 
попуњавања. 
 

Члан 2. 
Запошљавање у Градској управи града Зворника у 
2022. години вршиће се у складу са овим планом, 
осим у случају потребе попуњавања радног мјеста 
на одређено вријеме и попуњавања радног мјеста 
које је остало упражњено након доношења овог 
плана. 

 
Члан 3. 

У 2022. години следећа радна мјеста попуниће се на 
неодређено вријеме путем јавног конкурса: 

Ред. 
број 

Назив радног мјеста и 
одјељења/службе 

Рок 
попуњавања 

Број 
извршилаца 

Услови 

1. Комунални полицајац 
у Одјељењу 
комуналне полиције 

31.12.2022. 1 - ВСС, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

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

31.12.2022. 1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
-положен стручни испит за рад у управи. 
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3. Самостални стручни 
сарадник за плаћање 
у трезорском 
пословању у 
Одјељењу за 
финансије 

31.12.2022. 1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

4. Самостални стручни 
сарадник за унос 
фактура у трезорском 
пословању у 
Одјељењу за 
финансије 

31.12.2022. 1 - ВСС, дипломирани економиста, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
економског смјера са најмање 240 ЕCTS бодова 
или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

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

31.12.2022. 1 - ВСС, правни факултет,VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

6. Самостални стручни 
сарадник за послове 
грађења и надзор над 
градњом објеката у 
Одјељењу за 
просторно уређење 

31.12.2022. 2 ВСС, грађевински, или архитектонски факултет, 
VII степен стручне спреме или први циклус 
студија грађевинског или архитектонског смјера 
са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

7.  Самостални стручни 
сарадник за припрему 
пројектне 
документације из 
области просторног 
уређења у Одјељењу 
за просторно уређење 

31.12.2022. 1 - ВСС, дипломирани инжењер грађевинарства, 
дипл. инг. архитектуре или дипломирани 
просторни планер, VII степен стручне спреме 
или први циклус студија траженог смјера са 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

8. Стручни сарадник за 
обраду урбанистичке  
документације у 
Одјељењу за 
просторно уређење 

31.12.2022. 1 -ССС грађевинска школа, IV степен стручне 
спреме, 

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

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

31.12.2022. 2 - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

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

31.12.2022. 1 - ВСС, грађевински, архитектонски или факултет 
техничког смјера, VII степен стручне спреме или 
први циклус студија грађевинског или 
архитектонског или факултет техничког смјера са 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

11. Виши стручни сарадник 
за комуналну 
инфраструктуру 
грађење и надзор над 
грађењем у Одјељењу 
за стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 

31.12.2022. 1 - ВШС грађевинског смјера, VI степен стручне 
спреме, или ВСС, први циклус студија 
грађевинског смјера са најмање 180 ЕCTS 
бодова или еквивалент. 
- три године радног искуства у траженом 
степену образовања, 
- положен стручни испит за рад у управи. 
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12. Стручни сарадник за 
путеве и комуналне 
послове у Одјељењу 
за стамбено-
комуналне послове и 
послове саобраћаја 

31.12.2022. 1 - ССС грађевинског или саобраћајног смјера,  
IV степен стручне спреме 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 

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

31.12.2022. 1 - ВСС, факултет друштвеног смјера или 
техничког смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

14. Самостални стручни 
сарадник за 
остваривање права 
бораца у Одјељењу 
за борачко-
инвалидску заштиту 

31.12.2022. 1 - ВСС, правни факултет,VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

15. Стручни сарадник-
матичар за матично 
подручје Зворник у 
Одјељењу за општу 
управу 

31.12.2022. 1 - ССС у четворогодишњем трајању правног или 
економског смјера или гимназија општег или 
друштвеног смјера, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

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

16.  Стручни сарадник за 
послове матичара и 
опште послове у 
Мјесној канцеларији 
Петковци у Одјељењу 
за општу управу 

31.12.2022.  - ССС у четворогодишњем трајању правног или 
економског смјера или гимназија општег или 
друштвеног смјера, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

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

17. Шеф Одсјека за 
управно-правне 
послове у Одјељењу 
за општу управу 

31.12.2022. 1 - ВСС, правни факултет, или факултет 
друштвеног смјера, VII степен стручне спреме, 
или први циклус студија правног или друштвеног 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

18. Самостални стручни 
сарадник за грађанска 
стања у Одјељењу за 
општу управу 

31.12.2022. 1 - ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

19. Достављач у 
Одјељењу за општу 
управу 

31.12.2022. 1 - ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 

20. Шеф Одсјека за 
привреду у Одјељењу 
за привреду и 
друштвене 
дјелатности 

31.12.2022. 1 - ВСС, факултет друштвеног смјера или 
техничког смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом степену 
образовања,  
- ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

21. Самостални стручни 
сарадник за 
пољопривреду у 

31.12.2022. 1 ВСС, пољопривредни факултет, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија 
пољопривредног смјера са најмање 240 ЕCTS 
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Одјељењу за 
привреду и друштвене 
дјелатности 

бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

22. Шеф Одсјека за 
друштвене 
дјелатности у 
Одјељењу за 
привреду и друштвене 
дјелатности 

31.12.2022. 1 - ВСС, факултет друштвеног смјера или 
техничког смјера, VII степен стручне спреме, или 
први циклус студија друштвеног или техничког 
смјера са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент,  
- три године радног искуства у траженом степену 
образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

23. Самостални стручни 
сарадник за 
нормативно-правне 
послове у Одјељењу 
за привреду и 
друштвене 
дјелатности 

31.12.2022. 1 ВСС, правни факултет, VII степен стручне 
спреме, или први циклус студија правног смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент, 
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

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

31.12.2022. 1 - ВШС правног или економског смјера, VI 
степен стручне спреме, или ВСС, први циклус 
студија правног или економског смјера са 
најмање 180 ЕCTS бодова или еквивалент. 
- девет мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи. 

25. Портир у Пословној 
зони Јадар у 
Одјељењу за 
привреду и друштвене 
дјелатности 

31.12.2022. 4 - ССС  III или IV степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства 

26. Урбанистичко-
грађевински 
инспектор у 
Одјељењу за 
инспекцијски надзор 

31.12.2022. 1 - ВСС, VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевинарства, дипломирани 
просторни планер или дипломирани инжењер 
архитектуре, или први циклус одговарајућег 
студија који се вреднује са најмање 240 ECTS 
бодова, или први и други циклус студија који се 
у збиру вреднују са најмање 300 ECTS бодова, 
или интегрисани студиј који се вреднује са 
најмање 300 ECTS бодова,  

- три године радног искуства у траженом 
степену образовања,  

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

послове мјесних 
заједница у Стручној 
служби Скупштине 
града 

31.12.2022. 1 -  ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

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

обнову објеката 
повратника и 
расељених лица у 
Стручној служби 
Скупштине града 

31.12.2022. 1 -  ССС друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-  положен стручни испит за рад у управи 

29. Стручни сарадник за 
административно-
техничке послове у 
Служби за јавне 
набавке, управљање 
развојем и 
међународну сарадњу 

31.12.2022. 1 -  ССС IV степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-  положен стручни испит за рад у управи 
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30. Самостални стручни 
сарадник за послове 
локалног развоја, 
пројектно планирање 
и међународну 
сарадњу у Служби за 
јавне набавке, 
управљање развојем 
и међународну 
сарадњу 

31.12.2022. 1 ВСС, факултет друштвеног или техничког смјера, 
VII степен стручне спреме, или први циклус 
студија друштвеног или техничког смјера са 
најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,   
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- познавање писаног и говорног енглеског 
језика, 
- положен стручни испит за рад у управи 

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

31.12.2022. 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија друштвеног или техничког смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
-положен стручни испит за рад у управи 

35. Самостални стручни 
сарадник-систем 
администратор у 
Служби за заједничке 
послове и управљање 
људским ресурсима 

31.12.2022. 1 - ВСС, електротехнички факултет, технички 
факултет или факултет организационих наука, 
VII степен стручне спреме, или први циклус 
електротехничког, техничког или 
организационог смјера са најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент  

- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

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

сервирка у Служби за 
заједничке послове и 
управљање људским 
ресурсима 

31.12.2022. 1 -  ССС, IV  или III степен стручне спреме, 
 
 

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

31.12.2022. 4 - основна школа 

38. Магационер у Служби 
за заједничке послове 
и управљање 
људским ресурсима 

30.6.2022. 1 ССС, друштвеног или техничког смјера, III или IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања 

39. Самостални стручни 
сарадник за 
планирање у Служби 
цивилне заштите 

31.12.2022. 1 - ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, VII степен стручне спреме, или први 
циклус студија друштвеног или техничког смјера 
са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

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

31.12.2022. 1 ВСС, факултет друштвеног или техничког смјера, 
VII степен стручне спреме, или први циклус 
студија друштвеног или техничког смјера са 
најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  
- положен стручни испит за рад у управи 

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

31.12.2022. 1 ССС, друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

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

обезбјеђење МТС и 
послове доставе у 
Служби цивилне 
заштите 

31.12.2022. 1 ССС, друштвеног или техничког смјера, IV 
степен стручне спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-положен стручни испит за рад у управи 
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43. Рекреатор у Служби 
професионалне 
ватрогасне јединице 

30.6.2022. 2 ВСС, професор физичке културе, VII степен 
стручне спреме, или први циклус студија  студија 
одговарајућег смјера, са најмање 240 ЕCTS 
бодова или еквивалент,  
- једна година радног искуства у траженом 
степену образовања,  

44. Ватрогасац у Служби 
професионалне 
ватрогасне јединице 

30.6.2022. 1 ССС, техничког смјера, III степен стручне 
спреме, 

- једна година радног искуства у струци, 
-положен стручни испит за професионалног 
ватрогасца 

45 Сервисер у Служби 
професионалне 
ватрогасне јединице 

31.12.2022. 1 ССС, техничког смјера, III  или IV степен стручне 
спреме, 

- шест мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

-положен стручни испит за сервисирање 
апарата 

46. Телефониста у 
Служби 
професионалне 
ватрогасне јединице 

30.6.2022. 1 - ССС,  III  степен стручне спреме, 
- шест мјесеци радног искуства  

 
Члан 4. 

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

 
Члан 5. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града 
Зворника. 
 
Број: 02-020-2/2022                      
8. фебруар  2022. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19 и 61/21), члана 7. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 94/15 и 78/20), и чл. 
41. и 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
Градоначелник доноси: 

 
УПУТСТВО 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА О 
БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ 

  
1. У Упутству о благајничком пословању број: 02-
020-5/21 од 30.06.2021. године („Службени гласник 
града Зворник број: 10/21), у тачци 3. подтачка 5) 
брише се дио: „организациона јединица Градске 
управе – одјељење/одсјек/служба градске управе 
Зворник“, додаје се подтачка 6) која гласи 
„организациона јединица  Градске управе – 
одјељење/одсјек/служба Градске управе Зворник“, 
досадашње подтачке 6) и 7) постају подтачке 7) и 8). 
 
2. Тачка 16. мијења се и гласи: 

„Корисницима готовинских средстава могу се 
вршити готовинска плаћања за намјене које су 
одређене Уредбом о условима и начину плаћања 
готовим новцем, с тим да плаћање добара и услуга, 
изузев плаћања производа у трговини на велико, 
према другом пословном субјекту не прелази 
200,00КМ.“ 
 
3. У осталом дијелу текста Упутство о благајничком 
пословању остаје непромјењено. 
 
4. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-020-1/2022                       
24. јануар  2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
и монтажа опреме за нови објекат Центра за 
социјални рад у Зворнику“ - отворени поступак, број: 
02-360-47/21, у саставу: 

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

2) Сања (Ерић) Перић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 
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4) Раде Савић, члан - Хариз Мехидић, 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 30.12.2021. 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: 02-360-47/2021                       
29. децембар  2021. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Реконструкција дијела пута Јеркићи – Делићи и 
асфалтирање пута у насељу Радаковац“ - отворени 
поступак, број: 02-360-48/21, у саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Сања Перић, члан - Сања (Ерић) Перић, 
замјеник члана, 

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

4) Хариз Мехидић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

5) Зоран Ерић, 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 05.01.2022. 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: 02-360-48/2021                       
4. јануар  2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именују се за 
вршиоца сталног стручног надзора за извођење 
радова асфалтирања и санације макадамских 
путева, сходно Оквирном споразуму број 02-360-
45/20 од 07.10.2020. године, у предмету 
„Реконструкција, асфалтирање и санација градских 
улица, локалних и некатегорисаних путева са 
санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и 
санацијом клизишта“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45-1-15/2020                       
25. јануар  2022. 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, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на вршењу услуга 
“Одржавање јавне хигијене у граду Зворнику и 
приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и 
Чишћење и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и 
одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, 
Црни Врх и Кушлат – Лот2“, у периоду трајања 
Оквирног споразума. 
 
 
2. Услуге из члана I ће вршити „Водовод и 
комуналије“ а.д. Зворник, према условима и у складу 
са Оквирним споразумом, број 02-360-42/21. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених услуга, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-42-1/2021                       
11. јануар  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,  
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                     
1. ИВАН КОСТИЋ из Зворника, радник Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
јавне набавке: „Набавка опреме видео надзора у 
граду Зворнику“.  
  
2. Робу из члана 1. ће испоручити добављач 
„PROINTER ITSS d.o.o Banja Luka – član Infinity 
International Group“ д.о.о Бања Лука, према 
условима из понуде брoj ЈН-19-12/21 од 24.12.2021. 
године, у року од 60 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоручене 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: 02-360-45/2021                       
12. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету: 
„Асфалтирање пута у насељу Чоловник и паркинг 
простора у насељу Тулићи“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити понуђач „Тренд“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 05-
1589/21 од 24.12.2021. године, у року од 10 дана од 
дана увођења извођача радова у посао. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-46-1/2021                       
4. јануар  2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Набавка и монтажа опреме за нови објекат 
Центра за социјални рад у Зворнику“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и монтирати 
добављач „GENEX“ д.о.о Зворник, према условима 
из понуде брoj 149/21 од 30.12.2021. године у року 
од 30 дана од дана обостраног потписиваља 
уговора. Обавезује се вршилац надзора да након 
испоручене 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''. 
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Број: 02-360-47-1/2021                       
4. јануар  2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету: 
„Реконструкција дијела пута Јеркићи -Делићи и 
Асфалтирање пута у насељу Радаковац“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити понуђач „Тренд“ 
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 05-
08/22 од 04.01.2022. године, у року од 25 радних 
дана од дана увођења извођача радова у посао. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-48-1/2021                       
24. јануар  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Став 3.Закона о локалној 
саоуправи (Службени гласник Републике Српске 
бр.97/16,36/19 и 61/21) и члана 41.и 51.Статута 
града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17),Градоначелник 
града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Овлашћује се Миле Јовић, стручни савјетник за 
међуопштинску сарадњу и локални развој у 
Кабинету градоначелника града Зворник, да може 
да потпише у име Градоначелника града Зворник са 
Републичким секретаријатом за расељена лица и 
миграције Уговор за асфалтирање дијела локалног 
пута ЛП8 Поточанска ријека –Раскрсница Пољане. 
 
2. Запослени из тачке 1.се овлашћује за употребу 
печата Градоначелника града Зворник ради овјере 
Уговора. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-07-1/2021                       
12. јануар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

 

На основу закључка Владе Републике Српске број 
04/1-012-2-1771/21 од 10.06.2021.године и на основу 
члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16), и члана 41. и 
51. Статута града Зворник пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
  

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ ТРЕЋЕ И ЧРТВРТЕ  РАТЕ ЂАЧКИХ  
СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 
1. Одобрава се исплата треће и четврте  рате 
стипендије редовним ученицима  првог разреда ЈУ 
ТШЦ Зворник – Каракај, занимање руковаоц 
грађевинских и претоварних машина и кранова за  
школску 2021/22. годину  на текући рачун и то за : 

 
Ред. 
број 

Име и презиме Лице на чији рачун ће
бити уплаћивана 
стипендија: 

Име и презиме 

Износ      
(КМ) 

1. Михаило 
Теовановић  

Јелена 
Теовановић 

200 

2. Ђорђе 
Бошњаковић 

Драгана 
Бошњаковић 

200 

3. Станислсав 
Игњатовић 

Драгана 
Игњатовић 

200 

4. Ђорђе 
Јовановић 

Рајко Мирић 
 

200 

5. Милан 
Јовановић 

Миле Јовановић 
 

200 

6. Махир Карић  Нијаз Карић 
 

200 

7. Данијел Лазић Миланка Ерић 
 

200 

8. Немања 
Митровић  

Марина Митровић 
 

200 

9. Перо Новичић Милован Новичић 
 

200 

10. Александар 
Петровић  

Александар 
Петровић 

200 

11. Душан 
Петровић  

Рада Томић 
 

200 

12. Вељко 
Станимировић 

Јадранка 
Станимировић 

200 

  Укупно : 
 

2.400 

Укупно 12 ученика x 200КМ = 2.400КМ Словима : 
(двијехиљадечетиристотинеКМ) 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 416100 – стипендије 
студената, потрошачка јединица 01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2021. годину. 

 
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''. 
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Број: 02-611-3-3/2021                       
29. децембар  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 Одлуке број:02-022-1/21 од 
04.01.2021.године, Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
I 

Одобрава се исплата новчане помоћи поводом 
Новогодишњих празника, за вишечлане породице и 
појединце слабог материјалног стања и породице 
које су се нашле у стању социјалне потребе, према 
списку који утврђује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности у сарадњи са Градским 
организацијама бораца, ветерана, ратних војних 
инвалида, породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила, савеза инвалида рада и 
Центра за социјални рад Зворник. 
Укупна средства за ове намјене утврђују се у износу 
17.000,00КМ (седамнестхиљада КМ). 
Појединачни износ помоћи за једночлане породице 
је 50КМ, а за вишечлане породице 50-100КМ. 
 

II 
Средства из претходне тачке овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције-Једнократне 
помоћи појединцима  трошкови за сахрану 
незбринутим лицима, економски код 416100, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022.годину. 
  

III 
За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 02-400-6/2022                       
13. јануар  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.и 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'',број:97/16), и 
члана 41. И 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број:5/17) 
Градоначелник Града Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се ЈУ ОШ'' Десанка Максимовић'' 
Челопек исплата новчаних средстава у износу од 
6.915,00 КМ (словима: шестхиљада 
девестопетнаест), намјенски за набавку и монтажу 
експанзионе посуде за гријање у подручној школи 
''Десанка Максимовић'' у Петковцима. 

2. Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће 
се са буџетске позиције: 511200-издаци за 
инвестиционо одржавање и реконструкцију школских 
објеката ,потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2022. Годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 
4. ЈУ ОШ ''Десанка Максимовић''Челопек се 
обавезује да спроведе процедуру Јавних набавки и 
да нам достави Уговор о извођењу радова као и 
фактуру о утрошеним средствима по којој ћемо 
извршити уплату предвиђених средстава. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-5/2022                       
17. јануар  2022. 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 Одлуке о проглашењу и награђивању 
спортиста и спортских радника града Зворник број: 
02-022-2/22 од 19.01.2022.године, градоначелник  
доноси         
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се исплата новчаних средстава на име 
награђивања најбољих спортиста и спортских 
радника града Зворник на основу Одлуке број:02-
022-2/22 од 19.1.2022.године, а у оквиру 
манифестације Светосавска недеља 2022.године, у 
износу од 3500,00 КМ. 
 
2. Средства из тачке 1.овог закључка, обезбједиће 
се са буџетске позиције –Грант за финансирање 
спортских организација, економски код 
415200,потрошачка јединица 01190150-Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022.годину. Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе. 
 
Број: 02-400-19/2022                       
1. фебруар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник града Зворник, 
д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ Основна Школа „ Свети Сава“ 
Зворник   исплата новчаних средстава у износу од 
500,00 КМ (словима: петстотинаКМ), намјенски за 
помоћ Синдикалној организацији школе  потребних 
за измирење текућих обавеза . 

 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 511200 – издаци за 
инвестиционо одржавање и реконструкцију школских 
објеката, потрошачка јединица: 01190150 Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2022. годину. Средства ће се дозначити на жиро 
рачун синдиката Основне школе, број: 562-009-
00002244-15 НЛБ Развојна банка Филијала Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 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: 02-400-23/2022                       
7. фебруар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59.  и 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број:5/17) Градоначелник града Зворник     
д о н о с и: 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ИЗМЈЕНИ ЗАКЉУЧКА О ОДОБРАВАЊУ 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. У закључку о одобравању новчаних средстава 
број:02-400-178/2021 од 06.12.2021.године тачка 4. 
Мијења се и гласи: ''4.Средства из овог закључка ће 
се дозначити на рачун посебних намјена код нове 
банке а.д. број:555-100-0043652005, фонд 03, Врста 
прихода: 722591, ЈИБ школе: 440257740008, 
Организациони код школе: 08140147''. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 02-400-178/2021                       
9. фебруар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
KOШАРКАШКОМ КЛУБУ “ЗВОРНИК БАСКЕТ“  

 

1. Одобравају се новчана средства Koшаркашком 
клубу “Зворник баскет“  из Зворника у износу од 
2.000,00 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 
Koшаркашког клуба “Зворник баскет“ број: 555-400-
00178135-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-40/2021                       
23. децембар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КАРАТЕ 

КЛУБУ “ДРИНА“  
 
1. Одобравају се новчана средства Карате клубу 
„Дрина“ из Зворника у износу од 500,00 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 Карате 
клуба „Дрина“ број: 554-012-00000221-43. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-71/2021                       
23. децембар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ “ОБИЛИЋ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу “Обилић“ из Зворника у износу од 2.000,00 КМ, 
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на име суфинансирања трошкова реновирања 
просторија клуба, набавке опреме и плаћања кирије. 
 
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 
Боксерског клуба “Обилић“ број: 555-000-00426398-
60. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-82/2021                       
24. децембар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КЛУБУ 
БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „056“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Клубу 
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од 
1.000,00 КМ, на име плаћања ренте за салу коју 
чланови клуба користе за тренинге. 
 
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: 02-66-84/2021                       
27. децембар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Koзлук“ у износу од 
3.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
реконструкције крова. 

2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грантови МЗ - текуће одржавање, 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 Српске 
православне црквене општине Козлук број: 555-006-
00029656-93. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-148/2021                       
19. новембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 2.000,00 КМ, на име финансијске помоћи за 
изградњу стамбеног објекта демобилисаном борцу 
прве категорије Мићановић Миладину. 
 
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: 02-400-173/2021                       
24. новембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Свети Стефан“ 
Зворник  у износу од 5.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова обнове звоника код храма 
Свете Параскеве на Ђурђев граду. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за СПЦ Зворник , потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2021. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Свети Стефан  број: 
562-009-80666187-03. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-177/2021                       
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 3.000,00 КМ, на име финансијске помоћи 
социјално угроженим борачким категоријама. 
 
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 општинске 
борачке организације Зворник, 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: 02-400-179/2021                       
20. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Министарству 
финансија Републике Српске из Бања Луке у износу 
од 5.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
хуманитарну акцију „С љубављу храбрим срцима“, 
за набавку превозних средстава за дјецу са 
интелектуалним тешкоћама. 
 
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 рачун посебних 
намјена Министарству финансија Републике Српске, 
број: 571-010-00002700-15. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-180/2021                       
6. децембар  2021. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Удружењу Срба 
Муслиманске вјероисповјести у износу од 200,00 КМ, 
на име финансијске помоћи за едукацију младих и 
давање правних и административних савјета. 
 
2. Новчана средства у износу 200,00 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 исплатити на благајни Градске 
управе. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-187/2021                       
27. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41.и51. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број:5/17) градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства 
Професионалној ватрогасној јединици у износу од 
50.000,00 КМ за набавку ватрогасног возила. 
 
2. Новчана средства у износу 50.000,00 КМ 
обезбједиће се са позиције буџетска 
резерва.Средства са буџетске резерве реалоцирати 
на позицију 511300-Издаци за набавку опреме, 
потрошачка јединица 01190125-Професионална 
ватрогасна јединица, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-16/2021                       
9. 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  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу “Дрина“  Зворник у износу од 13.000,00 КМ, на 
име финансијске помоћи за исплату текућих 
трошкова клуба.. 

 
2. Новчана средства у износу 13.000,00 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 
Фудбалског клуба „Дрина“ Зворник број: 555-006-
00190888-39. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-80/2021                       
27. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Будућност“ Пилица у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансијске помоћи за регулисање тренутно 
неизмирених обавеза као и будућих обавеза до 
завршетка јесење полусезоне такмичења у Првој 
лиги Републике Српске. 
 
2. Новчана средства у износу 10.000,00 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 
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: 02-66-77/2021                       
4. новембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190125 – Служба професионално 
ватрогасне јединице: 
Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 511200  – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката у износу од 30.000,00 КМ,  
на позицију: 

- 511300  -  Издаци за набавку постројења и 
опреме у износу од  30.000,00 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: 02-40-13/2021                       
29. јул  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511200  – Издаци за инвестиционо 

одржавање и реконструкцију школских 
објеката у износу од 4.600,00 КМ,  на 
позицију: 

- 415200  -  Грант за финансирање НВО и 
удружења у износу од  4.600,00 КМ. 
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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: 02-40-14/2021                       
30. јул  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190170 – Oдјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511200  – Реконструкција пута Шћемлија – 

Глумина у износу од 10.000,00 КМ,  на 
позицију: 

 
- 511100  -  Издаци у инфраструктуру у мјесним 

заједницама из властитих средстава у износу 
од  10.000,00 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: 02-40-15/2021                       
30. јул  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2021. годину између потрошачких  
јединица: 
Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 20.000,00 КМ на позицију:   

 
- 638100 - Издаци за накнаде за вријеме 

боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190400 – ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост.“ 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
повећаног броја радница које су на породиљском 
боловању. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-18/2021                       
16. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2021. годину између потрошачких  
јединица: 
Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 2.000,00 КМ на позицију:   

- 416100 – Текуће помоћи за набавку књига за 
ученике,потрошачка јединица 01190150 –
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
набавку уџбеника за ученике са посебним 
потребама. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-19/2021                       
17. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2021. годину између потрошачких  
јединица: 
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Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 23.000,00 КМ на позицију:   

- 638100 - Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190400 – ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост.“ 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
повећаног броја радница које су на породиљском 
боловању. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-23/2021                       
27. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се додатна средства и реалокација 
средстава Буџета града Зворник за 2021. годину 
између потрошачких  јединица: 

1)  Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 30.000,00 КМ на позицију:   

- 416100 – Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутимм лицима, 
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
- 511700 - Средства за израду просторно 

планске документације, потрошачка јединица 
01190160 - Oдјељење за просторно уређење, 
у износу од 20.000,00 КМ, 

- 412300 – Расходи за режиски материјал - 
ГИК, потрошачка јединица 01190110 – 
Стручна служба скупштине града, у износу од 
6.000,00 КМ, 

- 511200 -  Реконструкција инфраструктуре у 
граду, потрошачка јединица 01190170 – 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, у износу од 3.000,00 КМ, 
на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 
- Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, у износу од 29.000,00 КМ (за ФК 
Дрину). 

2. Средства на позицији 415200 потребна због 
финансирања такмичења клуба  у званичним 
такмичењима Републике Српске и БИХ а на 
позицији 416100 средства су неопходна због 
рјешавања великог броја захтјева за једнократне 
помоћи. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-24/2021                       
27. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412500 - Расходи за санацију школских 

објеката, у износу од 400,00 КМ, 
- 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање 

и реконструкцију школских објеката, у износу 
од 9.000,00 КМ   на позиције: 

- 415200  -  Грант за финансирање НВО и 
удружења, у износу од  400,00 КМ, 

- - 415200 -   Грант за финансирање спортских 
организација, у износу од 9.000,00 КМ       ( за 
ФК Дрину). 

          
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: 02-40-25/2021                       
27. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190140 – Oдјељење за финансије: 
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Реалокација у износу  од 10.000,00 КМ ће се 
извршити са позиције: 

 
- 413300 – (Камата на кредит за финансирање 

капиталних улагања у износу од 7.000.000 
КМ), на позицију: 

- 638100 - Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског, у износу од 
10.000,00 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: 02-40-27/2021                       
30. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190170 – Oдјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511200  – Реконструкција инфраструктуре у 

граду,  у износу од 7.600,00 КМ на позиције: 
- 511100  -  Издаци за суфинансирање 

заједничког пројекта,у износу од  1.600,00 КМ, 
- 412500  -  Расходи за инфраструктуру у граду, 

у износу од 6.000,00 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: 02-40-30/2021                       
1. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190170 – Oдјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја: 
Реалокација ће се извршити са позицијa: 

 
- 412500 - Расходи за санацију шумских путева,  

у износу од 10.000,00 КМ, 
- 412700 - Расходи за постављање табли са 

називима улица, у износу од 2.000,00 КМ, 
- 412700 - Расходи за процјену вриједности 

имовине, у износу од 2.000,00 КМ, 
- 412800 - Расходи за одржавање локалне 

депоније и уклањање дивљих депонија, у 
износу од 4.000,00 КМ, 

- 415200 - Грант за суфинансирање 
заједничких пројеката, у износу од 6.000,00 
КМ, 

- 513100 - Набавка земље за зону санитарне 
заштите, остале намјене и ФИШ, у износу од 
10.000,00 КМ, 

- 513100 - Рјешавање имовинско правних 
односа експропријације, у износу од 8.000,00 
КМ, 

- 513100 - Издаци за земљиште из кредитних 
средстава за уређења корита Сапне и Дрине, 
у износу од 10.000,00 КМ, на позиције: 

- 511100  -  Издаци у инфраструктуру у мјесним 
заједницама из властитих средстава,у износу 
од  49.000,00 КМ, 

- 412500  -  Расходи за инфраструктуру у граду, 
у износу од 3.000,00 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: 02-40-35/2021                       
23. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких  
јединица: 
Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 412900 - Остали непоменути расходи - обука 

и рад чланова бирачких одбора, потрошачка 
јединица 01190110 – Стручна служба 
скупштине града, у износу од 4.000,00 КМ, 
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- 413300 - Камате на дугорочни кредит 
Европској инвестиционој банци за ФИШ, 
потрошачка јединица 01190140 – Одјељење 
за финансије, у износу од 8.000,00 КМ   на 
позицију: 

- 415200  - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничког пројекта 
реконструкције наше болнице), потрошачка 
јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника, у износу од  12.000,00 КМ. 

          
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
недостатка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-35/2021                       
23. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190240 – Служба за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 511300 – Издаци за набавку опреме – Градска 

управа,  у износу од 22.000,00 КМ, на 
позиције: 

- 412100  -   Расходи по основу закупа,у износу 
од  2.000,00 КМ, 

- 412900  -  Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 20.000,00 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: 02-40-38/2021                       
29. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 

41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се повлачење и реалокација 
средстава Буџета града Зворника за 2021. годину у 
оквиру потрошачке јединице 01190120 – Кабинет 
Градоначелника. 
Повлачење средстава из наредног квартала 
извршиће се на позицији: 
 

-  Буџетска резерва у износу од 56.000,00 КМ. 
 

Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- Буџетска резерва,  у износу од 5.000,00 КМ, 
- 412900 – Расходи по основу репрезентације, 

у износу од 4.000,00 КМ, на позицију: 
- 412900 - Остали нематеријални расходи за 

Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, у износу од 9.000,00 КМ. 

          
2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-40-39/2021                       
30. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета града 
Зворник за 2021. годину између потрошачких  
јединица: 
Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 23.000,00 КМ на позицију:   

- 638100 - Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190400 – ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост.“ 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
повећаног броја радница које су на породиљском 
боловању. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-40/2021                       
30. септембар  2021. 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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190125 – Служба професионално 
ватрогасне јединице. 
Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 412500  – Расходи за текуће одржавање 

зграде и опреме, у износу од 5.000,00 КМ, 
- 412600  -  Расходи  за гориво, у износу од 

2.000,00 КМ,  на позицију: 
- 511300  -  Издаци за набавку постројења и 

опреме, у износу од  7.000,00 КМ. 
          

2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
недостатка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-41/2021                       
30. септембар  2021. године    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240 -  Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, на позицијама: 

 
- 412300 -  Расходи за режијски материјал у 

износу од 7.000,00 КМ, 
- 412900 - Oстали непоменути расходи 

(стручно усавршавање, бруто накнаде     ван  
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 1.500,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама су потребна 
за набавку  тонера, папира и осталог канцеларијског 
материјала. 

 
Број: 03-40-17/2021                              НАЧЕЛНИК 
12. август  2021. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120 -  Kaбинет 
Градоначелника, на позицији: 

 
- 415200 -  Грант за изградњу Саборне цркве и 

реконструкцију Старог храма у Зворнику, у 
износу од 54.400,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији су потребна због 
непланираних трошкова. 

 
Број: 03-40-21/2021                              НАЧЕЛНИК 
25. август  2021. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2021. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  4/21) Начелник  одјељења   за   
финансије     д о н о с и: 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240 -  Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, на позицијама: 

 
- 412700 -  Расходи за услуге осигурања, 

банкарских услуга и услуга платног промета, 
у износу од 12.803,00 КМ, 

- 412900 - Oстали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде     ван  
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза) у 
износу од 5.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама су потребна 
за плаћање осигурања. 

 
Број: 03-40-22/2021                              НАЧЕЛНИК 
26. август  2021. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2021. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  4/21) Начелник  одјељења   за   
финансије     д о н о с и: 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
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1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190150 -  Oдјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, на позицијама: 

 
- 412700 - Расходи за рад против градне 

заштите, у износу од 8.535,00 КМ, 
- 412900 - Расходи мртвозорства, у износу од 

3.000,00 КМ, 
- 414100 - Субвенције за развој пољопривреде, 

у износу од 70.000,00 КМ, 
- 414100 - Субвенције за рад Туристичке 

организације, у износу од  20.605,00 КМ, 
- 415200 - Грант за Удружење Савез слијепих 

Зворник, у износу од 2.561,00 КМ, 
- 415200 - Грант за Удружење инвалида рада 

Зворник, у износу од 1.049,00 КМ, 
- 415200 - Грант за Драмско позориште 

Зворник, у износу од 854,00 КМ, 
- 415200 - Грант за риболовачко друштво 

"Бистро", у износу од 569,00 КМ, 
- 415200 - Грант за Удружење грађана 

Ветерани РС, у износу од 3.454,00 КМ, 
- 415200 - Грант за удружење одрживи 

повратак "Подриње", у износу од 1.310,00 КМ, 
- 415200 - Грант за Синдикат Градске управе 

Зворник, у износу од 1.992,00  КМ, 
- 416100 - Награде за Вуковаце и успјешне 

ученике на такмичењима, у износу од  
4.113,00 КМ, 

- 416100 - Текуће помоћи за набавку књига за 
ученике, у износу од 2.845,00 КМ. 

 
2.  Средства на наведеним позицијама су потребна 
због повећања трошкова и обима посла у трећем 
кварталу. 

 
Број: 03-40-26/2021                              НАЧЕЛНИК 
27. август  2021. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120 -  Kaбинет 
Градоначелника, на позицијама: 

 
- 412900 - Остали нематеријални расходи за  

Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, у износу од 4.000,00 КМ, 

- 412900 - Расходи за пропагандни материјал 
Градске управе, у износу од 4.268,00 КМ, 

- 415200 - Грант за СПЦ Зворник, у износу од 
2.561,00 КМ. 
 

2. Средства на наведеним позицијама су потребна 
због непланираних трошкова. 

Број: 03-40-29/2021                              НАЧЕЛНИК 
30. август  2021. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170 -  Oдјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
на позицијама: 

 
- 412500 – Расходи за инфраструктуру у 

Мјесним заједницама, у износу од 142.250,00 
КМ и  

- 511700 – Издаци за израду пројектне 
документације за инфраструктурне објекте, у 
износу од 8.535,00 КМ. 

 
2.  Средства на наведеним позицијама су потребна 
за плаћање осигурања. 

 
Број: 03-40-31/2021                              НАЧЕЛНИК 
1. септембар  2021. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 

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

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

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

 
- 411300 - Расходи за увећање накнаде плата 

по основу радног стажа за вријеме боловања, 
родитељског и др. Одсуства који се не 
рефундирају , у износу од 3.900,00 КМ. 

- 411200 - Нето накнаде запослених , у износу 
од 1.500,00 КМ.  

 
2. Средства на наведеним позицијама су потребна 
због недостатка средстава на истим. 

 
Број: 03-40-34/2021                              НАЧЕЛНИК 
20. септембар  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 
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извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) 
Начелника одјељења за  финансије     д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 415200 - Грант за финансирање буџета за 

младе, у износу од 2.000,00 КМ,  на позицију: 
- 416100  -  Текуће помоћи за набавку књига за 

ученике, у износу од  2.000,00 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: 03-40-20/2021                              НАЧЕЛНИК 
17. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) 
Начелника одјељења за  финансије    д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190120 – Kабинет Градоначелника. 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412900 - Остали нематеријални расходи за  

набавку сувенира, у износу од 2.000,00 КМ, 
- 415200 - Грант за презентацију града 

Зворника, у износу од 1.800,00 КМ   на 
позицију: 

- 412900 - Остали нематеријални расходи за  
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, у износу од  3.800,00 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: 03-40-28/2021                              НАЧЕЛНИК 
30. август  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) 
Начелника одјељења за  финансије      д о н о с и: 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 416100 – Текуће помоћи за стипендије 

студентима, у износу од 3.000,00 КМ,  на 
позицију: 

- 416100  -  Дознаке за вантјелесну оплодњу. 
          

2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
финансирања 7 захтјева пријављених на јавном 
позиву за вантјелесну оплодњу. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 03-40-32/2021                              НАЧЕЛНИК 
6. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21)  
Начелник  одјељења за  финансије         д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190120 – Kабинет Градоначелника. 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412700 - Расходи за стручне услуге за 

Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, у износу од 10.000,00 КМ, 
на позицију: 

 
- 412900 - Остали нематеријални расходи за  

Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума. 

 
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: 03-40-33/2021                              НАЧЕЛНИК 
13. септембар  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 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) 
Начелника одјељења за  финансије         д о н о с и: 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 415200 – Грант за финансирање културних 

манифестација, у износу од 3.000,00 КМ,  на 
позиције: 

- 415200  - Грант за финансирање КУД Свети 
Сава Зворник, у износу од 200,00 КМ, 

- 415200  - Грант за Драмско позориште 
Зворник, у износу од 100,00 КМ, 

- 415200  - Грант за БФЦ сертификат, у износу 
од 2.700,00 КМ. 

          
2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због реализације наведених удружења као и 
довршетка финансирања сертификације. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 03-40-37/2021                              НАЧЕЛНИК 
24. септембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 

Одјељење за општу управу 
  
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 13/02, 
87/07,50/10 и 66/18), члана 61 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 157. Упутства о 
спровођењу канцеларијског пословања у 
републичким органима управе („Службени гласник 
РС“ , број 129/20) и члана 45 и 48. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ број 
2/16,14/16 и 4/17) Начелник одјељења за општу 
управу д о н о с и:   

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
У одјељењу за општу управу Градске управе града 
Зворник у 2022. години, водиће се попис аката за 
следеће предмете: 

1. Захтјеви за додјелу студентских стипендија,  
2. Конкурси за пријем у радни однос,    
3. Конкурси за пријем у радни однос 

приправника,  
4. Конкурси по основу Закона о јавним 

набавкама- ТЕНДЕРИ,   
5. Конкурс за избор директора и управних 

одбора,    
6. Налози за службена путовања,     
7. Издавање преписа из архиве,       
8. Евиденција о издатим преписима, овјереним 

копијама и предметима за потребе градске 
управе  Зворник   

9. Цивилна заштита,    
10. Изборна комисија-дописи, обавјештења, 

рјешења, закључци    
11. Пошта матичара,      

12. Издавање извода из МКР,  
13. Издавање извода из МКВ,    
14. Издавање извода из МКУ,      
15. Издавање увјерења из КД,      
16. Издавање увјерења, извјештаја, обавјештења 

и увјерења која се воде по службеној 
дужности  

17. Пријава за упис у МКР,  
18. Пријава за упис у МКВ,    
19. Пријава за упис у МКУ,     
20. Записници о упису националности и 

вјероисповјести    
21. Промјена ентитетског држављанства на 

основу члана 39. Закона о држављанству РС  
22. Увјерење о приходима чланова домаћинства     
23. Потврда о издржавању и животу за 

пензионере,      
24. Накнадни уписи у радну књижицу,   
25. Интерна ревизија,      
26. Евиденција казни, испис из војне евиденције 

лица која су се одрекла држављанства БиХ и 
РС и други захтјеви,      

27. Повјерљива и строго повјерљива пошта из 
војне евиденције,     

28. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
Градске управе града Зворник,  

29. Пријаве у војну евиденцију,     
30. Одјаве из војне евиденције,        
31. Увјерења из војне евиденције-разна,     
32. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ,    
33. Захтјеви за увјерење о околностима 

рањавања, повређивања и смрти,   
34. Захтјеви за издавање медицинске 

документације и налаза оцјене и мишљења 
НВЉК,   

35. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 
признавање рањавања,   

36. Одређивање кућних бројева, 
37. Служба професионалне ватрогасне јединице, 
38. Позиви медијима и пријем делегација, 
39. Електронска пошта и 
40. Комисија за повратак, развој и интеграције 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Тачком 157. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања у републичким органима управе 
(„Службени гласник РС“, број: 129/20), прописано је 
да старјешина органа управе или старјешина у чијем 
је саставу писарница на почетку календарске године 
рјешењем одређује предмете за које ће се водити 
попис аката. 
Имајући у виду напријед наведено одлучено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
Број: 07-052-1/2022                       НАЧЕЛНИК 
4. јануар  2022. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе града Зворник, на захтјев Чворић 
Драгана, представника рукометног клуба ''Зворник 
1999'' у оснивању, у предмету кориштења имена 
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Зворник у називу клуба а на основу члана 4. А у вези 
са чланом 3. Одлуке о употреби симбола и имена 
Града Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број: 17/09), доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

I 
Одобрава се рукометном клубу ''Зворник 1999'' из 
Зворника у оснивању, употреба имена града Зворник 
у називу наведеног клуба. 
 

 II 
Рукометни клуб ''Зворник 1999'' из Зворника, може 
извршити регистрацију код Основног суда у Бијељини 
са употребом имена Зворник из тачке 1. 
 

  III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена  у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 08-052-1-17/2022                       НАЧЕЛНИК 
25. јануар  2022. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                  Дарко Стефановић с.р. 
 

Синдикална организација Градске управе 
Зворник 

 
На основу члана 37. Колективног уговора за 
запослене у градској управи Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 11/18, 11/19 
и 13/20), Градоначелник Града Зворник и 
Синдикална организација Градске управе Града 
Зворник, закључили су 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
О ИЗМЈЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗВОРНИК  
 

Члан 1. 
Члан 4. мијења се и гласи:  
„(1) Запослени има право на мјесечну плату. 
(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од 
радног мјеста запосленог и платне групе. 
(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за 
претходни мјесец, а средства за бруто плате 
обезбјеђују се у буџету Града Зворник. 
(4) Плата запослених се састоји од основне плате, 
увећања плате и других примања прописаних 
Колективним уговором . 
(5) Плата из става 4. овог члана представља бруто 
плату . 
(6) У свим елементима који чине плату из става 4. 
овог члана садржан је порез на доходак и 
доприноси. 
(7) Плата из става 4. овог члана умањена за порез 
на доходак и доприносе је нето плата радника“. 
 

Члан 2. 
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:  
(2) Послови се разврставају у платне групе са 
следећим коефицијентима за обрачун плате: 

1) прва платна група, послови на којима се 
захтијева стручност неквалификованог 
радника........................................................8,00,  

2) друга платна група, послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче                                    
средњим образовањем у трајању од            
три године........................................... 8,18-8,63, 

3) трећа платна група, послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче                                   
средњим образовањем у трајању од четири 
године и за запослене којима се                                         
плата увећава по основу рада на радном 
мјесту са повећаним  ризиком ........8,78-10,71, 

4) четврта платна група, послови на            
којима се захтијева стручност која се       
стиче   специјализацијом на основу 
стручности средњег образовања                
(ВКВ радник и ватрогасац-
спасилац)........................................ 10,86-12,35,  

5) пета платна група, послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче                                         
вишим образовањем или високим 
образовањем са остварених 180 ЕЦТС 
бодова, или еквивалент, Руководилац   
архиве градске управе,  Руководилац     
возног парка и заједничких послова                            
и Руководилац портирнице............12,50-13,99,  

6) шеста платна група,  послови на 
извршилачким радним мјестима на         
којима се  захтијева стручност која се      
стиче високим образовањем у трајању од 
четири године   или високим образовањем    
са остварених 240 ЕЦТС бодова, или 
еквивалент................................... 15,32 – 21,43,  

7) седма платна група, послови на    
руководећим радним мјестима на којима се                                  
захтијева стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од четири године                             
или високим образовањем са остварених 240 
ЕЦТС бодова, или еквивалент,                                       
Шеф одсјека за буџет, Шеф одсјека за 
интерну ревизију и Самостални стручни                            
сарадник за заступање градске управе код 
основних судова-одјељења за 
прекршаје....................................... 21,58-31,18.  

 
Члан 3. 

У члану 7. став 1. мијења се и гласи: 
(1) Основна плата приправника са високим, вишим 
или средњим образовањем утврђује се у износу од 
80% бруто плате треће, пете или шесте платне 
групе из члана 6. став 2. овог уговора . 
 

Члан 4. 
У члану 10. став 1. тачка 3) мијења се и гласи: 
„3) отпремнину приликом одласка запосленог у 
пензију - у висини три просјечне нето плате 
исплаћене раднику  за посљедња три мјесеца прије 
одласка у пензију,“   
 
Тачка 7) мијења се и гласи: 
„7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања 
прековременог рада дужег од три часа дневно - у 
висини од 0,9% просјечне бруто плате у Републици 
Српској за претходну годину, за сваки радни дан 
запосленог и.“ 
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Члан 5. 
У члану 20. став 1. мијења се и гласи: 
„(1) Запослени или његова породица имају право на 
помоћ у случају: 

1) смрти запосленог - у висини три последње 
просјечне нето плате запослених исплаћене у 
Градској управи у претходној години, 

2) смрти члана уже породице - у висини двије 
последње просјечне нето плате запослених 
исплаћене у градској управи у претходној 
години, 

3) тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - у 
висини двије последње просјечне нето плате 
запослених исплаћене у градској управи у 
претходној години, 

4) дуготрајне болести или дуже неспособности 
за рад усљед повреде запосленог (утврђене 
од стране љекарске комисије) - у висини једне 
просјечне нето плате запослених исплаћене у 
градској управи у претходној години, 

5) изградње надгробног споменика запосленом 
који је изгубио живот приликом обављања 
службене дужности - у висини три последње 
просјечне бруто плате запослених исплаћене 
у градској управи у претходној години, 

6) рођења дјетета - у висини једне просјечне 
нето плате запослених исплаћене у градској 
управи у претходној години и 

7) новчану накнаду за посебне резултате рада - 
у висини до једне просјечне бруто плате 
запосленог остварене у претходном мјесецу 
прије додјељивања награде. Услове за 
исплату новчане накнаде за посебне 
резултате рада уређује Послодавац општим 
актом.“ 

 
Став 10. мијења се и гласи: 
„(10) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 
остварени стаж код Послодавца, у трајању од: 

1) 20 година радног стажа - у висини једне 
просјечне бруто плате запослених исплаћене 
у градској управи у претходној години и 

2) 30 година радног стажа- у висини двије 
просјечне  бруто плате запослених исплаћене 
у градској управи у претходној години. 

3) Исплата јубиларних награда  врши се у 
наредној години у односу на годину у коме је 
навршен јубиларни радни стаж. 

 

Члан 6. 
У члану 23. став 2. мијења се и гласи: 
„(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог код Послодавца и износи: 

1) за рад од двије до десет година - 35% 
просјечне мјесечне нето плате исплаћене 
запосленом у посљедња три мјесеца прије 
престанка радног односа, за сваку навршену 
годину рада, 

2) за рад од десет до 20 година - 40% просјечне 
мјесечне нето плате исплаћене запосленом у 
посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада, 

3) за рад од 20 до 30 година - 45% просјечне 
мјесечне  нето плате исплаћене запосленом у 
посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада и 

4) за рад дужи од 30 година - 50% просјечне 
мјесечне нето плате исплаћене запосленом у 
посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада. 

 
Став 3. мијења се и гласи: 
„(3) Висина отпремнине из става 2. овог члана се не 
може утврдити у износу већем од шест просјечних 
мјесечних нето плата исплаћених запосленом у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа.“ 
 

Члан 7. 
Све остале одредбе Колективног уговора за 
запослене у Градској управи Града Зворник остају 
непромјењене и даље на снази. 
 

Члан 8. 
Овај колективни уговор ступа на снагу даном 
обостраног потписивања. 
 
Број: 4/2022                              Број: 02-131-1/2022                
11. фебруар  2022. год.           30. фебруар  2022. год. 
Зворник                                                 Зворник 
 
Синдикална организација              Градска управа 
Градске управе Зворник                 Града Зворник 
          Предсједник                            Градоначелник 
   Весна Бошковић с.р.            Зоран Стевановић с.р. 
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44. Закључак, број: 02-66-80/2021..........................20 
45. Закључак, број: 02-66-77/2021..........................20 
46. Закључак, број: 02-40-13/2021..........................20 
47. Закључак, број: 02-40-14/2021..........................20 
48. Закључак, број: 02-40-15/2021..........................21 
49. Закључак, број: 02-40-18/2021..........................21 
50. Закључак, број: 02-40-19/2021..........................21 
51. Закључак, број: 02-40-23/2021..........................21 
52. Закључак, број: 02-40-24/2021..........................22 
53. Закључак, број: 02-40-25/2021..........................22 
54. Закључак, број: 02-40-27/2021..........................22 
55. Закључак, број: 02-40-30/2021..........................23 
56. Закључак, број: 02-40-35/2021..........................23 
57. Закључак, број: 02-40-36/2021..........................23 
58. Закључак, број: 02-40-38/2021..........................24 
59. Закључак, број: 02-40-39/2021..........................24 
60. Закључак, број: 02-40-40/2021..........................24 
61. Закључак, број: 02-40-41/2021..........................25 

 
Одјељење за финансије 
 

1. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-17/21................................................25  

2. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-21/21................................................25  

3. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-22/21................................................25  

4. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-26/21................................................25  

5. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-29/21................................................26  
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6. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-31/21................................................26  

7. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-34/21................................................26  

8. Закључак, број: 03-40-20/2021..........................26 
9. Закључак, број: 03-40-28/2021..........................27 

10. Закључак, број: 03-40-32/2021..........................27 
11. Закључак, број: 03-40-33/2021..........................27 
12. Закључак, број: 03-40-37/2021..........................27 

 
 

Одјељење за општу управу 
 

1. Рјешење, број: 07-052-1/22...............................28 
 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 

1. Одлука, број: 08-052-1-17/22.............................28 
 
Синдикална организација Градске управе 
Зворник 
 

1. Колективни уговор о измјенама         
Колективног уговора за запослене у       
Градској управи Града Зворник........................29 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 
Обрађивач и издавач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине града Зворник 

 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268 
www.gradzvornik.org 

 
Службени гласник града Зворник излази по потреби 
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