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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

31. март 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
БРОЈ: 3/2022  

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

На основу члана 73. Закона о уређењу простора и 
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 18. 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта-пречишћен текст 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 34/14), 
Закона о легализацији бесправно изграђених 
објеката (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 62/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник", број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 11. редовној сједници 
одржаној 30. марта 2022. године, донијела је 

 
OДЛУКУ 

О  УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

2022. ГОДИНУ 
  

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

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

II 
1) Трошкови  уређења градског грађевинског 
земљишта обрачунати  у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 
о обрачуну трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, Одлуке о уређењу простора и грађењу и 
одредбама ове одлуке износи 120,31 КМ по 1 m2 
корисне површине објекта који ће се градити. 
 

 
 
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у 
износу од 75 % трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта из става 1. овог члана и 
износи 90,23 КМ по 1 m2 корисне површине објекта 
који ће се градити. 

 
III 

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

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

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање градског 
грађевинског земљишта 

0,1394 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

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

плочником 
0,1338 

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

 
 
 

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

Коефицијент 
учешће у  
цијени 

 
Припремање 
градскогграђевинског 
земљишта 

0,0697 

Р.б. Опремање градског 
грађевинског земљишта 

0,8606 

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

плочником 
0,1338 

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

 
IV 

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

 
V 

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

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

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

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

Инвеститор који је остварио попусте из подтачке 1. 
ове тачке, приликом накнадне промјене намјене 
објекта из производне у непроизводну намјену, 
дужан је платити пуни износ накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта, односно 
неће му се рачунати попусти из подтачке 1. ове 
одлуке. 
2) Под производним објектима подразумијевају се 
објекти у којима се одвија производна дјелатност 
или врши складиштење производа у склопу 
производног објекта. 
3) Накнада за уређења градског грађевинског 
земљишта за изградњу помоћних објеката, 
отворених базена, подземних и сутеренских гаража 
и других подземних помоћних просторија, умањује 
се за 50 %. 
4) За изградњу линијских објеката комуналне и јавне 
инфраструктуре и припадајућих објеката за смјештај 
опреме и уређаја (трафостанице, подстанице за 
гријање, објекти за смјештај опреме код базних 
станица и друге технолошке опреме за различите 
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само 
повремено и слично) не плаћа се накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта. 
5) За изградњу, односно постављање привремених 
објеката, плаћа се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта са умањењем од 
30% од накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта у складу са овом одлуком.  
6) Уколико инвеститор у року важења грађевинске 
дозволе привременог објекта поднесе захтјев за 
изградњу трајног објекта на истој грађевинској 
парцели, дужан је платити накнаду у износу од 30 % 
за корисну површину привременог објекта, за коју му 
је била умањена накнада из претходног става, 
према важећој одлуци у тренутку подношења 
захтјева за утврђивање накнаде за трајни објекат и 
накнаду у пуном износу за разлику површина 
привременог и трајног објекта. 
7) Приликом изградње трајног објекта из претходног 
става, инвеститор је дужан уклонити привремени 
објекат. 
8) Инвеститорима, односно власницима 
индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних 
стамбено-пословних објеката (бруто грађевинске 
површине до 400 m2), који остварују право на 
субвенцију, обрачун накнада на име уређења 
градског грађевинског земљишта вршиће се на бази 
припремања градског грађевинског земљишта и 
важиће за IV, V и VI зону. 

 
VI 

1) Приликом израчунавања накнаде из тачке III ове 
одлуке, уколико постоји мјешовити систем 
канализације, обрачун подразумијева учешће и 
кишне и фекалне канализације. 
2) Прикључци објеката на комуналну 
инфраструктуру вршиће се искључиво према мјесту 



БРОЈ 3                           Службени гласник града Зворник                               31. март 2022. 
 

 

3 

најближег прикључка. Уколико се будући објекат 
састоји и од подземне етаже, инвеститор је дужан 
главним пројектом предвидјети техничко рјешење за 
прикључење подземне етаже на најближу 
инсталацију. 
 

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

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-34/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворника-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворника“ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници 
одржаној 30. марта 2022. године донијела је 
  

ОДЛУКУ 
О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО 

КП.БР. 5525/6 КО ЛОКАЊ 
                                                                                  

I 
Град Зворник ће извршити куповину непокретности 
означених као кп.бр. 5525/6,  њива 6. кл. површине  
109 м2 уписана у пл. бр. 930 КО Локањ на име 
посједника Перић (Вељка) Станко са 1/1. 
 

II 
Непокретности из тачке I се купују ради изградње 
резервоара за потребе водоводног система Пилица-
Локањ. 
 

III 
Непокретности из тачке I ове одлуке  се купују по 
купопродајној цијени у износу од 2.875,00  КМ 
(словима: двијехиљадеосамстотинаседамдесетпет 
конвертибилнихмарака). 
                                                                                   

IV 
Овлашћује се Градоначелник града Зворника да 
може закључити уговор о купопродаји непокретности 
из тачке I ове одлуке. 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворника“. 
 
Број: 01-022-35/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 194. и 195. Закона о водама 
(''Службени гласник Репулике Српске'', број: 50/06 и 
92/09) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
11. редовној сједници одржаној 30. марта 2022. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О КОРИШТЕЊУ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА   

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ОД ВОДНИХ НАКНАДА У 
2022. ГОДИНИ 

 
I 

Средства која се дозначавају Граду Зворник по 
основу водних накнада из члана 189. Закона о 
водама, а која се воде на рачуну посебних намјена 
Буџета града Зворник, на  посебном жиро рачуну 
код ''Нове банке'' АД Филијала Зворник (планирана 
средства – приходи буџета Града у 2022. години)    у 
укупном износу 794.000,00 КМ, утрошиће се у складу 
са чланом 195. поменутог Закона и овом одлуком.  
 

II 
1) Средства из тачке I ове одлуке утрошиће се 
намјенски за финансирање пројеката изградње  
водоснабдијевања - властито учешће, санација  и 
одржавање водопривредних објеката на територији 
града Зворник. 
  
2) Трошкове буџетске позиције у 2022. години у 
износу од 794.000,00 КМ су утврђене код: 
 

а) Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, 

- економски код: 412500 ''Расходи за 
санацију и одржавање водопривредних 
објеката'' у износу 50.000 КМ; 

- економски код: 511100 ''Издаци за 
инфраструктуру у Мјесним заједницама - 
властита средства“ у износу 434.000 КМ  

- економски код: 513100 „Рјешавање 
имовинско правних односа“ у износу 
250.000 КМ 

б) Службе Цивилне заштите   
- економски код: 412500 ''Средства за 

санацију и одржавање водопривредних 
објеката'' у износу 60.000 КМ. 

 
3) Наведена средства ће се користити за уређења 
корита ријека: Златице, Хоче, Сапне,  и Дрине у 
урбаним подручјима и чишћења водотока у мјесним 
заједницама изван урбаног подручја, у циљу 
превентивне заштите од поплава и заштите 
обрадивог земљишта, стамбених и других објеката. 
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III 
Локације, предмјер и обим радова из тачке  II 
утврдиће стручне службе Одјељења за стамбено-
комуналне послове и Одјељења за просторно 
уређење Града Зворник. 
 

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

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-36/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 14. Закона о експропријацији 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 112/06, 
37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'': број 5/17), Скупштина града 
Зворник на 11. редовној сједници одржаној 30. 
марта 2022. године,  донијела је   

                                 
ОДЛУКУ 

О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
''ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА РИЈЕКЕ 
ДРИНЕ НА ПОДРУЧЈУ МЗ КАРАКАЈ, ЗВОРНИК'' 

 
I 

Утврђује се да је од општег интереса реализација 
пројекта ''Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине 
на подручју МЗ Каракај, Зворник'', па се у ту сврху 
може извршити експропријација земљишта 
потребног за реализацију пројекта. Корисник 
експропријације је Република Српска. 

 
II 

За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник Зворника и Правобранилаштво 
Републике Српске, које ће, у својству законског 
заступника града Зворник, провести потребне радње 
у циљу реализације одлуке Владе Републике Српске 
о утврђивању општег интереса и провођења 
поступка експропријације пред Републичком 
управом за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручна јединица Зворник. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник'' 
 
Број: 01-022-40/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 

На основу члана 14. Закона о експропријацији 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 112/06, 
37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17), Скупштина града 
Зворника на 11. редовној сједници одржаноj 30. 
марта 2022. године,  донијела је   

                              
ОДЛУКУ 

О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

''РЕХАБИЛИТАЦИЈА РИЈЕКЕ ХОЧЕ КРОЗ 
НАСЕЉЕ ТЕРМИНАЛ, НА ПОДРУЧЈУ МЗ КАРАКАЈ, 

ЗВОРНИК'' 
 

I 
Утврђује се да је од општег интереса реализација 
пројекта ''Рехабилитација ријеке Хоче кроз насеље 
Терминал, на подручју МЗ Каракај, Зворник'', па се у 
ту сврху може извршити експропријација земљишта 
потребног за реализацију пројекта. Корисник 
експропријације је Република Српска. 

 
II 

За реализацију ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Зворник и Правобранилаштво 
Републике Српске, које ће, у својству законског 
заступника града Зворник, провести потребне радње 
у циљу реализације одлуке Владе Републике Српске 
о утврђивању општег интереса и провођења 
поступка експропријације пред Републичком управом 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 
јединица Зворник. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник'' 
 
Број: 01-022-41/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворника-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворника“ број 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници 
одржаној 30. марта 2022. године донијела је 
  

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАМЈЕНИ ЗЕМЉИШТА  

У НАСЕЉУ УЛИЦЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ 
ПРИСТУПНОГ ПУТА  

И МОСТА НА РИЈЕЦИ САПНИ 
                                                                                  

I 
У Одлуци о замјени земљишта у насељу Улице ради 
изградње приступног пута и моста на ријеци Сапни 
(''Службени гласник општине Зворник'' број 11/15 и 
12/15) додаје се нови чл. 5. који гласи: ''Град Зворник 
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ће са Иконић  Зораном закључити Анекс уговора о  
размјени непокретности закљученим пред Нотарем 
Зораном Ковачевићем дана 07.12.2015. године, ОПУ 
4141/15,  на основу одлуке Скупштине општине 
Зворник број 01-022-92/15 од 18.9.2015. године и 01-
022-108/15 од 15.10.2015. године, тако да ће Иконић 
Зоран у замјену дати своје земљиште означено као 
кп.бр. 5397/4 Праћике њива 1. класе површине 600 
м2 и Праћике њива 3. класе површине 224 м2 КО 
Челопек, које је након закљученог уговора уписано у 
пл.бр. 4828 као посјед Града Зворник, прије 
закључења уговора уписано  у пл.бр. 4954 на име 
Иконић Зорана. Град Зворник је сагласан да се 
парцела означена као кп.бр. 5397/8 Праћике њива 3 
кл. површине 399 м2, која настала цијепањем 
парцеле означене као кп.бр. 5397/4, након 
закључења анекса уговора упише као посјед Иконић 
Зорана. 
 

II 
Овлашћује се Градоначелник града Зворника да 
може закључити  Анекс уговор о замјени 
непокретности из тачке I ове одлуке 
                                                                                   

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворника“. 
 
Број: 01-022-37/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о комуналним таксама 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
4/12,123/20 и 119/21), члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
27. Статута града Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници 
одржаној 30. марта 2022. године,    донијела је 
 

ОДЛУКУ 
 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 
I 

У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласник 
града Зворник'' број: 2/22) у Тарифи  комуналних 
такси које се плаћају на подручју града Зворник у 
тарифном броју 1. додаје се нова тачка е) која гласи: 
''За сваки прекоп саобраћајнице, тротоара и зелене 
површине плаћа се комунална такса по дужном  
метру у износу од: 

− прва зона.................3КМ, 
− друга зона................2КМ, 
− трећа зона................1КМ. 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику  града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-38/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

На основу члана  18. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 11. редовној 
сједници одржаној 30. марта 2022. године   донијела 
је 
  

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И 
ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 
I 

1) У Одлуци о уређењу простора и градском 
грађевинском земљишту  (''Службени гласник града 
Зворник'' број: 12/17) иза члан 14. додаје се нови 
члан 14а. који гласи: 
''Градоначелник може одлучити да се тржишна 
цијена земљишта у поступку легализације 
бесправно изграђених објекта  по чл. 330а. Закона о 
стварним правима може платити у ратама, до 
дванаест мјесечних рата. 
2) Потврда о уплати тржишне цијене из претходног 
става, која је услов за књижење власништва на 
земљишту у евиденцији о непокретностима, ће се 
издати након уплате последње рате. 
3) Уколико бесправни градитељ објекта приложи 
банкарску гаранцију за уредно плаћање тржишне 
цијене из става 1. овог члана доказ о уплати 
тржишне цијене ће се издати након доставе 
банкарске гаранције и издавања рјешења о 
одложеном плаћању.  
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-39/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
– пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
11. редовној сједници одржаној 30. марта 2022. 
године, донијела је 
 

ПЛАН 
О НАЧИНУ КОРИШТЕЊА НАМЈЕНСКИХ 
СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ 

НАКНАДЕ  ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШУМА ЗА  2022. 
ГОДИНУ 

 
Тачка 1. 

Средства која се дозначавају Граду Зворник по 
основу накнаде за експлоатацију шума за 2022. 
годину  на основу члана 89. Закона о шумама,  а која 
се воде на рачуну јавних прихода Града Зворник у 
2022. године у планираном  износу од 40.000 КМ, 
утрошиће се у складу са предње поменутим чланом 
закона  и овим планом.  
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Тачка 2. 
Средства из тачке 1. овог плана, у планираном 
износу од 40.000 КМ  утрошиће се намјенски за: 

- Набавку, растресање и ваљање сепарисаног 
шута преко ударних рупа на макадамској 
дионици пута,  

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

- Крпљење ударних рупа на асфалтном 
коловозу, 

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

- Санацију оштећења на локалној водоводној 
мрежи у путном земљишту 

- Насипање банкина сепарисаним шљунком на 
следећим путним правцима : 

 
Пандурица-Мала окретница (М.З. Баљковица) 
Дрињача-Костјерево                 (М.З. Дрињача) 

 
Тачка 3.  

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

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

Тачка 5. 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-42/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број  5/17),  Скупштина града Зворник на 11. 
редовној сједници одржаној  30. марта 2022. године, 
донијела је  

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1.  УВОД 
 
Овим програмом се дефинишу циљеви и утврђују 
права и поступци коришћења буџетских средстава 
намјењених за подстицај и унапређење 
пољопривредне производње на територији града 
Зворник       (у даљем тексту: Град) у 2022. години. 
Програмом се нарочито дефинишу: врсте 
пољопривредне производње које се субвенционишу, 

општи и посебни услови за остваривање права на 
новчане подстицаје, поступци за њихово 
остваривање, висина и начин исплате новчаних 
подстицаја, поступак утврђивања права, органи 
надлежни за одлучивање и  документација потребна 
за остваривање подстицаја.  
 
Oсновни циљ овог програма је унапређење 
пољопривредне производње на подручју Града као 
и други специфични циљеви који из њега 
произилазе: 

- оријентација пољопривредних произвођача 
ка робној производњи,  

- увођење савремених технологија у пољо-
привредним производњама,  

- охрабривање пољопривредника за интезиви-
рање производње, 

- повећање нивоа  пољопривредне произво-
дње и бруто друштвеног производа Града, 

- заштита нивоа пољопривредне производње 
због нестабилности цијена,  

- остваривање подстицаја пољопривредни-
цима  који не могу остварити подстицаје 
Министарства, због уситњености производње, 

- стварање услова за нова радна мјеста у 
примарној производњи,  

- стварање сировинске основе за прехрамбену 
индустрију и друго, 

- стварање услова за самозапошљавање. 
 
Подршка производњи и дохотку у области 
пољопривредне производње се врши директним 
плаћањем подстицаја кориснику  који остварује 
право на следеће врсте новчаних подстицаја:  

- Сточарство; тов стоке, производња млијека и 
узгој приплодних јуница,  

- Нови засади јабучастог, коштичавог, 
јагодичастог и језграстог воћа,  

- Нови засад винове лозе 
- Ратарство: сјетва соје 
- Органска производња 
- Повртларство, 
- Пчеларство, 
- Подршка руралном развоју. 
 

Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се 
огледати у стручним предавањима, посјетама 
сајмовима, презентацијама и додјелом признања и 
награда најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима са подручја Града, као и 
финансирање рада противградне заштите; 10 
противградних станица, утврђено посебном 
буџетском позицијом (30.000 КМ). 
          
Укупна средства за унапређење пољопривредне 
производње планирана су и утврђена Буџетом 
Града за 2022. годину (''Субвенција за развој 
пољопривреде''- економски код 414100), у износу од         
400.000 КМ. 
  
2.  ОПШТИ   УСЛОВИ 
 
Право на подстицајна средства у складу са овим 
програмом остварују сва физичка и правна лица - 
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пољопривредни произвођачи, који имају 
пребивалиште, односно, регистровали су своју 
дјелатност  и обављају пољопривредну производњу 
на подручју Града Зворника,  уз обавезу да поднесу 
уредан захтјев и приложе тражене документе  
прописане овим програмом. 
  
Поред тражене документације за сваку врсту 
подстицаја утврђених Програмом, сваки  корисник 
подноси и општу документацију, и то: 
 

- образац захтјева за подстицајна средства у 
пољопривредној производњи (шалтер градске 
управе), 

- фотокопију личне карте, за правно лице 
Рјешење о регистрацији 

- фотокопија текућег рачуна код пословне 
банке у Републици Српској. 

 
Максималан износ подстицаја који се може 
одобрити подносиоцу захтјева у току године износи 
5.000 КМ и то за изградњу капиталних објеката и за 
пољопривредне произвођаче који су у систему ПДВ-
а, односно 3.000 КМ за подршку производње млијека 
(доминантно држање крава), 2.000 КМ за остале 
врсте подстицаја и 1.000 КМ за подизање 
пластеника.  
Једно правно или физичко лице-пољопривредни 
произвођач, у току каледнарске 2022. године, може 
поднијети највише један захтјев за подстицајна 
средства у складу са овим Програмом за 2022. 
годину, изузев, ако се ради о подизању нових 
воћњака, гдје се мора узети у обзир уско одређени 
рок за садњу воћа у прољеће и у јесен. 

 
3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА 
ПОДСТИЦАЈ 
 
Утврђивање права на остваривање новчаних 
подстицаја врши орган надлежан за послове 
пољопривреде, односно самостални стручни 
сарадници Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе града Зворник. 
Подносилац подноси захтјев за остваривање права 
на новчани  подстицај пољопривредне производње  
на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру 
пријемне канцеларије Градске управе, у којем је 
наведена потребна  документација неопходна за 
остваривање права на одређену врсту подстицаја. 
Поступајући према захтјеву подносиоца, самостални 
стручни сарадник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе града 
Зворник  на лицу мјеста у присуству подносиоца 
захтјева провјерава наводе захтјева, односно 
утврђује да ли исти испуњава услове за 
остваривање права на новчани подстицај за 
пријављену пољопривредну производњу и о томе 
сачињава записник. 
Одобравање подстицајних средстава врши начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
својим рјешењем у чијем прилогу је и записник о 
испуњености услова за новчани подстицај. По 
рјешењу ресорног Одјељења подносилац има право 

жалбе Градоначелнику у року од 8 дана од 
преузимања рјешења. 
У случајевима гдје се записнички констатује да 
подносилац захтјева не испуњава један или више 
прописаних услова предвиђених Програмом, 
начелник ресорног Одјељења доноси рјешење о 
одбацивању захтјева. 
По рјешењу ресорног Одјељења о одбијању захтјева 
подносилац има право жалбе Градоначелнику у року 
од 8 дана од преузимања рјешења. 
На истакнуту жалбу по рјешењу ресорног Одјељења, 
Градоначелник одлучује у року од 8 дана од дана 
подношења жалбе. 
Појединачни акт (рјешење) којим се одобравају 
средства подстицаја обавезно садржи: име и 
презиме корисника, мјесто становања, ЈМБГ,  врсту 
подстицаја, износ по јединици мјере, количина 
производње, укупан износ подстицаја, назив банке, 
текући рачун корисника и датум записника. 
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на 
његов текући рачун код пословне банке у Републици 
Српској. 
                    
4.  СТРУКТУРА   ПОДСТИЦАЈА 
 
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на 
територији Града, расположиве капацитете, пласман 
ових средстава у претходној години и интерес 
пољопривредника, укупна средства подстицаја 
пољопривредној производњи у 2022. години се 
оквирно планирају пласирати на следећи начин: 
 

- Подстицај за сточарство       230.000 
- Подстицај за воћарство        42.000 
- Ратарство                                                   3.000 
- Органска производња                                5.000 
- За развој пчеларства                      40.000 
- Посредни подстицаји пољопривреди     40.000 
- Подршка руралном развоју        40.000 

  Укупно (КМ)                          400.000 
 
5.  ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ 
 
У овом одјељку се дефинишу врсте  и  износи 
подстицаја и услови за остваривање права на 
подстицај, као и оквирни износи средстава за 
одређену врсту пољопривредне производње.  
 

5.1 Сточарство 
 
Сточарство својим производним капацитетима и 
тржишним могућностима има перспективу да 
постане једна од окосница пољопривредне 
производње уопште, поготово имајући у виду да за 
себе веже читав низ различитих грана које се 
наслањају на ову врсту производње. Подстицаји у 
сточарству се односе на тов јунади и свиња, 
подстицаји узгоја приплодних јуница и производњу 
млијека (држање музних грла-крава). Ова област је 
посебно интересантна јер непосредно за себе веже 
и производњу сточне хране. 
 

5.1.1 Премија за тов јунади 
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Право на остваривање новчане премије  за 
производњу-узгој товне јунади имају подносиоци 
захтјева који у току године утове минимум 5 товних 
јунади у турнусу са најмањом излазном тежином 
товљеника  од 550 кг, уз обавезу да су сва грла у 
тову приближно исте узрасне категорије. 
Товна јунад у моменту сачињавања записника од 
стране комисије морају имати најмању тјелесну 
тежину од 300 килограма. 
Висина новчане премије по товном грлу износи 
120,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна грла  
(фотокопију пасоша за свако грло са  бројем 
ушне маркице или образац  А1 издат од 
стране надлежне ветеринарске организације 
или потврда о обавезно спроведеним 
мјерама )          

Планирана средства за ову врсту премија износе 
78.000 КМ.  

 
5.1.2 Премија за држање музних грла-крава 

 
Право на остваривање новчане премије за држање  
музних грла – крава, имају подносиоци захтјева који 
у току године имају најмање 3 музне краве. 
Висина новчане премије  по музном грлу износи  
200,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- Потврду о  спроведеним обавезним  мјерама 
издату од стране надлежне ветеринарске 
организације или доказ о власништву о 
грлима 

Планирана средства за ову врсту премија износе 
84.000 КМ.  
 

5.1.3 Премија за узгој приплодних јуница 
 
Право на остваривање новчане премије за узгој 
приплодних јуница имају подносиоци захтјева који 
одгоје најмање 2 приплодне  јунице за које је 
потврђена стеоност од стране надлежног 
ветеринара. 
Висина подстицаја  по једном грлу износи  200,00 
КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за приплодна грла 
(фотокопија пасоша приплодног грла са 
бројем ушне маркице или  потврда о 
обавезно спроведеним мјерама) 

- Потврда о  утврђеној стеоности јунице. 
Планирана средства за ову врсту премија износе 
20.000 КМ. 
 

5.1.4  Премија за узгој  товних свиња 
 
Право на остваривање новчане премије  за 
производњу - узгој товних свиња имају подносиоци 
захтјева  који утове минимално 10 товних свиња у 
једном производном циклусу (турнусу)  са најмањом 

излазном тежином грла од 60 кг, уз обавезу да су 
сва грла у тову приближно исте узрасне категорије. 
Висина новчане премије по товном грлу износи  
20,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна  грла (потврда 
надлежне ветеринарске организације о 
извршеној вакцинацији са  бројем ушне 
маркице). 

Планирана средства за ову врсту премије износе 
48.000 КМ. 

 
5.2. Воћарство 

 
Агроклиматски услови за производњу јабучастог, 
коштичавог и јагодичастог воћа на територији Града 
су веома повољни па због велике тражње на ширем 
тржишту треба подстаћи подизање нових 
савремених засада јер су стари дијелом уништени, 
запуштени или ''престали да рађају''. У производњи 
овог воћа не постоји локални организован откуп и 
прерађивачи са којима би се обезбедио сигуран 
пласман, на шта би требало ставити акценат и 
покушати рјешити овај проблем у наредном 
периоду. 
Производња јагодичастог воћа на подручју Града 
има дугу традицију због идеалних агроклиматских и 
економских услова. Ова производња има потенцијал 
да оствари високи профит због извозне 
оријентације, а значајна је и што увећава 
запосленост у руралном подручју јер захтјева 
ангажовање сезонске радне снаге. 
За текућу годину овим Програмом смо обухватили и 
подстицај подизања засада винове лозе, због 
повећане заинтересованости пољопривредника за 
овај вид пољопривредне производње, а што је у 
свком случају тренд у земљама у окружењу. 
У задњих пет година на територији  Града 
пољопривредници су кроз подстицајне мјере 
подигли нове засаде коштичавог воћа у количини од 
40.000 садница. С обзиром да се ради о „трајним 
засадима“ на којима се остварује дугогодишња 
производња и приходи, воћарству се треба 
поклонити посебна пажња. 
 

5.2.1 Коштичаво, језграсто  и јабучасто воће 
 

Право на новчане подстицаје за подизање нових 
засаде воћа имају подносиоци захтјева који су  
извршили садњу  минимално 100 садница (може и 
комбиновано); шљиве, јабуке, крушке, вишње, 
трешње, брескве, кајсије и друго. Висина подстицаја 
износи 4,00 КМ по садници. За засаде ораха и 
љешника минимална количина засађеног воћа је 50 
комада (може и комбиновано). За орах износ 
подстицаја је 10,00 КМ у случају да је орах 
калемљен, ако је у питању орах „сијанац“ подстицај 
је 4,00 КМ. Подстицај за љешник по једној садници 
износи  8,00 КМ, ако је у питању калемљени 
љешник, односно, 4,00 КМ у случају да је у питању 
љешник у форми жбуна.  
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
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дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији  (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету садног материјала. 
Планирана средства за подизање засада наведеног 
воћа износе 34.000 КМ. 
 

5.2.2. Јагодичасто воће 
Право на новчани подстицај за  нове засаде 
јагодичастог воћа имају подносиоци захтјева  који   
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде, 
боровнице, ароније и рибизле, на минималној 
површини 0,10 ха (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 300,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету  садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
3.000 КМ. 
Ова врста подстицаја не могу се остварити на 
засаде добијене донацијом. 
 

5.2.3. Винова лоза 
 
Право за подстицајна средства за подизање нових 
засада винове лозе имају подносиоци захтјева  који 
су извршили садњу винове лозе на минимум 0,1ха 
површине (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од 
регистрованог произвођача или његовог 
дистрибутера и имати декларацију о квалитету 
издату од произвођача а садња мора бити 
обављена у складу са стандардном агротехником за 
дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 500,00 КМ по дунуму  
заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног 
материјала) 

- декларацију о квалитету  садног материјала, 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
5.000 КМ. 
 

5.3. Ратарство 
 

5.3.1. Засијана соја 
 
На подручју Града Зворник се у велико проценту 
ратарска производња обавља на начин да се не 

потенцира на узгоју житарица у потпуном и 
адекватном плодореду. Из тог разлога све је 
израженије смањење приноса ратарских култура по 
јединици површине под овим културама, као и 
повећани трошкови настали након потребе да се 
сузбијају биљне штеточине и болести, које су знатно 
израженије када се ратарске културе узгајају у 
монокултури или уз непотпун плодоред. Оно што је 
устаљена пракса на ораницама на подручју које 
обухвата територија Града Зворник да се упорно 
форсира узгој кукуруза и пшенице. Из тог разлога се 
појавила потреба да се подстакну пољопривредна 
газдинства за увођење нових житарица у своје 
плодореде. Као житарица која се намеће сама, 
истакла се соја због својих нутритивних, 
физиолошких и морфолошких карактеристика.  
 
Право на подстицајна средства за ову категорију ће 
моћи остварити пољопривредни произвођачи који у 
2022. години засију минимално 1хa соје. Подстицај 
по хектару за ову категорију подстицаја је 200 КМ. 
Корисник као доказ за ову категорију подстицаја 
доставља рачун о извршеној инвестицији. 
 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 
3.000 КМ. 

 
5.4 Органска пољопривредна производња 

 
Ради промовисања органске пољопривредне 
произвидње Градска Управа Зворник има намјеру да 
активно подржи овај вид пољопривредне 
производње, која укључује биљну, воћарско-
виноградарску и анималну производњу јер су нам 
земља, вода и ваздух значајно мање загађени у 
односу на окружење. У овој производњи 
субвенционираћемо производњу готових органских 
производа. 
Право на новчане подстицаје за органску 
производњу имају подносиоци захтјева који заснују 
производњу на минималној површини од 1 ха. 
Подстицај по хектару за ову категорију подстицаја је 
1000 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 
 - Фотокопију сертификата органске 
производње издатом од надлежне сертификационе 
куће, која је овлаштена од надлежног министарства 
за послове сертификовања органске 
пољопривредне производње, 

- Записник овлашћеног сертификационог 
тијела о заснованим површинама у систему 
органске биљне и воћарско-виноградарске 
производње. 

Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  
5.000 КМ. 
 

5.5. Пчеларство 
 
У циљу унапређења пчеларске производње на 
подручју града Зворник пољопривредним 
произвођачима-пчеларима додијелиће се премија у 
износу 10,00 КМ по једном друштву (кошници). Ова  
средства ће се користити на основу претходно 
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достављених захтјева власника пчелињака који 
посједују  минимално 20, а максимално 49 друштава 
(кошница), односно они који због недовољног броја 
друштава не могу остварити премију код 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске.  
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 
- Увјерење надлежног Министарства о упису у 
регистар пчелара и пчелињака Републике Српске 
Планирана средства за подстицај пчеларству износе 
40.000 КМ. 
 
Пољопривредни произвођач који је у систему ПДВ-а, 
уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу 
документацију: 

- Потврду о  уредно измиреним обавеза, 
издату од стране Управе за индиректно 
опорезивање, не старију од 15 дана од дана 
подношења захтјева, 

- Копију ПДВ броја. 
 
6. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ 
 
У посредне подстицаје развоју пољопривредне 
производње планирају се провести активности: 
додјеле награда за најуспјешније пољопривреднике 
по областима производње са подручја Града, те  
штампање потребних материјала и финансирање 
стручних предавања и посјете сајмовима за 
пољопривредне произвођаче са подручја Града.  
   

6.1 Награде најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима 

 
У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних 
произвођача који у текућој години остваре највећу 
производњу и приносе, планирају се уручити  
признања и новчане награде у појединачном 
распону  од 100-250 КМ. (прва награда – 250,00 КМ, 
друга награда-150,00 КМ и трећа награда 100,00 
КМ). 
Награде ће се додијелити на основу приједлога 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
сачињеног на основу налаза стручне службе за 
пољопривреду о обиму оставрене пољопривредне 
производње. 
Средства за награде најуспјешнијим пољопривред-
ницима за 2022. годину планирана су у износу 5.000 
КМ.  
  

6.2 Остале активности 
 
Стручна предавања за пољопривреднике ове године 
ће се  организовати  ангажовањем најеминентнијих 
стручњака из области пољопривреде у сарадњи са 
стручном савјетодавном службом министарства, 
института и факултета.  
Стручне службе ће организовати посјете 
пољопривредника прољетном и јесењем сајму 
пољопривреде и сајму пчеларства, и то по обиму 
према заинтересованом броју пољопривредника. 
Пољопривредни произвођачи ће на пригодан начин 
бити упознати са одредбама Правилника о 

подстицајима за пољопривредну производњу са 
нивоа Републике Српске (министарства), у  2022. 
години, у смислу права пољопривредника и 
логистике коју ће давати стручна служба Града. 
Трошкови сајмова, стручних предавања и 
литератуте одређују се у износу од 5.000 КМ.  

 
6.3 Помоћи за штете у пољопривредној 

производњи 
 
Пољопривредним газдинствима  са подручја града 
Зворника која у току године претрпе штете у 
пољопривредној производњи може се одобрити 
новчана помоћ. 
Процјену штете утврђује надлежни ветеринар 
(уколико је штета настала на сточном фонду), 
односно самостални стручни сарадници увидом на 
лицу мјеста настале штете за остале видове штете у 
пољопривреди. 
Помоћ се може одобрити на основу захтјева 
пољопривредника уз који се прилаже извјештај о 
насталој штети са процијењеним износом штете. 
Максимални годишњи износ помоћи по једном 
пољопривредном газдинству може износити 500,00 
КМ. 
Укупна средства за помоћи због штета у 
пољопривредној производњи утврђују се у износу од 
25.000 КМ. 

 
6.4. Рефундирање трошкова газдинствима за 

анализу плодности земљишта 
 
Како би се унапредила продуктивност 
пољопривредне производње на подручју Града, 
пољопривредним газдинствима омогућено је да 
бесплатно у 2022. години изврше узорковање и 
хемијску анализу земљишта. Број узорака за које се 
може извршити рефундирање средстава је 
ограничен на два, ако су у питању ратарски или 
један, ако је у питању воћарски узорак земљишта 
(јер се он састоји из два узорка свакако).  
Град Зворник ће у посебном поступку изабрати 
овлаштену институцију за послове хемиске анализе 
земљишта. 
Износ планираних средстава за ове намјене је 5.000 
КМ 
 
7. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 

7.1  Капитална улагања 
 
Право на подстицајна средства за побољшање 
конкурентности пољопривредне производње имају 
регистрована пољопривредна газдинства која у 
2022. години уложе средства у изградњу капиталних 
објеката за организовање - проширење 
пољопривредне производње.  
Максималан износ подстицаја је 5.000 КМ по 
кориснику али не више од 20% вриједности улагања, 
а односи се на покриће дијела трошкова око 
изградње објекта. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и 
следећу документацију: 

- копију грађевинске или употребне  дозволе 
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- копије уплата, такси и других насталих 
трошкова којима се доказује улагање у 
инвестицију. 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 

 
7.2.   Набавка пластеника 

 
За набавку пластеника (конструкција, целофан, 
систем за наводњавање и противградна мрежа) 
пољопривредном газдинству се може одобрити 
субвенција до износа 50% набавне цијене, а 
максимално 1000,00 КМ. 
За ову врсту подстицаја корисник уз захтјев, поред 
основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказе о инвестицији за куповину и изградњу 
пластеник (пореска фактура са фискалним 
рачуном) 

Износ планираних средстава за ове намјене је 
10.000 КМ. 

    
7.3. Додјела пластеника и стручна обука 

 
Град Зворник ће редовно вршити додјелу 
пластеника, опреме и/или садног материјала за 
пластеничку производњу (једном годишње у 
сарадњи са партнерским организацијама). Поред 
тога организоваће стручна предавања у складу са 
календаром радова у пластеничкој производњи и то 
најмање три пута годишње. 
 

7.4. Учешће Града за пројекте у руралном развоју 
 
На територији Босне и Херцеговине и Републике 
Српске одређени донатори ће и у 2022. години 
дјеловати финансијском подршком улагањем у 
развој пољопривреде и села. Потенцијални 
партнери у пројекту по правилу захтјевају и учешће 
локалне заједнице које износи од 10-50% у 
одређеном пројекту. Најчешће се пласирају 

средства у пројекте кроз који се остварују 
вишегодишњи приходи (воћарство, сточарство, 
производња у заштићеним просторима, пчеларство 
и слично).  
Одлуку о суфинансирању пројеката донатора, 
односно о финансирању пројекта од стране Града  у 
области пољопривреде  доноси Градоначелник.  
Износ планираних средстава за ове намјене је 
20.000 КМ. 

 
8. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА – РЕАЛОКАЦИЈА 
 
По искориштењу планираних средстава за 
различите врсте подстицаја до висине утврђене 
овим програмом на годишњем нивоу, може се 
вршити преусмјеравање средстава, са позиција које 
нису искориштене, на позиције на којима се укаже 
потреба а које су утврђене у табеларном прегледу 
овог програма.    
    
9. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА 
 
У циљу транспарентности и информисања 
потенцијалних корисника права на подстицај овај 
програм ће се  доставити свим правним лицима из 
области пољопривредне производње, свим 
задругама и организаторима производње, мјесним 
канцеларијама, а биће доступан и на огласној табли 
Градске управе града Зворника  током периода 
његове примјене. Програм ће се доставити 
локалном радију, а  биће доступан и на сајту 
Градске управе. 
Примјена овог програма у смислу подношења 
захтјева за остваривање подстицаја почиње осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
града Зворник'', а пријем захтјева за остваривање 
права на новчани подстицаја  трајаће до 30. 
новембра 2022. године или до комплетног утрошка 
буџетом предвиђених средстава. 

 
10 . ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 
 

Табеларни преглед Плана коришћења буџетских средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2022. години 

(по врсти производње, износима по јединици мјере и укупном износу подстицаја за одређењу врсту 
пољопривредне производње) 

 рб Врста подстицаја Мин. 
количина 

Премија (КМ) Планирани 
обим јединица 

Планирана 
средства 

(КМ) ј.м. по ј.м. 

                А. Непосредни подстицаји 
         СТОЧАРСТВО      
5.1.1 Тов јунади 5 ком. 120 600 78.000 
5.1.2 Музне грла (краве) 3 ком. 200 420 84.000 
5.1.3 Узгој приплодних  јуница  2 ком. 200 100 20.000 
5.1.4 Тов свиња 10 ком. 20 2400 48.000 
 А.1 Укупно сточарство     230.000 
               ВОЋАРСТВО      
5.2.1 Нови засади јабучастог и 

коштичавог  воћа 
100 (орах и 
љешник 50) 

садница 4(8,10) 8000 34.000 

5.2.2 Нови засади јагодичастог воћа 0,1ха 0,1ха 300 10 3.000 
5.2.3 Нови засад винове лозе 0,1ха 0,1ха 500 10 5.000 
 А.2 Укупно воћарство     42.000 
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5.3. РАТАРСТВО,ОРГАНСКА 
ПРОИЗВОДЊА И 
ПЧЕЛАРСТВО 

     

5.3.1 Усјев соје 1ха 1ха 200 15 3.000 
5.4 Органска производња 1 ха 1ха 1000 5 5.000 
5.5 Развој пчеларства 20-49 кошница 10  4000 40.000 
 А.3 Повртларство, органска 

производња и пчеларство 
    48.000 

  Укупно А  (А.1+А.2+А.3)           320.000 
            Б. Посредни подстицаји и активности  

6.1 Награде за најуспјешније 
пољопривредне произвођаче         5.000 

6.2 Сајмови и стручна предавања     5.000 

6.3 Помоћ за штете у 
пољопривредној производњи     25.000 

6.4 Анализа плодности земљишта     5.000 
 Укупно Б     40.000 

            В. Подршка руралном развоју 

  7.1 Новчана подршка за капиталне 
инвестиције  ком. 5.000 2 10.000 

7.2 Новчана подршка за набавку 
пластеника     10.000 

7.4 Учешће Града за пројекте у 
руралном  развоју    учешће 30-50% 20.000 

       
 Укупно В     40.000 

                                                                    Укупно Б+В                                80.000 
 СВЕ УКУПНО    А+ Б+ В     400.000  

        
                                                                                                  Број: 01-022-43/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                  24. фебруар 2022. године       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                  Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници, 
одржаној  30. марта 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ (2022-

2024) СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 
ГРАДА ЗВОРНИКА ЗА ПЕРИОД 2018-2027 

ГОДИНА 
 

1. Усваја се План имплементације (2022-2024) 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за 
период 2018-2027 година. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-44/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници, 
одржаној  30. марта 2022. године,  донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ЗВОРНИК У 2021. ГОДИНИ 
 

1. Усваја се Извјештај о стању у пољопривреди на 
подручју града Зворник у 2021. години. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-45/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници, 
одржаној  30. марта 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

СПОРТУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Информација о стању у спорту на 
подручју града Зворник за 2021. годину. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-46/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 11. редовној сједници, 
одржаној  30. марта 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОВРАТАК, РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈУ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за повратак, 
развој и интеграцију за 2021. годину 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 

 
Број: 01-022-47/2022                     ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2022. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                   Менсур Селимовић с.р. 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

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: „Израда студије стања 
животне средине за депонију Тилић Ада“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-
8-3-19/22, дана 17.02.2022. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1. Група понуђача: ЈНУ „Институт за заштиту и 
екологију Републике Српске“ Бања Лука, 
„Ибис – инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука и 
„Институт за воде“ д.о.о. Бијељина, 

2. Група понуђача: „В-З заштита“ д.о.о. Бања 
Лука и „Георуд“ д.о.о. Бијељина и  

3. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања 
Лука. 

 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених услуга „Израда студије 
стања животне средине за депонију Тилић Ада“ 
најповољнији понуђач је Институт за 
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 64.599,90 КМ без ПДВ-а. Рок за 
извршење услуга је 180 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре.  
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-8/2022                     
14. март  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) и чл. 41. и 51. Статута 
Града Зворник - Пречишћен текст („Службени 
гласник Града Зворник" број: 5/17) Градоначелник 
Града Зворник, доноси 
 

ПРАВИЛНИК   
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ОБРАЧУНУ, НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ 

НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА 
ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

У Правилнику о обрачуну, наплати и контроли 
наплате јавних прихода буџета Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“ број: 5/18) у 
члану 30. у ставу 6. ријечи „Одјељење за просторно 
уређење„ замјењују се ријечима „Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја“,  став 7. мијења се и гласи : 
„(7) Контролу плаћања утврђене накнаде врши 
водитељ поступка у Одјељењу за просторно 
уређење  у поступку издавања одобрења за 
грађење увидом у извод са банковног рачуна града, 
осим ако је закључен уговор о одложеном плаћању 
гдје контролу плаћања прати Одјељење за 
финансије и извјештава по потреби Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја.“ 
 

Члан 2. 
У члану 31. у ставу 7. послије ријечи „Водитељ 
поступка“ додају се ријечи „у Одјељењу за 
просторно уређење, у поступку издавања 
одобрења за грађење,“. 
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Члан 3. 
У осталом дијелу текст Правилника о обрачуну, 
наплати и контроли наплате јавних прихода буџета 
Града Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/18) остаје непромјењен.   
 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-020-3/2022                     
18. март  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: „Израда 
студије стања животне средине за депонију Тилић 
Ада“ - отворени поступак, број: 02-360-8/22, у 
саставу: 

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

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

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

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

5) Александар Јевтић, члан - Хариз Мехидић, 
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 10.03.2022. 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: 02-360-8/2022                     
9. март  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: „Услуге 
мјерења и лабораторијског испитивања локалних и 
некатегорисаних путева и улица на подручју града 
Зворник“ - отворени поступак, број: 02-360-9/22, у 
саставу: 

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

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

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана, 

5) Раде Савић, члан - Хариз Мехидић, 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 15.03.2022. 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''. 
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Број: 02-360-9/2022                     
14. март  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 ПЕТЕ РАТЕ ЂАЧКИХ  СТИПЕНДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 
 

1. Одобрава се исплата пете  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 : 
 
Редни 
број 

  Име и 
презиме   

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

Износ      
(КМ) 

1. Михаило 
Теовановић  

Јелена 
Теовановић 

100 

2. Ђорђе 
Бошњаковић 

Драгана 
Бошњаковић 

100 

3. Станислсав 
Игњатовић 

Драгана 
Игњатовић 

100 

4. Ђорђе 
Јовановић 

Рајко Мирић 
 

100 

5. Милан 
Јовановић 

Ранка  
Јовановић 

100 

6. Махир Карић  Нијаз Карић 100 
7. Данијел 

Лазић 
Миланка Ерић 100 

8. Немања 
Митровић  

Марина 
Митровић 

100 

9. Перо 
Новичић 

Милован 
Новичић 

100 

10. Александар 
Петровић  

Александар 
Петровић 

100 

11. Душан 
Петровић  

Рада Томић 
 

100 

12. Вељко 
Станимировић 

Јадранка 
Станимировић 

100 

  Укупно : 
 

1.200 

Укупно 12 ученика x 100КМ = 1.200 КМ Словима: 
(једнахиљададвијестотинеКМ) 
 
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 2022. 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''. 
 
Број: 02-611-3-4/2021                     
17. март  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 Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ СШЦ „ Петар Кочић“ Зворник 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 
(словима: тристотине КМ), намјенски за 
организовање регионалног такмичења из физике. 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције: 416100 – 
награде вуковаца и школска такмичења, 
потрошачка јединица 01190150 Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2022. годину. Средства ће  се исплатити у готовини  
на благајни Градске управе града Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе 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: 02-400-50/2022                     
15. март  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  

OМЛАДИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „FULL 
TIME“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Oмладинском 
фудбалском клубу „Full Time“  Зворник у износу од 
1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организације  турнира у малом фудбалу за дјецу 
узраста од седам до четрнаест година. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
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Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Oмладинског фудбалског клуба „Full Time“ Зворник 
број: 555-400-00511386-06. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-1/2022                     
5. јануар  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 

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

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-
009-81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-2/2022                     
11. јануар  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 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 
КМ, на име финансирања обавеза према 
Одбојкашком савезу Републике Српске као и 
финансирање припрема за такмичења. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број: 562-009-
00002333-39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-3/2022                     
11. јануар  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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 25.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова  стипендија и 
осталих пратећих трошкова клуба. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-4/2022                     
17. јануар  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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 7.000,00 
КМ, на име финансирања трошкова за почетак 
припрема и плаћања обавеза према Фудбалском 
савезу РС. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022.годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број: 562-009-
00000313-85. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-5/2022                     
18. јануар  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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова  кредита и осталих 
пратећих трошкова клуба. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-7/2022                     
28. јануар  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 КАРАТЕ 

КЛУБУ „СЕНСЕИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Сенсеи“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име финансирања редовних активности клуба, 
набавку спортске опреме и регистрације клуба  и 
такмичара у КСРС у сезони 2022. године. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун Карате 
клуба „Сенсеи“ број:555-006-005468840-56. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-8/2022                     
31. јануар  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 
РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова закупа сале за 
тренинг, трошкова одласка на турнир МИКА 2022., 
као и котизације за други дио сезоне 2021/2022. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Рукометног клуба „Дрина“ број: 562-009-00000606-
79. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-9/2022                     
1. 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 

ОМЛАДИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „YOUNG 
BOYS 2018“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Омладинском 
фудбалском клубу „YOUNG BOYS 2018“  из 
Зворника у износу од 2.000,00 КМ, на име 
финансирања трошкова наставка друге полусезоне 
у Другој лиги РС и одигравања КУП утакмица РС. 
  
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Омладинског фудбалског клуба „YOUNG BOYS 
2018“  број: 554-012-00000425-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 

 
Број: 02-66-10/2022                     
1. 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  
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 

                                                        
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 3.000,00 
КМ, на име финансирања текућих обавеза клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ број: 555-400-00326432-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-11/2022                     
1. 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 

TAEKWONDO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Таекwondo 
клубу  „Зворник“ из Зворника у износу од 3.000,00 
КМ, на име финансирања путних трошкова и 
котизације за такмичење као и плаћање закупа за 
простор за тренинге. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација – спортска 
резерва, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Таекwondo клуба „Зворник“ број:551-450-22315679-
82. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-12/2022                     
4. 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 ЈИУ-ЈИТСА 

И САМБО КЛУБ „ЈУНИОР“ 
 
1.Одобравају се новчана средства  Јиу-јитса и 
самбо клубу „Јуниор“ из Зворника у износу од 
1.500,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организације такмичења. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација –
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. Средства уплатити на жиро рачун Јиу-
јитса и самбо клуба „Јуниор“ број: 572-286-
00004525-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-13/2022                     
7. 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 

OМЛАДИНСКОМ ЏУДО И САМБО КЛУБУ 
„СОКОЛОВИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства Oмладинском 
џудо и самбо клубу „Соколови“ из Зворника у 
износу од 3.000,00 КМ, на име финансирања 
трошкова регулисања дуга за закуп сале за 
тренинге. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Oмладинског џудо и самбо клуба „Соколови“ 
Зворник број: 555-400-00484095-11. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-14/2022                     
11. 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 

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

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-
009-81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-19/2022                     
11. 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 КАРАТЕ 

КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Српски соко“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова регистрације 
клуба у карате Савезу Републике Српске и одласка 
на првенство РС. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун Карате 
клуба „Српски соко“ број:562-009-00002360-55. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-20/2022                     
14. 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 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЗВОРНИК БАСКЕТ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Зворник Баскет“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име финансирања трошкова  
такмичења  сениорске екипе  у Другој лиги Центар. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Зворник Баскет“ број: 554-012-
00000436-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-21/2022                     
16. фебруар  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), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

TEНИСКОМ КЛУБУ „АС“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Тениском клубу 
„АС“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ на име 
суфинансирања трошкова oдржавање  два турнира 
за млађе категорије. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација – спортска 
резерва - одржавање турнира, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Тениског клуба „АС“ број: 562-009-80727524-98. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-23/2022                     
17. 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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БУДУЋНОСТ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Будућност“ из Пилице у износу од 5.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова за  
регулисање приспјелих неизмирених обавеза  и 
обавеза у прољетној полусезони такмичења у 
Првој лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Будућност“ број: 562-009-
00001367-27. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-24/2022                     
18. 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 ЏУДО 

КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Џудо клубу  
„Српски соко“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова  одласка на 
првенство Републике Српске и уплата за годишњу 
котизацију Савезу РС. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун Џудо 
клуба „Српски соко“ број: 562-009-00002356-67. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-27/2022                     
23. 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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 25.000,00 
КМ, на име финансирања осталих пратећих 
трошкова клуба и исплату стипендије. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-28/2022                     
23. 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 

ШАХОВСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Шаховском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансирања текућих обавеза клуба у 
наредном периоду. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Шаховског  клуба „Дрина“ број: 562-009-80649873-
57 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-29/2022                     
23. 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 

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

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-
009-81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-30/2022                     
1. март  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 

БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства Боксерском 
клубу „Дрина“ Зворник у износу од 500,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова куповине спортске 
опреме. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Дрина“ Зворник број: 552-020-
15095725-44. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 02-66-31/2022                     
3. март  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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у 
износу од 2.000,00 КМ, на име новчане помоћи 
материјално угроженом борцу прве категорије 
Томанић Цвијану. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за финансирање збрињавања 
најугроженијих породица, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2022. 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: 02-400-172/2021                     
4. јануар  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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Ловачком 
удружењу „Вукови са Дрине“ из Зворника  у износу 
од 1.000,00 КМ, на име финансијске помоћи за 
организацију ловачке забаве. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Ловачког удружења „Вукови са Дрине“ број: 562-
009-00000441-89. 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-34/2022                     
17. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији дјечијег вртића „Наша радост“  
Зворник у износу од 3.950,00 КМ, на име новчане 
помоћи за исплате радницама поводом 8. Марта. 
 
2. Новчана средства у износу 3.950,00 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 2022. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације дјечијег вртића „Наша 
радост“  Зворник број:  562-009-00002266-46. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-42/2022                     
1. март  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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији Градске управе  Зворник у износу од 
5.500,00 КМ, на име новчане помоћи за исплате 
радницама поводом 8. Марта. 
 
2. Новчана средства у износу 5.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за Синдикат Градске 
управе Зворник, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
из буџета за 2022. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације Градске управе Зворник 
број:  562-009-00002336-30. 
  

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

 
Број: 02-400-44/2022                     
2. март  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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у 
износу од 3.000,00 КМ, на име новчане помоћи 
демобилисаним борцима. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и 
демобилисани бораца, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2022. 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: 02-400-45/2022                     
4. март  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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у 
износу од 10.000,00 КМ, на име суфинансирања 
трошкова за утрошене нафтне деривате. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и 
демобилисани бораца, потрошачка јединица 
01190180 - Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту, из буџета за 2022. 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: 02-400-46/2022                     
4. март  2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“ број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Tуристичкој 
организацији Зворник из Зворника  у износу од 
2.830,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организовања вечери фламенка.  

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - 
Расходи за стручне услуге за Зворничко културно 
љето и обиљежавање значајних датума, 
потрошачка јединица 01190120 - Кабинет 
Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  
Туристичке организације Зворник број: 562-009-
80645993-57. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-49/2022                     
8. март  2022. 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: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 3.000,00 КМ на позицију:   

- 412400 - Расходи за режијски материјал-
посебне намјене,потрошачка јединица 
01190400 – ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост.“ 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
набавку играчака за ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-43/2021                     
14. октобар  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: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 12.000,00 КМ на позицију:   

- 638100 – Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства,   
потрошачка јединица 01190140 – 
Одјељење за финансије. 

 
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: 02-40-44/2021                     
15. октобар  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 у оквиру потрошачке  
јединице 01190120 – Кабинет Градоначелника: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 10.000,00 КМ на позицију:   

- 412900 – Расходи по основу 
репрезентације,потрошачка јединица 
01190120 – Кабинет Градоначелника. 

 
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". 
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Број: 02-40-53/2021                     
24. децембар  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 у оквиру потрошачке  
јединице 01190120 – Кабинет Градоначелника: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 2.700,00 КМ на позицију:   

- 415200 – Грант за СПЦ Зворник, 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника. 

 
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: 02-40-61/2021                     
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 

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 08150063 – ЈУ „Техничко 
школски центар“ Зворник: 
 
Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 412200 – Расходи по основу утрошка  

комуналних и комуникационих услуга, у 
износу од 1.700,00 КМ,  

- 412600 - Путни трошкови, у износу од 800,00 
КМ, 

- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног промета, у 
износу од 700,00 КМ, 

- 412700 - Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација), у 
износу од 300,00 КМ на позицију: 

- 412900  - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 3.500,00 КМ. 

          
2. Средства на наведеној  позицији потребна за 
трошкове полагања стручних  испита као и 
трошкове по основу Уговора о дјелу  за 
пројектовање, постављање и повезивање мрежних 
каблова за приступ бежичном интернету за све 
учионице, као и замјена и препакивање 
телефонских инсталација. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 03-40-42/2021                             НАЧЕЛНИК 
1. октобар  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 01190240 – Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима: 
 

Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412200 – Расходи по основу утрошка  
енергије, на позицију: 

- 412300  - Расходи за режијски материјал, у 
износу од 15.000,00 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: 03-40-45/2021                             НАЧЕЛНИК 
22. октобар  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: 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру 
потрошачке јединице 01190120 – Kaбинет 
Градоначелника: 
 

Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412100 – Расходи по основу закупа,у износу 
од 4.600,00 КМ, 

- 412700  - Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, у износу од 1.600,00 КМ, 
на позицију: 

- 415200  - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и 
подршка енергетској ефикасности), у износу 
од 6.200,00 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: 03-40-46/2021                             НАЧЕЛНИК 
25. октобар  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 01190400 – ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“: 
 
Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 411100 – Порези на плате, у износу од 

3.000,00 КМ, на позицију: 
- 411300  - Расходи за увећање накнаде плата 

по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсуства који 
се не рефундирају, у износу од 3.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
недостатка средстава за накнаде плате за раднике 
који су на боловању. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
Број: 03-40-47/2021                             НАЧЕЛНИК 
8. новембар  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 01190150 – Oдјељење за 
привреду и друштвене дјелатности: 
 

Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 416100 –– Текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика, у износу од 10.000,00 КМ,  
на позицију: 

- 414100  - Субвенције за развој 
пољопривреде. 

 
2.  Средства на наведеној  позицији неопходна за 
финансирање подстицаја пољопривредника.             
 
3.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
     
Број: 03-40-62/2021                               НАЧЕЛНИК 
29. децембар  2021. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у 
регистрар Заједнице тежних власника стамбених 
зграда(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
74/03), Градска управа града Зворника Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја  објављује  
 

ОГЛАС 
 

Градска управа града Зворника, Одјељење за 
стамбено- комуналне послове и послове 
саобраћаја на основу рјешења број 05-373-1/22 од 
08.03.2022. године извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 208  упис промјене лица 
овлашћених за заступање Заједнице етажних влас-
ника зграде „Б-18“ која се налази у улици  Браће 
Југовића   у  Зворнику на тај начин што ће пред-
сјенику Скупштине Продановић Милошу  престати 
право представљања, а предсједнику Управног 
одбора Ковачевић Милки престати право засту-
пања Заједнице етажних власника зграде „Б-18“. 
У даљем раду, Заједницу етажних власника зграде 
„Б-18“ у Зворнику ће заступати предсједник 
Управног одбора Милорад Гутаљ, а представљати 
предсједник Скупштине Александар Ђерић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворника. 
 
Број: 05-373-1/2022                               НАЧЕЛНИК 
8. март  2022. године                           ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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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 

 

http://www.gradzvornik.org

