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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

21. jун 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
                                                          БРОЈ: 7/2022 

 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

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

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
 

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

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

III 
Удружење има обавезу: 

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

 
 
 
 

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

 
IV 

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

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

 
VI 

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

 
VII 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-83/2022                       
1. јун  2022. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 7. Закона 
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о измјенама и допунама Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
109/12), Градоначелник Зворника доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У ЈУ „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“ 

КИСЕЉАК 
 

I 
Даје се сагласност на Измјене и допуне Правилника 
о унутрашњој систематизацији и организацији 
радних мјеста у ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак – 
Зворник, број: 96/22 од 26.04.2022. године. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-023-2/2022                     
25. мај  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, 61/21), и чл. 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћен текст (''Службени 
гласник Града Зворник'', број 5/17), а у вези са 
Колективним уговором о измјенама Колективног 
уговора за запослене у Градској управи Града 
Зворник, број: 02-131-252/22 од 30. маја 2022 
године, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О НАЈНИЖОЈ ЦИЈЕНИ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у 
износу од 120,00 КМ за запослене у Градској управи 
Града Зворник. 
 

II 
Одлука о најнижој цијени рада примјењиваће се од 
1. маја 2022. године. 

 
III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе Града Зворник. 
 

IV 
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
најнижој цијени рада запослених у Градској управи 
Града Зворник, број: 02-022-94/20 од 30. септембра 
2020. године („Службени гласник града Зворник“, 
број: 13/20). 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-022-82/2022                     
30. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број. 97/16, 36/19, 61/21), и 
чл. 41. и 51. Статута града Зворник - пречишћен 
текст (''Службени гласник Града Зворник'', број 5/17), 
Градоначелник Града Зворник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЗВОРНИЧКО ЉЕТО“ 

 
 

I 
Град Зворник ће организовати манифестацију 
културе, спорта и туризма у периоду од 02.08.2022. 
године до 08.08.2022. године, под називом 
„Зворничко љето“. 
 

II 
Градоначелник ће посебним рјешењем именовати 
организациони одбор манифестације „Зворничко 
љето“ чији ће задатак бити да припреми програм 
манифестације са културним, умјетничким, 
забавним, спортским и другим садржајима. 
 

III 
Град Зворник ће из буџета града за 2022 годину на 
име припрема, организације и реализације 
манифестације „Зворничко љето“ издвојити 
потребна новчана средства предвиђена на 
утврђеном економском коду 412100, 412700 и 
412900. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-022-85/2022                     
15. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број. 97/16, 
36/19, 61/21), и чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
пречишћен текст (''Службени гласник Града 
Зворник'', број 5/17), Градоначелник Града Зворник 
доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРОТОКОЛА О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ЗВОРНИКА 
 
I 

Именује се Радна група за израду Протокола о 
поступању у случајевима насиља у породици на 
подручју Града Зворника, у саставу: 

1. Слађана Тијанић, дипл.правник,  Градска 
управа Град Зворник – предсједник 
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2. Јасна Вуковић, ССС за образовање, Градска 
управа Град Зворник - координатор  

3. Биљана Писић, одборник у Скупштини Града 
и предсједник Комисије за друштвени положај 
жена и равноправност полова - члан 

4. Сара Милић, психолог ЈУ Центар за 
социјални рад Зворник - члан 

5. Којић Младен, замјеник командира у ПС 
Зворник - члан 

6. Дарко Божић,  стручни сарадник Основног 
суда у Зворнику - члан  

7. Вера Лазић, окружни тужилац, Окружно јавно 
тужилаштво у Бијељини - члан 

8. Драгана Митровић,  дипл.социјални радник, 
ЈЗУ Дом здравља Зворник – члан 

9. Милојка Коловић, главна сестра ЈЗУ Болница 
Зворник - члан 

10. Снежана Видовић, педагог  ЈУ ОШ „Свети 
Сава“ Зворник – члан  

11. Снежана Михајловић, педагог ЈУ СШЦ“ Петар 
Кочић“ Зворник – члан 

12.  Милена Гашановић, педагог ЈУ Технички 
школски центар Зворник - члан . 

 
II 

Радна група има задатак да изради Протокол о 
поступању у случајевима насиља у породици на 
подручју Града Зворника (у даљем тексту: 
Протокол), те исти упути Скупштини Града на 
усвајање. 

 
III 

Протокол  ће бити  израђен  у  складу са законским 
актима  и стратешким  документима из области 
заштите од насиља у породици. 

 
 
 

IV 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-022-84/2022                     
2. јун  2022. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/15 и 78/20), члана 21. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивању књиговодственог стања са стварник 
стањем („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 45/16), и члана 41. и 51. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник број: 5/17), 
Градоначелник,  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА 
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

 СА КЊИГОВОДСТВЕНИМ СТАЊЕМ ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
I 

На основу извјештаја Централне пописне комисије, 
Градоначелник налаже одјељењима и службама да 
поступе у складу са овом одлуком и да ускладе 
књиговодствено стање са стварним стањем које је 
утврђено пописом, и то: 

1. Одјељење за финансије,  опрему  која је од 
стране пописне комисије проглашена да није 
за употребу или јој је истекао вијек трајања, 
чија је набавна вриједност 78.145,94 КМ, 
исправка вриједности 72.084,97 КМ, садашња 
вриједност 6.060,97 КМ, искњижи из 
евиденције и отпише на терет расхода, и то: 

 
 

Конто Назив ИД 
 Количина ЈМ 

 
Набавна  
вријед. 

Исправка 
вријед. 

Садаш. 
вријед. 

Лока 
ција 

05 - Одјељење за стамбено  - комуналне послове -36.151,32 -35.127,05 -1.024,27 
011275 Комунална опрема -36.151,32 -35.127,05 -1.024,27 

    
Служба цивилне заштите -2.884,05 -2.607,69 -276,36 

011241 Опрема за гријање,вентилацију и хлађење -2.884,05 -2.607,69 -276,36 

    
Служба за развој локалне самоуправе, ЗП И УП 
људским ресурсима -27.108,22 -26.780,71 -327,51 

011233 Телефонска опрема -451,87 -286,11 -165,76 

011235 Рачунарска опрема -25.807,19 -25.733,88 -73,31 

011241 Опрема за гријање,хлађење и вентилацију -725,75 -725,75 0,00 

011251 Медицинска опрема -123,41 -34,97 -88,44 

     
 Ватрогасна јединица                                                                     -12,002,35 -7.569,52 -4.432,83 

011221 Канцеларијски намјештај -765,00 -765,00 -0,00 
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Конто Назив ИД 
 Количина ЈМ 

 
Набавна  
вријед. 

Исправка 
вријед. 

Садаш. 
вријед. 

Лока 
ција 

011242 Опрема за против пожарну заштиту -1.105,65 -357,03 -748,62 

011274 Ватрогасна опрема -5.421,70 -1737,49 -3.684,21 

011281 Машине и уређаји -610,00 -610,00 -0,00 

011297 Остали постројења и опрема -4.100,00 -4.100,00 -0,00 
 

2. Одјељење за финансије, да ситан инвентар који је проглашен од стране пописне комисије да није за 
употребу чија је набавна вруједност 1.207,32 КМ, исправка вриједности 1.207,32 КМ, садашња 
вриједност 0,00 КМ, расходује према приједлогу пописне комисије, и то: 

 

Конто Назив ИД Количина ЈМ Наб.  
вр. 

Исп. 
 вр. 

Сад. 
вр. 

Лока 
ција 

Служба за развој локалне самоуправе, ЗП И УП 
људским ресурсима 1.175,00 1.175,00 0,00 

024112 Ауто гуме у скалдишту 1.175,00 1.175,00 0,00 

Ватрогасна јединица 112,32 112,32 0,00 
024118 Остали ситан инвентар у складишту 112,32 112,32 0,00 

 

3. Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима да отписана средства за 
која се утврди да се могу продати, изврши 
процјену вриједности и иста прода, а 
остварени приход књижити као приход 
периода у коме је остварен. Средства која се 
не могу продати, уступити на коришћење 
мјесним заједницама и удружењима која 
искажу потребу за истим. 

4. Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима да поступи у складу са 
предлозима пописне комисије за попис 
постројења и опреме, а у вези са 
обиљежавањем, распоређивањем и 
праћењем кретања опреме у згради Градске 
управе. 

 
5. Да се изврши сравњење обавеза према 

добављачима која су евидентирана у 
пословним књигама Градске управе са 
изводима отворених ставки које су доставили 
добављачи према табеларном прегледу који 
се налази у овом извјештају .   

 
II 

Комисија за попис имовине да настави са процјеном 
тржишне вриједности имовине која се по 
катастарским књигама води као имовина Града, како 
би се иста књижила у пословне књиге  Града 
Зворник.  

 
III 

Одлуку заједно са Извјештајем Комисије за попис и 
пописним листама доставити руководиоцу 
Одјељења за финансије. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 

 

Број: 02-022-33/2022                     
21. март  2022. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Реконструкција, 
асфалтирање, санација и изградња путева, улица, 
путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта 
на путевима и уређење водотока“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-3-17-3-30/22, дана 
26.04.2022. године, пријавио се понуђач:      
       

1. „Зворникпутеви“ д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 5.261.090,00КМ без ПДВ-а. Са 
изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на три (3) године. Рок за извођење радова 
и начин плаћања дефинисаће се посебним 
уговорима који ће се закључивати у току трајања 
оквирног споразума. 
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III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-18/2022                     
17. јун  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Уклањање и санација 
дивљих депонија смећа на територији града 
Зворник“, објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-3-19-3-33/22, дана 03.05.2022. године, 
пријавили су се следећи понуђачи:  
 

1. „Пантић промет“ д.о.о Петковци - Зворник, 
2. „XD“ д.о.о Горња Трнова, 
3. „Кипарис“ д.о.о Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове за 
набавку оглашених радова  „Уклањање и санација 
дивљих депонија смећа на територији града Зворник“ 
и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је 
„XD“ д.о.о Горња Трнова. 
 

III 
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као 
најуспјешнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 17.965,35КМ са ПДВ-ом. Рок за 
извођење радова је 15 дана од увођења извођача 
радова у посао, а плаћање се врши по 
испостављеној окончаној ситуацији. 
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у року 
од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси 
уговорном органу, у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-20/2022                     
31. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 

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

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка комбинезона за 
потребе Службе цивилне заштите – Лот1 и Набавка 
опреме за потребе Службе цивилне заштите – Лот2“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-
20-3-34/22, дана 11.05.2022. године, пријавили су се 
следећи понуђачи и то за: 
 
Лот1 - Набавка комбинезона за потребе Службе 
цивилне заштите: 
 

1. „KM Trade “ д.о.о. Високо, 
2. „Miltex“ д.о.о. Бања Лука, 
3. „6. новембар“ д.о.о. Зворник. 

 
Лот2 - Набавка опреме за потребе Службе цивилне 
заштите: 
 

1. „Mipex auto“ д.о.о. Бања Лука. 
 

II 
Након разматрања пријава које испуњавају услове за 
набавку оглашених роба  „Набавка комбинезона за 
потребе Службе цивилне заштите – Лот1“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је „6. 
новембар“ д.о.о. Зворник, док је за „Лот2 - Набавка 
опреме за потребе Службе цивилне заштите“ 
најповољнији понуђач „Mipex auto“ д.о.о. Бања Лука. 
 

III 
Понуђачи из члана ll. ове Одлуке оцијењени су као 
најповољнији јер су за наведене робе доставили 
најниже цијене технички задовољавајућих понуда и 
то за ЛОТ1 – 12.000,00КМ без ПДВ-а и ЛОТ2 - 
17.990,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку робе је 30 
дана од дана обостраног потписивања Уговора, а 
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: 02-360-21/2022                     
9. јун  2022. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
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3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка ватрогасног 
возила са надградњом и опремом“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-1-22-3-43/22, дана 
23.05.2022. године, пријавио се понуђач:      
       

1. Група понуђача „OM Commerce“ д.о.о. Бања 
Лука и „Mipex-auto RS“ д.о.о. Бања Лука. 

 
II 

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 184.000,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 90 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, a плаћање се врши по 
испостављеној фактури. 
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-23/2022                     
17. јун  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. став 1. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број. 
97/16, 36/19, 61/21), и чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник Града 
Зворник'', број 5/17), Градоначелник Зворника 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНТАКТ ОСОБЕ У ПРОЈЕКТУ 

„ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“ 
 
I 

Биљана Милић, службеник у Грдаској управи Града 
Зворник, распоређена на радно мјесто шеф Одсјека 
за управљање развојем и међународну сарадњу, 
именује се за контакт особу у пројекту „Јачање улоге 
мјесних заједница у БиХ“, са контакт подацима: 
имејл biljana.milic@gradzvornik.org, број телефона: 
066/077/333. 
 

II 
Именовани службеник ће подносити мјесечне 
извјештаје Градоначелнику о спровођењу пројекта. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-81/2022                     
18. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 11. став 3. Закона о заштити 
личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06, 
76/11 и 89/11), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута града 
Зворник - Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), Градоначелник Зворникa 
доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ 
ПОДАТАКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗВОРНИК 
 

Члан 1.  
У Правилнику о спровођењу Закона о заштити 
личних података у Градској управи Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 6/18), 
мијења се члан 3. став 1. тачка 2. и гласи: 
 „2) Евиденција о обрачуну и исплатама плата и 
накнада запосленима у Градској управи града 
Зворник и накнада ван радног односа, на основу чл. 
13. и 159. став 2. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16), члана 41. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 600. Закона о облигационим 
односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/1978, 
39/1985, 45/1989 – одлука УСЈ и 57/1989 и 
„Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93, 
3/96, 37/01, 39/03 и 74/04), члана 61. став 1. Закона о 
порезу на доходак („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 60/15, 5/16, 66/18, 123/20 и 49/21), члана 
3. ст. 1., 2. и 3. и члана 17. Закона о доприносима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/17, 
112/19 и 49/21), чл. 16. и 17. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/05 и 
98/13), чл. 4., 5. и 6. Посебног колективног уговора 
за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/17, 85/18 и 21/20)“. 
 У истом ставу, послије тачке 8. додају тачке од 9 до 
17 које гласе:  
„9)  Јединствени регистар новчаних казни (РОФ), на 
основу члана 226 ст. 1. Закона о прекршајима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 63/14, 110/16 и 100/17); 
10) Евиденција корисника права из области борачко-
инвалидске заштите, на основу члана 111. Закона о 
правима бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 134/11); 

mailto:biljana.milic@gradzvornik.org
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11) Регистар мјесних заједница, на основу члана 
117. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 3. Правилника о садржају и начину вођења 
регистра мјесних заједница („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/14) и члана 85. Статута 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број 5/17); 
12) Евиденција бирачких одбора, на основу 
Правилника о утврђивању квалификација и поступка 
именовања чланова бирачких одбора („Службени 
гласник БиХ“, број 55/20); 
13) Регистар предузетника, на основу члана 35. 
Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 
121/12, 67/13, 44/16 и 84/19); 
14) Евиденција корисника стипендија које додјељује 
Градска управа града Зворник, на основу 
Правилника о стипендирању студената из буџета 
града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
број 13/19); 
15) Евиденција корисника права на новчане 
подстицаје за унапређење пољопривредне 
производње на подручју града Зворник, на основу 
Програма коришћења буџетских средстава за 
подстицај развоја пољопривреде на подручју града 
Зворник за 2021. годину („Службени гласник града 
Зворник“, број 4/21); 
16) Евиденција повјереника цивилне заштите, на 
основу члана 49. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“,  бр. 121/12 и 
46/17); 
17) Евиденција јединица цивилне заштите, на 
основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“,  бр. 121/12 и 
46/17).“ 
 

Члан 2.  
У члану 4. у ставу 1. тачка 2) мијења се и гласи: 
„2) Лични подаци у евиденцији о обрачуну и 
исплатама плата и накнада запосленима  у Градској 
управи Града Зворник и накнада ван радног односа 
обрађују се у сврху исплате плата и накнада 
запосленима у Градској управи, и обезбјеђења 
остваривања права и обавеза лица која су у 
уговорном односу са Градском управом, као и права 
и обавеза именованих лица од стране Градске 
управе, али и у сврху испуњавања обавеза које 
Градска управа као буџетска институција има према 
другим државним органима и институцијама“. 
 
У истом ставу, послије тачке 8. додају се т. од 9 до 
17 које гласе:  
„9) Лични подаци у Јединственом регистру новчаних 
казни (РОФ) обрађују се ради заштите права 
Републике Српске и других правних и физичких лица 
према  починиоцима прекршаја; 
10) Лични подаци у евиденција корисника права из 
области борачко-инвалидске заштите обрађују се 
ради обезбјеђења остваривања законских права 
корисника из области борачко-инвалидске заштите; 

11) Лични подаци у Регистру мјесних заједница 
обрађују се ради обезбјеђења извршавања 
надлежности органа мјесних заједница; 
12) Лични подаци у евиденцији бирачких одбора 
обрађују се ради обезбјеђења предуслова за 
законито провођење изборног процеса; 
13) Лични подаци у Регистру предузетника обрађују 
се ради остваривања законских права и испуњења 
обавеза предузетника; 
14) Лични подаци у евиденцији корисника стипендија 
које додјељује Градска управа обрађују се ради 
обезбјеђења остваривања права корисника 
стипендија; 
15) Лични подаци у евиденцији корисника права на 
новчане подстицаје за унапређење пољопривредне 
производње на подручју града Зворник обрађују се 
ради обезбјеђења остваривања права одређених 
категорија пољопривредних произвођача-корисника 
подстицаја; 
16) Лични подаци у евиденцији повјереника цивилне 
заштите обрађују се ради обезбјеђења предуслова 
за хитно реаговање у ситуацијама из надлежности 
Службе цивилне заштите; 
17) Лични подаци у евиденцији јединица цивилне 
заштите обрађују се ради обезбјеђења предуслова 
за хитно реаговање у ситуацијама из надлежности 
Службе цивилне заштите.“ 
 

Члан 3.  
У члану 5. у ставу 1. тачка 2) мијења се и гласи: 
„2) Евиденција о обрачуну и исплатама плата и 
накнада запосленима у Градској управи града 
Зворник и накнада ван радног односа води се, за 
запослене у електронском облику на мјесечном и 
годишњем нивоу, а за накнаде ван радног односа у 
писменом облику – ручно, и садржи следеће врсте 
личних података: име, презиме, ЈМБГ, општина 
уплате пореза и доприноса, банка, трансакциони 
рачун банке, рачун запосленог/именованог/уговорнe 
странe, врста плаћања, основни коефицијент, 
подаци о присуствовању на послу, подаци и 
боловању, подаци о износу бруто и нето 
плате/накнаде, подаци о накнадама“. 
 

У истом ставу ставу, послије тачке 8. додају се т. од 
9 до 17 које гласе: 
 „9) Јединствени регистар новчаних казни (РОФ)  
води се у електронском облику, а садржи следеће 
врсте личних података: име и презиме, ЈМБ и 
адреса; 
10) Евиденција корисника права из области борачко-
инвалидске заштите води се у облику азбучног 
регистра и припадајућег досијеа за сваког корисника 
посебно, као и у електронском облику, а садржи 
следеће врсте личних података: име, презиме, ЈМБ, 
име родитеља, брачни статус, пол, датум рођења, 
држава рођења, општина/град рођења, мјесто 
рођења, општина/град пребивалишта, адреса 
пребивалишта, број телефона, стручна спрема, 
подаци о рањавању, повређивању, обољењима и 
лијечењу у рату, период учешћа у рату, број текућег 
рачуна, стамбена ситуација, националност, 
држављанство, радни статус, предратни стамбени 
статус, раније мјесто пребивалишта; 
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11) Регистар мјесних заједница води се у облику 
писменог регистра и у електронском облику и 
садржи следеће врсте личних података: лично име 
предсједника и чланова Савјета мјесних заједница, 
адреса предсједника и чланова Савјета мјесних 
заједница, потпис овлашћеног лица и потпис; 
12) Евиденција бирачких одбора води се у 
електронском облику, а садржи следеће врсте 
личних података: име, презиме, ЈМБ, општина/град 
пребивалишта, број телефона; 
13) Регистар предузетника води се у облику 
писменог регистра и у електронском облику, а 
садржи следеће врсте личних података: име, 
презиме, име једног родитеља, пол, број личне 
карте, адреса пребивалишта, број телефона, имејл 
адреса, стручна спрема, занимање и држављанство; 
14) Евиденција корисника стипендија које додјељује 
Градска управа града Зворник води се у 
електронском облику, а садржи следеће врсте 
личних података: име, презиме, име оба родитеља, 
ЈМБ, број личне карте, број текућег рачуна, назив 
банке код које је отворен текући рачун, пол, адреса 
пребивалишта, број телефона, мјесто становања, 
назив високошколске установе коју похађа, просјек 
оцјена на студијама, висина примања по члану 
домаћинства, име, презиме и занимање чланова 
домаћинства; 
15) Евиденција корисника права на новчане 
подстицаје за унапређење пољопривредне 
производње на подручју града Зворник води се у 
електронском облику, а садржи следеће врсте 
личних података: име, презиме, ЈМБ, име једног 
родитеља, број телефона, број текућег рачуна, 
адреса пребивалишта; 
16) Eвиденција повјереника цивилне заштите води 
се у писменом облику – ручно, а садржи следеће 
врсте личних података: име, презиме и број 
телефона; 
17) Евиденција јединица цивилне заштите води се у 
облику ручне датотеке и у електронском облику, а 
садржи следеће врсте личних података: име, 
презиме, ЈМБ, име једног родитеља, пол, дан, 
мјесец и година рођења, мјесто рођења, општина, 
држава, мјесто пребивалишта, адреса стана, улица 
и број, број телефона, општина, курсеви у цивилној 
заштити, школска спрема, занимање, знање важно 
за цивилну заштиту, брачно стање, регулисање 
војне обавезе, дан распореда на дужност у цивилну 
заштиту, број рјешења о распоређивању у цивилну 
заштиту, мобилизацијско збориште, број личне карте 
за особље цивилне заштите, адреса запослења, 
назив предузећа или установе, улица и број, број 
телефона, привремена одсутност из сједишта 
предузећа или установе дужа од 40 дана, подаци о 
промјенама у породичном животу жене, способност 
за цивилну заштиту, датум поништавања распореда 
у цивилној заштити и разлози поништавања, вјежбе 
у цивилној заштити, задужена одјећа и обућа, број 
реверса, крвна група, рх фактор, остали подаци 
(вјештине и способности битне за заштиту и 
спасавање).“ 
 

Члан 4.  
У члану 6. у ставу 1.  тачка 2)  мијења се и гласи: „2) 

Обрада личних података у Евиденцији о обрачуну и 
исплатама плата и накнада запосленима у Градској 
управи града Зворник и обрачуну и исплатама ван 
радног односа врши се у Одјељењу за финансије. 
  
У истом ставу тачка 3) мијења се и гласи: „3) Обрада 
личних података у Евиденцији корисника права из 
области борачко-инвалидске заштите и Евиденцији 
лица која су регулисала војну обавезу врши се у 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту. 
 

У истом ставу послије тачке 4. додају се т. од 5 до 8 
које гласе:  
„5) Обрада личних података у Јединственом 
регистру новчаних казни (РОФ) врши се у Одјељењу 
за инспекцијски надзор и Одјељењу комуналне 
полиције; 
6) Обрада личних података у Регистру мјесних 
заједница и Евиденцији бирачких одбора врши се у 
Стручној служби Скупштине града Зворник; 
7) Обрада личних података у Регистру 
предузетника, Евиденцији корисника стипендија које 
додјељује Градска управа града Зворник и 
Евиденцији корисника права на новчане подстицаје 
за унапређење пољопривредне производње на 
подручју града Зворник врши се у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности; 
8) Обрада личних података у Eвиденцији 
повјереника цивилне заштите и Евиденцији јединица 
цивилне заштите врши се у Служби цивилне 
заштите.“ 
 

Члан 5.  
Члан 7. мијења се  и гласи „Рокови за обраду 
података у збиркама личних података из члана 3. 
овог Правилника одређени су у Листи категорија 
документарне грађе са роковима чувања у Градској 
управи града Зворник, како слиједи:  

„1) Податке у Јединственом регистру новчаних 
казни (РОФ) Одјељење за инспекцијски надзор и 
Одјељење комуналне полиције обрађују трајно; 
2) Податке у Евиденцији о лицима која су 
регулисала војну обавезу Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту обрађује трајно; 
3) Податке у Евиденцији корисника права из 
области борачко-инвалидске заштите Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту обрађује трајно; 
4) Податке у Регистру запослених Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима обрађује трајно;  
5) Податке из Евиденције о видео надзору 
Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима обрађује трајно; 
6) Податке у Евиденцији о обрачуну и 
исплатама плата и накнада запосленима у 
Градској управи града Зворник Одјељење за 
финансије обрађује трајно, док податке о 
обрачуну и исплатама ван радног односа 
Одјељење за финансије обрађује за именована 
лица трајно, а за уговоре о дјелу 5 годинa; 
7) Податке у оквиру евиденције рођених, 
вјенчаних, умрлих и држављана Одјељење за 
општу управу обрађује трајно; 
8) Податке у оквиру евиденције примљених 
захтјева и архивираних списа Одјељење за 
општу управу обрађује трајно; 
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9) Податке у оквиру евиденције овјерених 
потписа, преписа и рукописа Одјељење за општу 
управу обрађује у року од 10 година; 
10) Податке у оквиру евиденције издатих радних 
књижица Одјељење за општу управу обрађује 
трајно; 
11) Податке у Eвиденцији повјереника цивилне 
заштите Служба цивилне заштите обрађује док 
траје статус повјереника; 
12) Податке у Евиденцији јединица цивилне 
заштите Служба цивилне заштите обрађује до 
датума разрешења из јединице.“ 

 
Члан 6.  

Члан 15. брише се. 
 

Члан 7. 
Иза члана 14. додаје се нови Одјељак 5а. „ЛИЦЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА“ и нови чланови 15. 
и 15а који гласе: 
 

Члан 15. 
Именовање Лица за заштиту личних података 

 
Градоначелник посебном одлуком именује Лице за 
заштиту личних података.  
 
Лице за заштиту личних података одређује се на 
основу његових стручних квалификација, а нарочито 
стручног знања и искуства из области заштите 
личних података, као и способности за извршавање 
обавеза из Закона. 
 
Лице за заштиту личних података може да обавља 
друге послове из делокруга организационе јединице 
у којој је систематизовано његово радно место, а 
Градоначелник је у обавези да обезбеди да 
извршавање других послова и обавеза не доведе 
Лице за заштиту личних података у сукоб интереса.  
 
За извршавање обавеза из Закона Лице за заштиту 
личних података непосредно је одговорно 
Градоначелнику.   
 

Члан 15а. 
Дужности Лица за заштиту личних података 

 
Лице за заштиту личних података има следеће 
обавезе: 
 

1) информише и даје мишљење 
Градоначелнику, другим руководиоцима, као 
и запосленима који врше радње обраде о 
њиховим законским обавезама у вези са 
заштитом личних података; 

2) прати примену одредби Закона, других закона 
и интерних прописа који се односе на заштиту 
личних података, укључујући и питања 
подјеле одговорности, подизања свијести и 
обуке запослених који учествују у радњама 
обраде, као и контроле; 

3) води евиденцију о свим збиркама личних 
података из члана 3. овог Правилника, у 
складу са чланом 13.  Закона; 

4) сарађује са Агенцијом за заштиту личних 
података Босне и Херцеговине, представља 
контакт тачку за сарадњу са Агенцијом и 
саветује се са њим у вези са питањима која 
се односе на обраду.“ 

 
Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града 
Зворника. 
 
Број: 02-020-7/2022                     
24. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службани гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. став (1) 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 103/14) и  члана 51. Статута града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
ФОРМИРАЊА, ГЛАСАЊА И ОДЛУЧИВАЊА 

 КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
У Правилнику о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке („Службени 
гласник града Зворник“, број 8/17), у члану 2, у ст. 1. 
и 4, ријеч „Градоначелник“, мијења се и гласи 
„Скупштина града Зворник“. 
 

Члан 2. 
У члану 10, ријеч „Градоначелник“, мијења се и 
гласи „Скупштина града Зворник“. 

 
Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.  
 
Број: 02-020-8/2022                     
21. јун  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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. 1.  Архиву Републике Српске – Пословница Зворник 
(у даљем тексту привременом кориснику), уступа се 
без накнаде на привремено коришћење пословна 
просторија укупне површине 93 м2 која се налази у 
згради Ватрогасног дома у Зворнику (у приземљу 
зграде). 
 
2. Привременом кориснику пословна просторија 
уступа се на период од 1 (једне) године, почевши од 
01.01.2022. године до 31.12-2022. године. 
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3. За вријеме привременог кориштења уступљене 
пословне просторије, Привремени корисник је дужан 
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну 
енергију, гријање и све друге обавезе које настану у 
времену привременог кориштења горе наведене 
пословне просторије. 

 
4. Привремени корисник је обавезан да се стара о 
уступљеном простору са пажњом доброг домаћина, 
те да исти простор по истеку рока привременог 
кориштења врати у уредном стању. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-374-6/2022                     
1. јун  2022. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
члана 3. став 1. тачка 2) и члана 51. Закона о 
превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 47/17) и члана 11. став 4. 
Одлуке о такси превозу на подручју града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 15/17), 
Градоначелник доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ 
СТАЈАЛИШТА И  

БРОЈА МЈЕСТА НА ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА 
 

1. На подручју града Зворник одређује се 27 
(двадесетседам) такси стајалишта, са 72 
(седамдесетдва) такси мјеста, и 83 (осамдесеттри) 
такси возила, и то: 
 
Ред. 
број 
стајал
ишта 

Назив 
стајалишта 

Локација Такси 
мјеста 

Такси 
возила 

А Град 
Зворник 

   

1. Улица 
Патријарха 
Павла 

Код паркинга 
РК 
''Зворничанка'' 

4 4 

2. Аутобуска 
станица 

На паркингу 
Доо „Euro Petrol 
Oil“ 

5 5 

3. Угловница Испред зграде 
„Угловница“ 

4 4 

4. Испод 
моста 

Код улаза у 
аутобуску 
станицу 

10 12 

5. Златица  Преко пута 
западног улаза 
у пијацу 

5 5 

6. З-16 Између зграда 
З-16 и З-14 

2 3 

7. Б-1 Преко пута 
зграде Б-1 

2 2 

8. Приобални 
пут 

На паркингу ЈУ 
Рекреативно-
спортски 
центар 
''Зворник''  

2 2 

  УКУПНО 
ЗВОРНИК 

34 37 

Б Мјесто 
Каракај 

   

9. Каракај Код скретања 
за ТШЦ Каракај 

7 11 

10. Каракај  Код Основне 
школе 

2 3 

11. Каракај  Код 
жељезничке 
станице 

1 1 

  УКУПНО 
КАРАКАЈ 

10 15 

Ц Остала 
мјеста 

   

12. Брањево  Код амбуланте 2 2 
13. Брањево  Бифе Арт, на 

магистралном 
путу 

1 1 

14. Дрињача  Код раскрснице 2 2 
15. Кисељак  Код Цркве 1 1 
16. Кисељачки 

пут 
Испред 
продавнице 
(скретање за 
Јасеницу) 

1 1 

17. Козлук  Код маркета 
''Зворничанка'' 
(јужна страна) 

4 7 

18. Крижевићи  Код школе 2 2 
19. Ораовац  Код 

надвожњака 
2 2 

20. Пилица  Код Дома 1 1 
21. Роћевић  Код Дома 2 2 
22. Цер  Код ДОО „Цер 

комерц“ 
2 2 

23. Челопек  Испред апотеке 1 1 
24. Улице  Испред 

игралишта 
1 1 

25. Шепак  Код моста 1 1 
26. Јардан Плато испред 

цркве 
3 3 

27. Економија  Код ДОО 
„Александрија“ 

2 2 

  УКУПНО 
ОСТАЛА 
МЈЕСТА 

28 31 

  СВЕ УКУПНО 72 83 
 
2. Такси стајалиште ''ПБС Банка'' (улица Светог 
Саве, код ПБС банке) измјешта се на локацију у 
Зворнику, улица Патријарха Павла, код паркинга РК 
''Зворничанка''. На основу овог рјешења, Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности ће за таксисте 
који су имали такси стајалиште ''ПБС Банка'' (улица 
Светог Саве, код ПБС банке) донијети појединачна 
рјешења о распореду на ново такси стајалиште у 
улици Патријарха Павла, код паркинга РК 
''Зворничанка''. 



БРОЈ 7                           Службени гласник града Зворник                               21. јун 2022. 
 

 

11 

3. Такси стајалишта Кисељачки пут (испред 
продавнице), Козлук (испред поште) и Челопек 
(испред продавнице) мијењају назив у Кисељачки 
пут (испред продавнице, скретање за Јасеницу), 
Козлук (код маркета ''Зворничанка'', јужна страна) и 
Челопек (испред апотеке). За таксисте који су имали 
такси стајалишта на поменутој адреси неће се 
издавати појединачна рјешења. 
 
4. Обиљежавање паркинг стајалишта и 
постављање знакова забране заустављања и 
паркирања и допунске табле „осим за такси возила“ 
на стајалиштима обезбиједиће Одјељење за 
стамбено-комуналне послове. 
 
5. Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и 
броја мјеста на такси стајалиштима број: 08-347-
141/20 од 07.10.2020.године и Рјешење о 
привременом измјештању такси стајалишта број: 02-
347-117/16 од 31.05.2016.године. 
 
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-347-27/2022                     
7. април  2022. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 

1. Одобравају се средства за пројекат који испуњава 
услове по објављеном Конкурсу за суфинансирање 
програма и пројеката удружења грађана и 
фондација, који се финансира са буџетске позиције – 
Грант за финансирање НВО и удружења  „Mобилност 
младих“, делегиран од стране Удружења грађана 
„Зворник у покрету“ Зворник, у износу од 8.500 
конвертибилних марака. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 
3. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
грађана „Зворник у покрету“ Зворник, бр: 562-
00381566531-36 НЛБ Развојна банка. 
 

4. .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
5. Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења.  
                                              
Број: 02-400-70-1/2022                     
23. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 

1. Одобравају се средства за пројекат који испуњава 
услове по објављеном Конкурсу за суфинансирање 
програма и пројеката удружења грађана и 
фондација, који се финансира са буџетске позиције – 
Грант за финансирање НВО и удружења  „Буди 
срећан-играј фолклор“, делегиран од стране 
Удружења грађана АНИП „Зворничко коло“ Зворник, 
у износу од 3.000 конвертибилних марака. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 
3. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
грађана АНИП „Зворничко коло“ Зворник, бр: 562-
003-81720959-24 НЛБ Развојна банка. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
5. Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења.  
                                              
Број: 02-400-71-7/2022                     
26. мај  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 
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текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Реконструкција, асфалтирање, санација и изградња 
путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, 
санација клизишта на путевима и уређење водотока“ 
- отворени поступак, број: 02-360-18/22, у саставу: 

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

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

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

4) Хариз Мехидић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Александар Јевтић, члан - Раде Савић, 
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 15.06.2022. 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: 02-360-18/2022                     
14. јун  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: „Санација 
и трасирање макадамских путева, израда 
обалоутврдних и потпорних зидова“ - отворени 
поступак, број: 02-360-19/22, у саставу: 

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

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

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

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

5) Зоран Ерић, 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 23.05.2022. 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: 02-360-19/2022                     
20. мај  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: 
„Уклањање и санација дивљих депонија смећа на 
територији града Зворник“ - отворени поступак, број: 
02-360-20/22, у саставу: 

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

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



БРОЈ 7                           Службени гласник града Зворник                               21. јун 2022. 
 

 

13 

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

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

5) Зоран Ерић, 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 25.05.2022. 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: 02-360-20/2022                     
20. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
                                                                                          

1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
комбинезона за потребе Службе цивилне заштите – 
Лот1 и Набавка опреме за потребе Службе цивилне 
заштите – Лот2“ - отворени поступак, број: 02-360-
21/22, у саставу: 

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

2) Ружа Остојић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана, 

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

4) Александар Јевтић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић, члан - Мирослав 
Аћимовић, замјеник члана. 

 

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 03.06.2022. 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: 02-360-21/2022                     
2. јун  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: „Ивођење 
радова на доградњи котларнице у ОШ „Петар Кочић“ 
у Скочићу“ - отворени поступак, број: 02-360-22/22, 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 - Раде Савић, 
замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, 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 
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дана 07.06.2022. 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: 02-360-22/2022                     
6. јун  2022. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
ватрогасног возила са надградњом и опремом“ - 
отворени поступак, број: 02-360-23/22, у саставу: 

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

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

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

4) Хариз Мехидић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Александар Јевтић, члан - Раде Савић, 
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 16.06.2022. 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: 02-360-23/2022                     
14. јун  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Израда студије стања животне средине за 
депонију Тилић Ада“.  
 

2. Услуге из члана 1. ће пружити давалац услуга: 
ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ д.о.о Бања 
Лука, према условима из понуде брoj 707/22 од 
08.03.2022. године у року од 180 календарских дана 
од дана обостраног потписивања уговора. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршених услуга, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци, у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-8-1/2022                     
26. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                        

1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Извођење радова на реконструкцији 
мокрих чворова у фискултурној сали у ОШ „Вук 
Караџић“ у Роћевићу“.  

 
2. Радове из члана 1. ће изводити „ДУО ЛУЈИЋ“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 48/22 од 
08.04.2022. године у року од 90 дана од дана 
увођења извођача радова у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-11-1/2022                     
24. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора у предмету јавне набавке 
„Набавка намирница за кориснике из пројекта 
народне кухиње“. 

 
2. Робу из члана 1. ће испоручивати добављач „LALA 
I LAĆO“ д.о.о Бијељина, према условима из понуде 
број: 1539/22 од 28.04.2022. године, три пута у току 
2022.године (мај, јули и октобар) у просторије 
Црвеног крста у Зворнику. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоручене робе и реализације 
цјелокупног уговора, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-16/2022                     
30. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

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

 
РЈЕШЕЊЕ 

                                                                                       
1. ИВО ЖИВАНОВИЋ из Зворника, руководилац 
возног парка у Градској управи Зворник, именује се 
за вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка горива и 
мазива за моторна возила Градске управе града 
Зворник“.  

 
2. Робу из става 1. ће испоручивати “EURO PETROL 
OIL“ д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 
02-723/22 од дана, 10.05.2022.године, по потреби, 
након потписивања уговора па до краја 2022.године. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
уговорене робе, достави Извјештај Надзорног 
органа  о реализацији Уговора о јавној набавци у 

Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 

 
Број: 02-360-17-1/2022                     
2. јун  2022. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету: 
„Санација и трасирање макадамских путева, израда 
обалоутврдних и потпорних зидова“. 

 
2. Радове из члана I ће изводити понуђач „Пантић - 
промет“ д.о.о Петрковци - Зворник, према условима 
из понуде број: 02-360-19-1/22 од 23.05.2022. године, 
у року од 15 дана од дана обостраног потписивања 
уговора. Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења уговорених радова, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-19-1/2022                     
25. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

                                                                                         
1. Миладин Ристић из Зворника, по занимању 
дипломирани економиста, запослен у рачуноводству 
Градске управе, и Бошко Марковић из Зворника, 
запослен као Администратор у Градској управи, 
именују се за вршиоце сталног стручног надзора у 
предмету: „Инсталација информационог система за 
кадровску евиденцију и обрачун личних примања и 
осталог дохотка“. 
 
2. Услуге из члана 1. ће извршити давалац услуга 
„Агенција за рачунарско програмирање „PROSOFT“ 
с.п Бијељина“, у року од 30 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, према условима из понуде 
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број 07/2022 од 19.04.2022. године. Обавезују се 
вршиоци надзора да након извршења Уговора, 
доставе Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник' 
 
Број: 02-360-24/2022                     
23. мај  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, 36/19, 61/2), 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 СЕДМЕ  РАТЕ ЂАЧКИХ  
СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 
1. Одобрава се исплата седме   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: 02-611-3-6/2021                     
7. јун  2022. године                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17)  и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика основних и средњих школа 
број:    02-014-4-5/17 од 19.07.2017. године, 
Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 
 
1. Одобравају се средства на име новчаних 
награда ученицима завршних разреда средњих 
школа, носиоцима ''Вукове дипломе'', у укупном 
износу 4.800,00  КМ, и то поименично како следи: 

 
 

Рбр
.  

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ШКОЛА ВРСТА НАГРАДЕ Нап. Износ 
(КМ) 

1. БОГДАН ВУКОВИЋ Гимназија  Вуковац   IV-1 200 
2. СОФИЈА ГУТАЉ Гимназија  Вуковац IV-1 200 
3. АНЂЕЛА ЈОКИЋ Гимназија  Вуковац IV-1 200 
4. АЊА МИХАЈЛОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-1 200 
5. РАДА СТОЈАНОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-1 200 
6. МАРИЈА ТОЈИЋ Гимназија  Вуковац IV-1 200 
7. МИЉАНА ПЕТРОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-3 200 
8. СЛАЂАНА ГАВРИЋ Гимназија  Вуковац IV-4 200 
9. ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-4 200 
10. МИЛИЦА МАКСИМОВИЋ Гимназија Вуковац IV-4 200 
11. НАТАША МИХАЈЛОВИЋ Гимназија  Вуковац IV-4 200 
12. НЕДЕЉКА РИСТАНОВИЋ Гимназија Вуковац  IV-5 200 
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13. ТЕОДОР СОКОЛОВИЋ Гимназија Вуковац  IV-5 200 
14. САНДРА ВИДОВИЋ Гимназија Вуковац  IV-8 200 
15. АНЂЕЛА МИТРОВИЋ Гимназија  Вуковац, 

Ученик генерације IV-СТ 
IV-2 300 

16. АЛДИНА МУЈКИЋ Кувар Ученик генерације III- СТ III-9 300 
А УКУПНО:  СШЦ „Петар Кочић“     3.400 
17. АНА ЕРАК Хемијски 

техничар 
Вуковац, 
Ученик генерације IVст 

IV-Н1 300 

18. РИСТО ЗЕКИЋ Електричар Ученик генерације III ст III-Е3 300 
19. СИМОНА ЂОКИЋ Хемијски тех. Вуковац IV-Н1 200 
20. КРИСТИНА АЋИМОВИЋ Хемијски тех.  Вуковац IV-Н1 200 
21. ЈОВАНА ШТРБАЦ Техничар рач.  Вуковац IV-Е1 200 
22. НЕНАД ЈОСИПОВИЋ Техничар  Вуковац IV-Е2 200 
Б УКУПНО: ТШЦ Каракај    1.400 
 СВЕУКУПНО:А+Б    4.800 

 
Укупно: 4.800 КМ (словима: 
четирихиљадеосамстотинаКМ) 
 
2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења, потрошачка јединица 01190150 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. Средства ће се обезбједити на благајни градске 
управе града Зворник и додијелиће се на пријему  
Вуковаца код Градоначелника, 19.05.2022. године. 
 
4. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-80/2022                     
18. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник града Зворник, 
д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “  
Челопек  исплата новчаних средстава у износу од 
5.400,00 КМ (словима:петхиљадачетиристотинеКМ), 
намјенски за набавку и постављање платнених роло 
завјеса за школу у Каракају и двије учионице у 
школи у Челопеку. 

 
 
 

2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 511200 – издаци за 
инвестиционо  одржавање и реконструкцију 
школских објеката, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. Средства ће се дозначити на жиро рачун 
синдиката Основне школе,број:562-009-0000126154 
НЛБ Развојна банка Филијала Зворник. 
 
4. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-54/2022                    
2. јун  2022. године                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика основних и средњих школа 
број: 02-014-4/17 од 19.07.2017 године, 
Градоначелник  Града доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ 

И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

1. Одобравају се средства на име новчаних награда 
ученицима завршних разреда основних школа, 
носиоцима „Вукове дипломе“ и успјешним 
ученицима основних и средњих школа на 
регионалним и републичким такмичењима у 2021/22. 
години, у укупном износу 8.000КМ (словима: 
осамхиљадаКМ) и то поименично како слиједи: 

 
Рб ШКОЛА - ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Предмет  Регионално 

такмичење 
Републичко 
такмичење 

   Износ    
(КМ) 

А СШЦ ЗВОРНИК     
1 Данило Бирчаковић  Математика 1.мјесто   -        150 
2. Његош Видовић Математика 2. мјесто - 100 
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3 Његош Видовић Информатика  2. мјесто  100 
4 Данило Бирчаковић  Информатика   2.мјесто 200 
5 Анђела Јокић Руски језик  2. мјесто 200 
6 Његош Видовић Српски језик 2. мјесто  100 
7 Данило Бирчаковић Физика   2.мјесто 200 
8 Петар Еркић Атлетика  2. мјесто  50 
9 Предраг Павловић   Атлетика  2. мјесто  50 
 СУМА СШЦ    1.150 
Б ТШЦ ЗВОРНИК     
 СУМА ТШЦ     
В ОШ СВЕТИ САВА ЗВОРНИК     
1 Александра Вукадиновић Ученик генерације   200 
2 Душан Лазић Вуковац    100  
3 Марија Лулеџија Вуковац   100 
4 Милица Јовичић Вуковац   100 
5 Игор Михајловић Вуковац   100 
6 Ива Писић Вуковац   100 
7 Николина Дурић  Вуковац   100 
8 Хелена Делић Вуковац   100 
9 Теодора Милић  Вуковац   100 
10 Софија Остојић Вуковац   100 
11 Теодора Петровић  Вуковац   100 
12 Амина Капиџић Вуковац   100 
13 Никола Лазић Вуковац   100 
14 Павле Гурдијељевић Вуковац   100 
13 Анастасија Благојевић VII  Математика  2. мјесто  50 
14 Михаило Живковић VII физика 1.мјесто  100 
15 Марија Ристановић IX Физика  1.мјесто  100 
16 Анастасија Благојевић  Физика  2.мјесто  50 
17 Михаило Живковић Српски језик  1.мјесто   100 
18 Марко Зарић  Информатика  1.мјесто  100 
19 Николај Новичић Информатика  1 мјесто  100 
20 Александра Вукадиновић  Руски језик 1.мјесто  100 
21 Немања Радовић Дјеца у саобраћају 1.мјесто  100 
22 Теодора Видаковић Дјеца у саобраћају 1.мјесто  100 
23 Сара Живковић Дјеца у саобраћају 2.мјесто  50 
24 Леа Гајић Аатлетика 1.мјесто  50 
25 Теодора Јанковић Гимнастика   1.мјесто 50 
26 Лена Суботић Гимнастика   3.мјесто 50 
27 Невена Ћосовић Гимнастика   2.мјесто 50 
28 Филип Томашевић Џудо до28 кг  3 мјесто 50 
29 Огњен Сејменовић Џудо до 31 кг  1.мјесто             

50 
30 Вељко Драгутиновић Џудо до 42 кг  1.мјесто 50 
31 Михајло Лукић Џудо до 46 кг  2 мјесто 50 
32 Нина Лекић Џудо до 25 кг  1.мјесто 50 
33 Софија Самарџић Џудо до36 кг  3.мјесто 50 
34 Његош Сејменовић Џудо до38 кг  3.мјесто 50 
35 Аекса Дамјановић Џудо до42 кг  2.мјесто 50 
36 Лука Лозановић Џудо до 46 кг  2 мјесто 50 
37 Алекса Кораћ Џудо до 50 кг  2.мјесто 50 
38 Павле Миљановић Џудо до 55 кг   1.мјесто 50 
39 Маша Лекић Џудо до 32 кг  1.мјесто 50 
40 Валентина Хајдуковић Џудо до 48 кг  3.мјесто 50 
41 Никола Милошевић Џудо до 46 кг  2.мјесто 50 
42 Петар Самарџић Џудо до 55 кг  3.мјесто 50 
43 Вук Максимовић  Џудо до 73 кг  1.мјесто 50 
44 Николина Васић Џудо до 63 кг  3.мјесто 50 
 СУМА ОШ ЗВОРНИК                     

3.500 
Г ОШ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК     
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1 Ружица Милић Ученик генерације   200 
2 Ана Стевановић Вуковац    100 
3 Божана Ђукић  Математика  2.мјесто   50 
 СУМА ОШ КОЗЛУК    350 
Д ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ  

ЧЕЛОПЕК 
    

1 Марина Новаковић Вуковац,уч.генерац   200 
2 Жељана Милетић Вуковац    100 
3 Смиљана Лазић Вуковац    100 
4 Саша Еркић  Вуковац   100 
5 Алма Мумић Вуковац    100 
6 Емела Карић  Вуковац    100 
7 Амила Хрустановић  Математика  2.мјесто  50 
8 Амила Хрустановић  Физика  2.мјесто   50 
9 Јана Петровић  Атлетика  2.Мјесто  50 
10 Теодора Гаврић  Атлетика  2.мјесто  50 
11 Душан Васић  Атлетика  1.мјесто  50 
12 Анђела Зеленовић Атлетика  1.мјесто  50 
13 Ива Ерделић  Џудо   1.мјесто 50 
14 Никола Радић Џудо   1.мјесто 50 
 СУМА ОШ ЧЕЛОПЕК    1.100 
Ђ ОШ В. КАРАЏИЋ РОЋЕВИЋ     
1 Милићевић Богдана  Вуковац,уч.генерац   200 
2 Симић Угљеша  Вуковац    100 
3 Танацковић Драгана  Вуковац    100 
4 Тодоровић Теодора Вуковац    100 
5 Лукић Дејана  Вуковац    100 
6 Рикић Лидија  Вуковац    100 
7 Писић Мирка   Рецитација   1.мјесто 200 
8 Лукић Дејана  Физика  1.мјесто  100 
9 Крстић Борис  Атлетика   3.мјесто 50 
10. Јевтић Јелена Гимнастика  1.мјесто  50 
11. Јањушић Душица  Гимнастика  1.мјесто  50 
12. Стокановић Марија  Гимнастика  1.мјесто  50 
13. Јовић Славко Гимнастика 1.мјесто  50 
14 Мићић Михаило Атлетика  2.мјесто  50 
15 Милићевић Богдана  Атлетика  1.мјесто  50 
 СУМА ОШ РОЋЕВИЋ    1.350 
Е ОШ Н. ТЕСЛА ПИЛИЦА     
1 Дуња Станимировић  Вуковац,уч.генерац   200 
2. Александра Стевановић Руски језик  2.мјесто 150 
 СУМА ОШ ПИЛИЦА    350 
Ж ОШ Ј. ЦВИЈИЋ ДРИЊАЧА     
1 Асмира Кунић  Вуковац,уч.генерац   200 
 СУМА ОШ ДРИЊАЧА    200 
 СВЕ УКУПНО ВУКОВЦИ И 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ 
     

8.000КМ 
 
2. Средства из тачке 1. овог закључка исплатиће се 
са буџетске позиције: 416100 – Награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се обезбједити на 
благајни градске управе града Зворник и додијелиће 
се на пријему  Вуковаца код Градоначелника, 
дана16.06.2022. године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 

Број: 02-400-126/2022                    
16. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и члана 3. Правилника о 
награђивању ученика основних и средњих школа 
број: 02-014-4/17 од 19.07.2017 године, 
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
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1. Одобравају се средства на име новчаних 
награда ученицима музичке школе Зворник, за 
постигнуте резултате на Републичком такмичењу у 
2022.години, у укупном износу од 500 КМ, (словима: 
петстотина КМ) и то поименично како слиједи: 
 

 Име и 
презиме 
ученика 

Награда           
Износ 
(КМ) 

1. Катарина 
Видаковић  

Специјална награда -  
флаута  републичко 

50,00 

2. Јована 
Зекановић 

Прва награда -  
виолина републичко  

50,00 

3. Магдалена 
Бојић  

Прва награда -  
виолина  републичко 

50,00 

4. Леонтина 
Маунага 

Прва награда -  
виолина  републичко 

50,00 

5. Нађа 
Михајловић  

Друга награда -  
виолина републичко 

50,00 

6. Наташа 
Зекић 

Прва награда -  
флаута  републичко 

50,00 

7. Петар 
Богдановић  

Друга награда -  
флаута републичко 

50,00 

8. Нађа 
Милетић 

Прва награда -  
клавир републичко 

50,00 

9. Амила 
Хрустановић 

Друга награда -  
клавир  републичко 

50,00 

10. Михајло 
Крављача 

Друга награда -  
гитара републичко 

50,00 

  УКУПНО 500,00 
 
2. Средства из тачке 1. овог закључка исплатиће се 
са буџетске позиције: 416100 – Награде Вуковаца и 
школска такмичења.Средства ће се обезбједити на 
благајни градске управе града Зворник и додијелиће 
се на пријему  Вуковаца код Градоначелника, дана 
16.06.2022.године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник'' 

 
Број: 02-400-127/2022                    
15. јун  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 доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА  

 
1. Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се новчане награде члановима ПЕУ 
“КОРАК“ и ПД “МЛАДОСТ“, за изузетан допринос 
развоју планинарског спорта и очувања природе, 
појединачно по 100КМ, што је укупно 400КМ, и то 
како следи:  
 
 

рб Име и презиме планинара Износ (КМ) 
1 Максим Милошевић 100 
2 Перо Бајић 100 
3 Миодраг Мијатовић 100 
4 Зоран Смиљанић 100 
 УКУПНО 400 

 
2. Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције – Расходи за 
стручне услуге за Зворничко љето и обиљежавање 
значајних датума, економски код 412900, 
потрошачка јединица 01190120 Кабинет 
Градоначелника из буџета за 2022.годину. Средства 
ће се исплатити на благајни Градске управе града 
Зворник и додијелиће се на пријему планинара код 
Градоначелника, 19.05.2022.године. 
 
3. За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-79/2022                    
18. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и  51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст("Службени гласник града Зворник'', 
број 5/17) и члана 3. Правилника о награђивању 
ученика средњих и основних   школа број: 02-014-
4/17 од 19.07.2017. године, Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЈУ ''ТЕХНИЧКИ 

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР'' ЗВОРНИК - КАРАКАЈ 
 
1. Додјељује се новчана награда ЈУ ''Технички 
школски центар'' Зворник - Каракај  на име екипног 
успјеха ученика на регионалном такмичењиу у 2022 
из Рукомета за освојено прво мјесто, намјенски за 
набавку школског прибора и опреме у укупном 
износу 200 КМ (Словима:двијестотинеКМ). 
 
2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити 
добављачима на основу достављених фактура, код 
којих школе изврше набавку школског прибора и 
опреме. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 02-400-128/2022                    
15. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 41. и  51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст("Службени гласник града Зворник'', 
број 5/17) и члана 3. Правилника о награђивању 
ученика средњих и основних   школа број: 02-014-
4/17 од 19.07.2017. године, Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ОШ ''ПЕТАР 

КОЧИЋ'' КОЗЛУК 
 

1. Додјељује се новчана награда ОШ ''Петар Кочић'' 
Козлук   на име екипних успјеха ученика на 
регионалним и републичким  такмичењима у 
2022.години, намјенски за набавку школског прибора 
и опреме у укупном износу 200 КМ (Словима: 
двијестотинеКМ). (Екипни успјеси ученика:друго 
мјесто у републици  - Црвени крст.) 
 
2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити 
добављачима на основу достављених фактура, код 
којих школе изврше набавку школског прибора и 
опреме. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 
4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 02-400-130/2022                    
15. јун  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 доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТРЕЛЦИМА 

ПРОТИВГРАДНИХ СТАНИЦА 
 

1. Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се новчане награде стрелцима на 10 
противградних станица града Зворник, за успјешно 
окончану противградну сезону 2021. појединачно по 
100 КМ, што је укупно 1.000 КМ, и то како следи:  
 

рб Презиме и име 
стрелца 

мјесто Број 
ПГС 

Износ 
(КМ) 

1 Тејић Миле Г.Локањ 183 100 
2 Симанић 

Гордана 
Д.Локањ 184 100 

3 Милић Стево Скочић 185 100 
4 Јокић Блашко Бошковићи 186 100 
5 Лазић Милинко Тршић 187 100 
6 Јеркић 

Љепосава 
Китовнице 188 100 

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

Миленко 
Г.Каменица 191 100 

10 Савић Ђорђија Лијешањ 192 100 
 УКУПНО   1.000 

2. Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције – Субвенције 
за развој пољопривреде, економски код 414100, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022.годину. Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе града Зворник и додијелиће се на 
пријему стријелаца код Градоначелника, 19.05.2022. 
године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-77/2022                    
18. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и  51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст("Службени гласник града Зворник'', 
број 5/17) и члана 3. Правилника о награђивању 
ученика средњих и основних   школа број: 02-014-
4/17 од 19.07.2017. године, Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЈУ ОШ ''СВЕТИ 
САВА'' ЗВОРНИК 

 
1. Додјељује се новчана награда ЈУ ОШ ''Свети 
Сава'' Зворник на име екипних успјеха ученика на 
регионалним и републичким  такмичењима у 
2022.години, намјенски за набавку школског прибора 
и опреме у укупном износу 900 КМ (Словима: 
деветстотинаКМ). (Екипни успјеси ученика: друго 
мјесто - републичко такмичење из  познавање 
саобраћајних правила и прописа - дјеца у 
саобраћају-200 КМ, Црвени крст-екипа прве помоћи - 
прво мјесто- регионално-200 КМ ;  Одбојка – женска 
екипа - друго мјесто регионално-150 КМ; Мисли 
мине  републичко - треће мјесто-150 КМ; Џудо-
републичко – друго мјесто – 200 КМ. 
 
2. Средства из овог закључка исплатиће се на 
терет буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења. Средства ће се дозначити 
добављачима на основу достављених фактура, код 
којих школе изврше набавку школског прибора и 
опреме. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-131/2022                    
15. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и  51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст("Службени гласник града Зворник'', 
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број 5/17) и члана 3. Правилника о награђивању 
ученика средњих и основних   школа број: 02-014-
4/17 од 19.07.2017. године, Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЈУ ОШ ''ВУК 

КАРАЏИЋ“ РОЋЕВИЋ    
 
1. Додјељује се новчана награда ЈУ ОШ ''Вук 
Караџић“ Роћевић   на име екипних успјеха ученика 
на регионалним и републичким  такмичењима у 
2022. години, намјенски за набавку школског 
прибора и опреме у укупном износу 300 КМ 
(Словима: тристотинеКМ). (Екипни успјеси ученика: 
мушка екипа - 2. мјесто- регија-рукомет-150КМ 
женска екипа - 2. мјесто - регија-рукомет-150КМ) 
 
 2. Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска такмичења.  
Средства ће се дозначити добављачима на основу 
достављених фактура, код којих школе изврше 
набавку школског прибора и опреме. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-132/2022                    
15. јун  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 доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
  

1. Поводом обиљежавања Дана града Зворник, 
додјељују се новчане награде сарадницима 
електронских и писаних медија, у укупном износу од 
2.600КМ, и то како слиједи: 
 
 
РБ ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 
МЕДИЈСКА 
КУЋА 

ИЗНОС 
(КМ) 

 1. МИЛОРАД 
ГУТАЉ   

АГЕНЦИЈА 
СРНА 

100 

2. ИГОР 
ГОЛУБОВИЋ    

ПОРТАЛ 
„ЗВОРНИК 
ДАНАС“ 

100 

3. ДРАГАНА 
ПЕРИЋ   

ПОРТАЛ 
„ЗВОРНИК 
ДАНАС“ 

100 

4. БОЈАНА 
ТАНАЦКОВИЋ      

ПОРТАЛ 
„ЗВОРНИК 
ДАНАС“ 

100 

5. ДРАГАНА 
ЈАШИЋ 

РАДИО „ОСВИТ“ 100 

6. МАРКО 
МИХАЈЛОВИЋ 

РТРС 100 

7. ГОРАН 
ДРАГУТИНОВИЋ  

РТРС 100 

    8. ЗОРАН КУЉИЋ        ПОРТАЛ ИНФО 
БИРАЧ 

100 

9. РАДЕ ЈОКИЋ  ПОРТАЛ ИНФО 
БИРАЧ 

100 

10. ТАТЈАНА 
ЈОВИЧИЋ         

РТВ ПОДРИЊЕ 100 

11. ЖЕЉКО НЕГИЋ                  РТВ ПОДРИЊЕ 100 
12. ДАНИЈЕЛА 

ИВАНОВИЋ     
РТВ ПОДРИЊЕ 100 

13. ЊЕГОСЛАВА 
ДУРИЋ     

БН ТВ 100 

14. РАДИША 
КАНДИЋ    

БН ТВ 100 

15. ИЛИЈАЗ 
МИРАЛЕМОВИЋ    

РТВ „ГЛАС 
ДРИНЕ“, ПОРТАЛ 
ЗВОРНИЧКИ БА 

100 

16. ДАЛИБОР 
КРСТИЋ   

ФЕЈСБУК 
ПРОФИЛ „ИНФО 
МАЛИ ЗВОРНИК“ 

100 

17. МИРА МИЋИЋ ЗВОНО МЕДИА 100 
18. ВУК МИЋИЋ ЗВОНО МЕДИА 100 
19. ДРАГО ГАЈИЋ ВЕЧЕРЊЕ 

НОВОСТИ 
100 

20. ЕЛМЕДИН 
БОШЊАК 

ПОДРИЊЕ 
МЕДИА 

100 

21. САЊА 
ТРИФКОВИЋ 

АТВ 100 

22. СИНИША 
МИТРОВИЋ 

АТВ 100 

23. ЈЕЛЕНА ЗЕКИЋ РАДИО МЕЏИК 
МИЛИЋИ 

100 

24. НЕДЕЉКО 
БОСИОЧИЋ 

ДРИНА МЕДИА 100 

25. ИВАНА ТРБИЋ БХТВ 100 
26. ГОРАН САВИЋ БХТВ 100 
 УКУПНО  2.600 
 
2. Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције – Расходи за 
стручне услуге за Зворничко љето и обиљежавање 
значајних датума, економски код 412900, 
потрошачка јединица 01190120 Кабинет 
Градоначелника из буџета за 2022.годину. Средства 
ће се исплатити на благајни, а именованим бити 
додјељења на свечаном пријему код 
Градоначелника, 19. маја 2022. године. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-022-78/2022                    
18. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић 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. 
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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 05-373-4/22 од 20.5.2022. 
године извршило је у регистру Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 210  упис промјене лица овлашћеног за 
представљање Заједнице етажних власника зграде 
„Змајевац блок Д“ која се налази у улици  Светог 
Саве бр.5 Д  у  Зворнику на тај начин што ће 
предсјенику Скупштине Петровић Милени  престати 
право представљања Заједнице етажних власника 
зграде „Змајевац блок Д“. 
У даљем раду, Заједницу етажних власника зграде 
„Змајевац блок Д“ у Зворнику ће представљати 
предсједник Скупштине Ерић Бранко. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворника. 
 
Број: 05-373-4/2022                             НАЧЕЛНИК 
20. мај  2022. године                          ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-5/22 од 
03.06.2022. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 211 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Г-6'' која се налази у Улици 

Радничка број 7 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Бошњаковић 
Зорану предстати право представљања и заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''Г-6''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Г-6'' Зворник, ће заступати и представљати 
предсједник скупштине Матић Жељко. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-5/2022                             НАЧЕЛНИК 
3. јун  2022. године                             ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Градске управе града Зворник, на захтјев Стојић 
Драгана, предсједника скупштине удружења  у 
оснивању „Зворничко удружење младих“, у 
предмету кориштења имена Зворник у називу, на 
основу члана 4. а у вези са чланом 3. Одлуке о 
употреби симбола и имена Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 17/09),  
доноси, 

ОДЛУКУ 
 

I 
Одобрава се удружењу у оснивању „Зворничко 
удружење младих“ из Зворника, употреба имена 
града Зворник у називу.  

 
II 

„Зворничко удружење младих“ из Зворника, може 
извршити регистрацију код Основног суда у 
Бијељини са употребом имена Зворник из Tачке 1. 

 
III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 08-052-1-195/2022                  НАЧЕЛНИК 
25. мај  2022. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                  Дарко Стефановић с.р 
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