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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

24. jун 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
                                                          БРОЈ: 8/2022 

 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске“, 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 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
O  ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ 
УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ДЈЕЦИ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЈЕЦИ КОРИСНИКА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЈЕЦИ  ИЗ 

ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА 
 
I 

Доноси се Одлука о додјели новчане помоћи за 
набавку уџбеника и наставних средстава дјеци са 
инвалидитетом школског узраста, дјеци корисника 
материјалне помоћи школског узраста и дјеци из 
хранитељских породица школског узраста за 
школску 2022/2023 годину. 
 

II 
Право на новчану помоћ за набавку уџбеника и 
наставних средстава имају дјеца са инвалидитетом 
школског узраста која се налазе на списку ЈУ Центар 
за социјални рад Зворник, дјеци корисника 
материјалне помоћи школског узраста чији се 
старатељи налазе на списку ЈУ Центар за социјални 
рад Зворник и дјеца из хранитељских породицакоја 
се налазе у евиденцији ЈУ Центар за социјални рад 
Зворник. 

 
 
 

III 
ЈУ Центар за социјални рад Зворник доставља 
списа дјеце са инвалидитетом,списак дјеце 
корисника материјалне помоћи и списак  дјеце из 
хранитељских породица Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности који остварују право на 
додјелу новчане помоћи за набавку уџбеника и 
наставних средстава у износу од 150,00 КМ за 
школску 2022/23 школску годину. 
 

IV 
Право на додјелу новчане помоћи за набавку 
уџбеника и наставних средстава не могу осварити 
ученици који су остварили право на бесплатне 
уџбенике од стране Министарства просвјете и 
културе, Министарства породице, омладине  и 
спорта или другог Министарства у Влади републике 
Српске. 

 
V 

Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџета за 2022. годину, буџетска ставка 416100 - 
,,Текуће помоћи за набавку књига за ученике,, 

 
VI 

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

VII 
Доношењем ове одлуке престаје да важи одлука о 
додјели уџбеника дјеци са инвалидитетом, дјеци 
корисника материјалне помоћи и дјеци из 
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хранитељских породица број 02-022-67/2020 од 
17.07.2020.године. 

 
VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-86/2022                    
21. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
97/16, 36/19 и 61/21), члана  41. и 47. Статута  Града 
Зворника - Пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13,103/15), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
9.578,23 КМ, ДОО „Инфинити градњи“, 
ЈИБ:4403890320009 на жиро-рачун број: 161-
00001373100-10 код Рајфајзен банке. 
 

II 
Славиша Симић, директор ДОО „Инфинити градња“ 
обратио се дана 16.05.2022. године, Одјељењу за 
финансије Градске управе Зворник са захтјевом за 
поврат више уплаћених новчаних средстава на име 
накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта и накнаде на име ренте. Поврат 
средстава се врши из разлога што је  горе 
именовани по Рјешењу Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја број 05-
478-42/2020 од 08.07.2020. године уплатио на име 
ренте износ од 89.918,60 КМ и накнаду на име 
уређења градског грађевинског земљишта у износу 
од 91.846,27 КМ, што укупно износи 181.764,87 КМ. 
Надлежни орган је рјешењем број 05-478-42/2020 од 
07.03.2022. године измјенио своје рјешење од 
08.07.2020. године, чиме је утврђена обавеза 
плаћања накнаде на име ренте у износу од 
85.178,09 КМ и накнада на име уређења градског 
грађевинског земљишта у износу од 87.008,55 КМ, 
што укупно износи 172.186,64 КМ. Из напријед 
наведеног  произилази да је ДОО „Инфинити 
градњи“ утврђена мања обавеза у односу на ону коју 
је уплатила, те је потребно извшити поврат 
уплаћених средстава у висини од  9.578,23 КМ.  
 

III 
Средства уплатити на жиро-рачун ДОО „Инфинити 
градње“ број 161-00001373100-10 код Рајфајзен 
банке. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе 
Зворник”. 

Број: 02-460-1/2022                    
1. 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 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: „Санација и трасирање 
макадамских путева, израда обалоутврдних и 
потпорних зидова“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-3-18-3-32/22 дана 29.04.2022. 
године, пријавио се понуђач:      
       

1. „Пантић - промет“ д.о.о. Петковци - Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
прихватљиву цијену технички задовољавајуће 
понуде са укупним износом од 92.950,68КМ без ПДВ-
а. Рок за извођење радова је 30 дана од дана 
обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши 
по испостављању окончане ситуације. Против ове 
одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) 
десет дана од дана пријема. Жалба се подноси 
Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног 
органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-19/2022                    
24. 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, 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, д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Ивођење радова на 
доградњи котларнице у ОШ „Петар Кочић“ у 
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Скочићу“, објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-3-21-3-41/22, дана 12.05.2022. године, 
пријавили су се следећи понуђачи: 
 

1. „Kula Mont” д.о.о Зеница и 
2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове за 
набавку оглашених радова „Ивођење радова на 
доградњи котларнице у ОШ „Петар Кочић“ у Скочићу“ 
и проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је „Дуо 
Лујић“  д.о.о. Зворник. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 10.103,88КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 15 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању окончане ситуације.  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: 02-360-22/2022                    
20. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (″Службени гласник Републике Српске″, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 149. став 2. Закона 
о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(″Службени гласник Републике Српске″, број: 121/12 
и 46/17 ), Уредбе о садржају и начину израде плана 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће (″Службени гласник Републике 
Српске″, број: 101/21 ) и члана 41. Статута Града 
Зворник – пречишћени текст (''Службени гласник 
Града Зворник'', број 5/17,), градоначелник града 
Зворник доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 
ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Овим рјешењем Градоначелник Града Зворник 
на приједлог Службе цивилне заштите именује 
Радну групу за израду Плана заштите и спасавања 
од елементарне неопогоде и друге несреће, коју 
чине координатори и представник надлежне 
организационе јединице цивилне заштите Града 
Зворник. Координатори  се именују за сваки 
репрезентативни ризик из реда руководећих 
службеника градске управе, чланова Штаба за 
ванредне ситуације и представника организација и 
служби од значаја за заштиту и спасавање чија је 
надлежност у непосредној вези са 
репрезентативним ризиком. 

2. За чланове Радне групе за израду Плана 
заштите и спасавања од елементарне неопогоде и 
друге несреће именују се 
 

1) Рајко Јурошевић – начелник  Службе цивилне 
заштите - предсједавајући Радне групе – 
начелник Штаба за ванредне ситуције, 

2) Бошко Којић – координатор за ризик од 
земљотреса – Одјељење за просторно 
уређење – члан Штаба за ванредне ситуције, 

3) Славиша Милић – координтор за ризик од 
пожара – ПВСЈ Зворник - члан Штаба за 
ванредне ситуције, 

4) Небојша Бошковић – координатор за ризик од 
клизишта – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, 

5) Владан Стевановић – координатор за ризик 
од поплава – члан Штаба за ванредне 
ситуције,  

6) Љубица Васиљевић – координатор за 
техничко-технолошке несреће и акциденте – 
члан Штаба за ванредне ситуције   

7) Дарко Стефановић – координатор за 
екстремне метеоролошке појаве – Одјељење 
за привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности – члан Штаба за ванредне 
ситуције, 

8) Дејан Галић – координатор за експлозивна 
средства заостала из рата, напуштена 
експлозивна средства и неексплодирана 
убојита средства – Служба цивилне заштите 
– члан Штаба за ванредне ситуације 

9) Цвијета Остојић – координатор за ризике 
заразних болести  - ХЕС Дома здравља 
Зворник, 

10) Милан Ристић – координатор за ризик од 
заразних болести животиња – гранични 
ветеринарски инспекор - члан Штаба за 
ванредне ситуције.  

 
3. Представник надлежне оранизационе јединице 
цивилне заштите је предсједавајући Радне групе и 
координираће њеним радом на изради Плана 
заштите и спасавања од елементарне неопогоде и 
друге несреће Града Зворник. 
 
4. Задаци координатора су да:  

- дефинише потребне податке и да их 
идентификује гдје се налазе,  

- дефинише кључне партнере,  
- изради сценарио за репрезентативни ризик 

који му је додијељен  и изради матрицу 
ризика у складу са утврђеним критеријумима,  

- изради карту ризика и мапу опасности,  
- припреми приједлог за ниво мјера и 

активности од значаја за смањене ризика,  
- да се придржава рокова и извјештава 

носиоца израде Плана заштите и спасавања 
о динамици реализације задатака,  

- да документе израђује у складу са Уредбом о 
садржају и начину израде плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће (″Службени гласник Републике 
Српске″, број: 101/21 ),  
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- прати и преиспитује чињенице и околности те 
да их у комуникацији и координацији са 
носиоцем планирања уграђује у План 
заштите и спасавања од елементарне 
неопогоде и друге несреће. 

 
5. На приједлог координатора надлежни орган ће 
одредити и извршиоце који ће радити на 
реализацији задатака утврђених Уредбом о 
садржају и начину израде Плана заштите и 
спасавања а који ће сарађивати са координатором 
за репрезентативни ризик и у оквиру своје 
надлежности и струке допринијети реализицији 
утврђених задатака. 
 
6. Именовани чланови радне групе су дужни да 
обезбиједе ефикасност реализације израде Плана 
заштите и спасавања, да заједнички раде на 
остварењу циља и резултата, да отклањају 
евентуалне застоје током реализације, те да 
спроведе активности у пуној у кординацији са 
пресједавајућим Радне групе и руководством Града 
Зворник. 
 
7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављено у Службеном 
гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-111-8/2022                    
8. април  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 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. Именује се Пројектни тим за вршиоцe сталног 
стручног надзора у предмету: „Реконструкција, 
асфалтирање, санација и изградња путева, улица, 
путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта 
на путевима и уређење водотокова“ – Оквирни 
споразум, број: 02-360-18/2022, у саставу: 

 
1) Сања Перић из Зворника, дипломирани 

инжењер грађевине; 
2) Небојша Бошковић из Зворника, грађевински 

инжењер; 
3) Владан Стевановић из Зворника, 

дипломирани инжењер грађевине; 
4) Бојан Стевановић из Зворника, дипломирани 

инжењер саобраћаја. 
 

2. Радове из члана 1. ће изводити ДОО 
„ЗВОРНИКПУТЕВИ“ Зворник, према условима из 
понуде број: 1-03-554/22 од 14.06.2022. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу радова 
у складу са Оквирним споразумом, број:02-360-
18/22. Обавезују се вршиоци надзора да након 
извршења уговорених радова, 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''. 
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Број: 02-360-18-1/2022                    
17. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник број: 5/17), члана 5. Правилника о 
расподјели средстава за подршку пронаталитетној 
политици града Зворник – појединци, број 02-020-
4/20 од 14.05.2020. године и тачке 6. Јавног конкурса 
за додјелу новчаних средстава за суфинансирање 
једне процедуре асистиране репродукције, 
Градоначелник доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 
I 

Именује се Комисија за утврђивање приједлога за 
додјелу новчаних средстава по Јавном конкурсу, 
породицама у вези планирања породице за 
суфинансирање трошкова једне процедуре 
асистиране репродукције – вантјелесне оплодње, у 
следећем саставу: 

1. Мирјана Иваз, самостални стручни сарадник у 
Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности, предсједник 

2. Младен Николић, виши стручни сарадник у 
Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности, члан 

3. Николина Оро, предсједница НВО Удружења 
„Бебе 1“ Зворник, члан. 

 
II 

Задатак Комисије је да обради приспјеле пријаве по 
Јавном конкурсу и утврди приједлог Градоначелнику 
за додјелу средстава за једну процедуру асистиране 
репродукције – вантјелесне оплодње. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-111-23/2022                    
20. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1.  Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “ 
Челопек   исплата новчаних средстава у износу од 
6.397,56KM (словима: шестхиљадатристотине 
деведесетседам и 56/100КМ), намјенски за радове 
на поправци плафона у школи у Церу. 
 

2. Средства у износу од 6.397,56КМ уплаћују се по 
Фактури бр.7/22 достављеној од фирме   „ДУО 
ЛУЈИЋ“ Д.О.О ЗВОРНИК Трг Краља Петра 
Карађорђевића бб Зворник 75400  
ЈИБ:4402580270005, ПИБ: 402580270005. 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 „ДУО ЛУЈИЋ“ Д.О.О 
ЗВОРНИК, на жиро рачун             број: 555006-
00295444-69 Нова банка Филијала Зворник. 

 
4. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града     
Зворник.  

 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-400-72/2022                    
7. април  2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1.  Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “ 
Челопек   исплата новчаних средстава у износу од 
6.318,00KM (словима: шестхиљадатристотине 
осамнаестКМ), намјенски за радове на поправци 
таванске плоче у школи у Церу. 

 
2. Средства у износу од 6.318,00КМ уплаћују се по 
Фактури бр.8/22 достављеној од фирме         “ДУО 
ЛУЈИЋ“ Д.О.О ЗВОРНИК  Трг Краља Петра 
Карађорђевића бб Зворник 75400  
ЈИБ:4402580270005, ПИБ:402580270005. 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 „ДУО ЛУЈИЋ“ Д.О.О 
ЗВОРНИК, на жиро рачун             број: 555006-
00295444-69 Нова банка Филијала Зворник. 
 
4. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
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Број: 02-400-72/2022                    
7. април  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, 36/19 и 61/21) 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 ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
 
1. Одобрава се JУ ОШ „ Десанка Максимовић“ 
Челопек , исплата новчаних средстава у износу од 
500 КМ (словима: петстотинаКМ) намјенски за 
набавку тримера за одржавање травнатих површина  
око школских објеката. 

 
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: 02-400-135/2022                    
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, 36/19 и 61/21) 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 – ДОДАТНИ СПИСАК 
О ИСПЛАТИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ 

И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

1. Одобравају се средства на име новчаних награда  
успјешним ученицима основних школа на 
регионалним и републичким такмичењима у 
2021/22.години, у укупном износу 1.050 КМ 
(словима:једнахиљадапедесетКМ) и то поименично 
како слиједи: 

 
Рб ШКОЛА - ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Предмет  Регионално 

такмичење 
Републичко 
такмичење 

   Износ    
(КМ) 

Г ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ     
ЧЕЛОПЕК 

    

1 Огњен Вукосављевић Џудо до 28кг  2.мјесто 50 
2 Данијел Гајић Џудо до 38 кг  1.мјесто 50 
3 Василије Тодић  Џудо до 46 кг  2.мјесто 50 
4 Милица Ђурић Џудо до 28.кг  3мјесто  50 
5 Ивана Савић  Џудо до 28 кг  3мјесто  50 
6 Василије Лаловић Џудо до 55кг  2мјесто  50 
7 Валентина Драгћ Џудо до 32кг  3мјесто  50 
8 Кристина Јовановић Џудо до 40 кг  3мјесто  50 
9 Марија Ковачевић Џудо до 48 кг  2мјесто  50 
10 Ђорђе Шувира Џудо до 50 кг  2мјесто  50 
11 Сретен Јокић  Џудо до  60кг  2мјесто  50 
12 Марија Дукић Џудо до  40кг  2мјесто  50 
13 Кристина Гајић Џудо до 44кг  2мјесто  50 
14 Нина Мићић  Џудо до 48кг  2мјесто  50 
15 Анђела Вукосављевић Џудо до 52кг  3мјесто  50 
16 Николина Митровић Џудо до 63кг  3мјесто  50 
17 Филип Јешић Џудо до 60кг  3мјесто  50 
18 Дејан Станојевић Џудо до 73кг  3мјесто  50 
19 Танаско Вукосављевић Џудо до 81кг  2мјесто  50 
20 Јелена Јевтић Џудо до 57кг  3мјесто  50 
21 Дуња Тодоровић  Џудо до 40кг  3мјесто  50 
 СВЕ УКУПНО ОШ ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ ЧЕЛОПЕК  
     1.050 КМ 

 
Укупно :1.050 КМ (словиа: једнахиљадапедесетКМ). 
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2. Средства из тачке 1. овог закључка исплатиће се 
са буџетске позиције: 416100 – Награде Вуковаца и 
школска такмичења. 
 
3.Средства ће се обезбједити на благајни градске 
управе града Зворник. 
 
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: 02-400-126-1/2022                    
20. 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, 36/19 и 61/21 ) 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 СШЦ ''ПЕТАР 

КОЧИЋ'' ЗВОРНИК 
 

1. Додјељује се новчана награда ЈУ СШЦ ''Петар 
Кочић'' Зворник  на име екипних успјеха ученика на 
регионалним и републичким  такмичењима у 
2022.години, намјенски за набавку школског прибора 
и опреме у укупном износу  1.000 
КМ(Словима:једнахиљадаКМ). (Екипни успјеси 
ученика: Женска  екипа 1. мјесто - регија-одбојка- 
200 КМ , 2. мјесто - регија-рукомет -150 КМ, мали 
фудбал- друго мјесто  регија -150 КМ,  Мушка екипа 
– одбојка и кошарка  – друго мјесто –регија – 300 
КМ, Прва помоћ – Црвени крст –прво мјесто –регија 
200КМ). 
 
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: 02-400-129/2022                    
15. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст) Градоначелник Града Зворника 
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Гошић Игору из Зворника ће се исплатити 
новчани износ од 748,00 КМ на име уплате накнаде 
штете за оштећено возило усљед пада дрвета на 
исто на обиљеженом паркинг мјесту код зграде ''Б-
13'' у улици Браће Југовића у Зворнику. Накнада ће 
се извршити на жиро рачун именованог 
бр.1613000046140627 Raiffasen bank. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника, а исплата ће се извршити са позиције у 
буџету 419100-140601, остали расходи по судским 
рјешењима. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-430-1658/2021                    
6. април  2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст) Градоначелник Града Зворника 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Дарку Василићу, дипл. Инжењеру 
електротехнике, стални стручни надзор у предмету 
јавне набавке „Набавка и уградња опреме за 
одржавање уличне расвјете у граду Зворнику“, по 
рјешењу, број: 02-111-120/21 од 08.11.2021. године, 
који је извршио надзор по рачунима „Монти“ доо 
Зворник, број: 000043/21, 000044/21, 000045/21, 
000046/21, 000047/21, 000048/21, 000049/21, 
000050/21, 0000/52/21, 000053/21, 000055/21, 
000056/21, 000057/21, 000058/21, 000059/21, 
000060/21, 000061/21, 000062/21, одређује се 
накнада у износу од 419,30 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-430-711/2022                    
25. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
  
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких 
јединица: 

 
1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 5.640,00 КМ, на позицију: 

 
- 412500 -  Расходи за текуће одржавање 

зграде и опреме, потрошачка јединица 
01190125 – Служба професионалне 
ватрогасне јединице. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-54/2021                    
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

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

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 414100 – Субвенције за запошљавање и 
самозапошљавање незапослених, у 
износу од     5.130,00 КМ, на позиције: 

- 414100 - Субвенције за развој 
пољопривреде, у износу од 5.000,00 КМ, 

- 414100 - Субвенције за партиципацију 
непотпуних аутобуских линија, у износу од      
130,00 КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 415200 - Грант за финансирање Буџета за 
младе, у износу од 930,00 КМ, на позицијe: 

- 415200 - Грант за ОО СУБНОР Зворник, у 
износу од 500,00 КМ, 

- 415200 – Грант за пословну зону Јадар и 
Инжињеринг, у износу од 430,00 КМ. 

3) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 415200 - Грант за финансирање СПКД 
Просвета Зворник, у износу од 30,00 КМ, 
на позицију: 

- 415200 - Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС. 

 
4) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412900 - Расходи мртвозорства, у износу 

од 245,00 КМ, на позицију: 
- 412900 - Расходи за финансирање рада 

Центра за дјецу са посебним потребама. 
 

5) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 416100 - Текуће помоћи за стипендије 
студентима, у износу од 10.240,00 КМ,на 
позиције: 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима, у износу од 5.440,00 КМ, 

- 416100 - Текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика, у износу од 2.300,00 КМ, 

- 511100 - Издаци за градњу школских 
објеката, у износу од 2.500,00 КМ. 

 
6) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 415200 - Грант за финансирање спортских 

организација ( спортска резерва – 
одржавање турнира), у износу од 9.830,00 
КМ, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација (ФК Дрина – у износу од 
6.150,00 КМ, Спортске манифестације - у 
износу од 3.080,00 КМ и Кошаркашки 
клубови – у износу од 600,00 КМ). 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-56/2021                    
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

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

- Буџетска резерва - потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 4.580,00 КМ, на позицију: 

- 415200 -  Грант за финансирање 
културних манифестација, потрошачка 
јединица 01190150 – Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-40-57/2021                    
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких 
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 34.680,00 КМ, на позицијe: 

- 411100 -  Нето плате, потрошачка 
јединица 01190300 – Центар за социјални 
рад у износу од 11.050,00 КМ, 

- 416100 - Дознаке примаоцима услуга 
социјалне заштите које се исплаћује 
центар за социјлни рад из средстава 
Буџета РС 100% (лична инвалиднина), 
потрошачка јединица 01190300 – Центар 
за социјални рад у износу од 4.545,00 КМ, 

- 416100 - Финансирање социјалних 
потреба и социјалне заштите, потрошачка 
јединица 01190300 – Центар за социјални 
рад у износу од 2.960,00 КМ, 

- 411200 - Нето накнаде запослених, 
потрошачка јединица 01190300 – Центар 
за социјални рад у износу од 4.305,00 КМ, 

- 511200  -  Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката,  потрошачка јединица 
01190300 – Центар за социјални рад у 
износу од 9.800,00 КМ, 

- 411200 - Порези и доприноси на остала 
лична примања, потрошачка јединица 
01190300 – Центар за социјални рад у 
износу од 2.020,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-59/2021                    
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких 
јединица и у оквиру потрошачке јединице 01190300 - 
Центар за социјални рад: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиција: 

 
- 411100 - Порези на плате,у износу од 

7.350,00 КМ, 
- 411100 - Доприноси на плате, у износу од  

1.170,00 КМ, на позицију: 
- 411100 - Нето плате, у износу  од 8.520,00 

КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 411200 – Нето накнаде запослених,у 
износу од 2.460,00 КМ на позицију: 

- 411200 – Порези и доприноси на остала 
лична примања, у износу од 2.460,00 КМ. 
 

3) Реалокација ће се извршити са позиција: 
 

- 411200 – Нето накнаде запослених,у 
износу од 2.950,00 КМ, 

- 411300 - Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада, 
у износу од 3.050,00 КМ на позицију: 

- 411100 – Нето плате, у износу од  6.000,00 
КМ. 
 

4) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 416100 - Дознаке примаоцима услуга 

социјалне заштите које исплаћује центар 
за социјлни рад из средстава Буџета РС 
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100% (лична инвалиднина), у износу од 
4.245,00 КМ на позицијe: 

- 412900 - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 700,00 КМ, 

- 416100 - Средства за ванредне помоћи 
социјално угроженим, у износу од 3.545,00 
КМ. 

 
5) Реалокација ће се извршити са позиције: 

- 511300 - Издаци за набавку постројења и 
опреме за цивилну заштиту, потрошачка 
јединица 01190260 – Служба цивилне 
заштите, у износу од 2.682,00 КМ, на 
позиције: 

- 412200 - Расходи по основу утрошка  
комуналних и комуникационих услуга, 
потрошачка јединица 01190300 - Центар 
за социјални рад, у износу од 2.012,00 КМ, 

- 412900 - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), 
потрошачка јединица 01190300 - Центар 
за социјални рад, у износу од 165,00 КМ, 

- 416300 - Трошкови смјештаја социјално 
угрожених и незбринутих особа  у 
установе социјалне заштите (домови и 
приватан смјештај), потрошачка јединица 
01190300 - Центар за социјални рад, у 
износу од 505,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-60/2021                    
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2021. годину између потрошачких  
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 33.000,00 КМ, на позиције:   

- 415200 – Грант за финансирање 
културних манифестација, потрошачка 
јединица 01190150 – Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, у 
износу од 10.000,00 КМ, 

- 511200 – Издаци за инвестиционо 
одржавање и реконструкцију школских 
објеката, потрошачка јединица 01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности у износу од 23.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због финансирања радова на школском објекту у 
ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу и финансирања 
културних манифестација у Зворнику као и 
финансирање удружења која наступају ван Зворника 
и Републике Српске. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-63/2021                    
29. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се додатна средства и реалокација 
средстава Буџета града Зворника за 2021. годину 
између потрошачких јединица и у оквиру 
потрошачке јединице 01190240 – Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 43.020,00 КМ, на позицију: 

-  412200 -  Расходи по основу утрошка 
енергије, потрошачка јединица 01190240 – 
Служба за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима. 

 
2)  Реалокација ће се извршити са позицијe: 

 
- 412600 – Расходи  за гориво, у износу од 

5.740,00 КМ, на позиције: 
- 412100 – Расходи по основу закупа, у 

износу од 3.180,00 КМ, 
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- 412400 - Расходи за материјал за посебне 
намјене, у износу од 110,00 КМ, 

- 412900 - Oстали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван               
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 1.030,00    КМ, 

- 511300 - Издаци за набавку опреме - 
Градска управа, у износу од 1.420,00 КМ. 
 

3) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 511200 - Издаци за инвестиционо 
одржавање и реконструкција објеката 
Градске  управе, у износу од 1.000,00 КМ, 
на позицију: 

- 412900 - Oстали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза). 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-68/2021                    
30. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких 
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 63.890,00 КМ, на позиције: 

- 411100 -  Нето плате, потрошачка 
јединица 01190400 – ЈПВОУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ у износу од 32.770,00 КМ, 

- 638100 - Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, 
потрошачка јединица 01190400 – ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост“, у износу од 
23.120,00 КМ,  

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, потрошачка јединица 01190400 – 

ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“,  у 
износу од 4.100,00 КМ, 

- 412400 - Расходи за режијски материјал-
посебне намјене, потрошачка јединица 
01190400 – ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“,  у износу од 3.900,00 КМ. 

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

 
Број: 02-40-70/2021                    
30. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

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

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412500 – Одржавање уличне расвјете, у 

износу од 120,00 КМ, на позицију: 
- 412500 - Расходи за санацију 

водипривредних објеката. 
 
2)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412800 - Електрична енергија - трошкови 
уличне расвјете, у износу од 36.950,00 КМ,     

- на позицију: 
- 412800 - Расходи заједничке јавне 

комуналне потрошње - одржавање 
градске чистоће. 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412800 - Зимско одржавање путева, у 

износу од 10.450,00 КМ, на позицију: 
- 412800 - Расходи заједничке јавне 

комуналне потрошње - одржавање 
градске чистоће.      

 
4)  Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412800 - Расходи за одржавање локалне 

депоније и уклањање дивљих депонија, у 
износу од 450,00 КМ, на позицију: 

- 412900 - Расходи по основу накнада и 
пореза. 
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5) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412500 - Расходи за инфраструктуру у 
Мјесним заједницама, у износу од 
61.400,00 КМ, на позицију: 

- 511100 - Издаци у инфраструктуру у 
мјесним заједницама из властитих 
средстава. 

 
6) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412700 – Расходи за постављање табли 

са називима улица, у износу од 100,00 КМ, 
на позицију: 

- 412700 – Уговорене услуге за 
инфраструктуру. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна због 
мањка средстава на истим. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-71/2021                    
31. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких 
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 18.110,00 КМ, на позицију: 

- 412700 -  Уговорене услуге за 
инфраструктуру, потрошачка јединица 
01190170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја. 

 
2.  Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-72/2021                    
31. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 08180021 – JУ Народна библиотека и 
музејска збирка Зворник:  

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412300 – Расходи за режијски материјал,у 

износу од 270,00 КМ, на позиције: 
- 412500 – Расходи за текуће одржавање, у 

износу од 30,00 КМ, 
- 511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме, у износу од  240,00 КМ. 
 

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

 
3.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-73/2021                    
31. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру 
потрошачких јединица 01190140 – Oдјељење за 
финансије и 01190180 – Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту: 

 
1) Реалокација ће се извршити у оквиру 

потрошачке јединице 01190140 – Одјељење 
за финансије са позиције: 
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- 411200 – Нето накнаде трошкова 
запослених, у износу од    27.825,00 КМ, на 
позиције: 

- 411200  - Порези и доприноси на остала 
лична примања, у износу од 4.280,00 КМ, 

- 411100 - Нето плате, у износу од     
23.545,00 КМ. 

- 411100 - Доприноси на плате, у износу од 
7.305,00 КМ, на позицију: 

- 411100 - Нето плате. 
- 411400 - Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи, у износу од 10.060,00 
КМ,на позиције: 

- 411100 - Нето плате, у износу од 9.460,00 
КМ, 

- 411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсусуста 
који се не рефундирају, у износу од 600,00 
КМ. 

- 412900 - Накнаде предсједницима Мјесних 
заједница, у износу од 2.755,00 КМ, на 
позиције: 

- 412700 - Средства по уговору - 
Еурорегион, Савез општина и градова и 
друге, у износу од 475,00 КМ, 

- 412900 - Расходи за бруто накнаде за рад 
ван радног времена,у износу од 2.280,00 
КМ. 

- 413300 – Камата Новој банци за 
финансирање инфраструктуре и 
пренесених обавеза (кредит 2.000.000), у 
износу од 3.685,00 КМ, на позицију: 

- 413300 - Камате на кредитно задужење за 
финансирање пројеката инфраструктуре 
за које Влада Републике Српске врши 
суфинансирање(4.000,000,00), у износу од 
3.685,00 КМ. 

- 631300 - Издаци по основу аванса, у 
износу од 1.300,00 КМ, на позицију: 

- 631900 - Издаци за отплату дугова из 
претходних година. 

- 413300 – (Камата на кредит за 
финансирање капиталних улагања у 
износу од 7.000.000 КМ), у износу од 
1.450,00 КМ, на позицијe: 

- 413300 - Камата на кредит за 
финансирање инвестиционих улагања 
(4.000.000,00), у износу од 180,00 КМ, 

- 631900 - Издаци за отплату дугова из 
претходних година, у износу од 1.270,00 
КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити у оквиру 

потрошачке јединице 01190180 – Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту са позиције: 

 
- 416100 - Текуће помоћи за финансирање 

збрињавања најугроженијих породица, у 
износу од 11.950,00 КМ, на позицију: 

- 416100 - Текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ и демобилисани бораца. 

 

2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник" 
 
Број: 02-40-74/2021                    
31. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р.  
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), чл. 41 и 51. Статута града Зворник-
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину између потрошачких 
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- Буџетска резерва - потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначелника у 
износу од 68.920,00 КМ, на позицију: 

- 411100 -  Нето плате, потрошачка 
јединица 01190140 – Одјељење за 
финансије. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-40-75/2021                    
31. децембар  2021. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 4/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2022. годину између потрошачких  
јединица: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
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- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 9.780,00 КМ на позицију:   

- 511300 – Издаци за набавку опреме, 
потрошачка јединица 01190300 – Центар 
за социјални рад Зворник. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
набавку  опреме. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-1/2022                    
4. фебруар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
Одјељење за финансије 

 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:4/21) 
начелник Одјељења за  финансије    д о н о с и: 
 

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

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 415200 – Грант за финансирање спортских 

организација – спортска резерва, у износу 
од 9.910,00 КМ,  на позицију: 

- 415200  - Грант за финансирање спортских 
организација: ФК „Дрина“ у износу од 
7.940,00 КМ, Кошаркашки клубови у износу 
од 1.270,00 КМ и Спортске манифестације 
у износу од 700,00 КМ. 
          

2. Средства на наведеној  позицији неопходна како 
би се  завршило суфинансирање започетих 
активности спортских клубова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласник града Зворник". 

     
Број: 03-40-51/2021                             НАЧЕЛНИК 
21. децембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), начелник Одјељења за финансије 
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190110 – Стручна служба градске 
управе: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412900 – Порези и доприноси на накнаде 

скупштинских одборника, у износу од      
2.850,00 КМ, на позицију: 

- 412900 – Расходи за бруто накнаде 
члановима комисија. 

 
2. Средства на наведеној позицијама потребна због 
мањка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику рада Зворник" 
 
Број: 03-40-58/2021                             НАЧЕЛНИК 
29. децембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), начелник Одјељења за финансије 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобраваjу се додатна средства и реалокација 
средстава Буџета града Зворника за 2021. годину 
између потрошачких јединица и у оквиру 
потрошачке јединице 0815063 – ЈУ Tехнички 
школски центар - Зворник: 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 

банкарске услуге и услуге платног 
промета, у износу од 5,00 КМ, на позицију: 

- 412600 - Путни трошкови. 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412200 - Расходи по основу утрошка  
комуналних и комуникационих услуга, у 
износу од 3.200,00 КМ, на позицију: 

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-65/2021                             НАЧЕЛНИК 
29. децембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), начелник Одјељења за финансије 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190400 - JПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“:  

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

 
- 411100 – Доприноси на плате,у износу од 

8.893,00 КМ, на позиције: 
- 411100 – Порези на плате, у износу од 

1.633,00 КМ, 
- 411100 – Нето плате, у износу од  3.750,00 

КМ, 
- 411300 - Расходи за увећање накнаде 

плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсуства 
који се не рефундирају, у износу од 
2.515,00 КМ, 

- 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, у износу од 670,00 КМ, 

- 412900 - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу од 325,00 КМ. 
 

2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због мањка средстава на истим услед непланираних 
трошкова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-69/2021                             НАЧЕЛНИК 
30. децембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2021. годину 
("Службени гласник града Зворник", број: 4/21) и 
Одлуке о усвајању ребаланса Буџета града Зворник 
за 2021. годину ("Службени гласник града Зворник", 
број: 16/21), начелник  Одјељења за финансије 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2021. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190120 – Kaбинет Градоначелника: 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412700 – Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, у износу од   7.500,00 
КМ, на позицију: 

- 412700 – Расходи за услуге информи-
сања, медија и стратегија комуникације. 

 

2. Средства на наведеној позицијама потребна због 
мањка средстава на истој. 
 

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

Број: 03-40-78/2021                             НАЧЕЛНИК 
31. децембар  2021. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) начелник   Одјељења   
за   финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190140 - Oдјељење за 
финансије, на позицији: 

 
- 631900 – Издаци за отплату дугова из 

претходних година , у износу од 
100.000,00 КМ. 

       
2. Средства на тој позицији потребна због 
недостатка средстава  у првом кварталу. 

 
Број: 03-40-2/2022                               НАЧЕЛНИК 
25. фебруар  2022. године                ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р. 
 

Синдикална организација Градске управе 
Зворник 

 
На основу члана 37. Колективног уговора за 
запослене у градској управи Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 11/18, 11/19 
,13/20 и 6/22), Градоначелник Града Зворник и 
Синдикална организација Градске управе Града 
Зворник, закључили су 
 

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

ЗВОРНИК  
 

Члан 1. 
У члану 6. став 2. тачка 4. и 5.  мијења се и гласи:  
 

„4. Четврта платна група, послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче    
специјализацијом на основу стручности         
средњег образовања (ВКВ радник и ватрогасац-
спасилац), запослени у пријемној и мјесним 
канцеларијама Одјељења за општу управу и  
стручни сарадник-технички секретар у          
Кабинету градоначелника........................ 10,86-12,35,  
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5. Пета платна група, послови на којима се  
захтијева стручност која се стиче  вишим 
образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ЕЦТС бодова, или еквивалент, 
Руководилац архиве градске управе,       
Руководилац возног парка, Руководилац   
портирнице и  Руководилац заједничких 
послова......................................................12,50-13,99.“  
 

Члан 2. 
Све остале одредбе Колективног уговора за 
запослене у Градској управи Града Зворник остају 
непромјењене и даље на снази. 
 

Члан 8. 
Овај колективни уговор ступа на снагу даном 
обостраног потписивања. 
 
Број: 24/2022                            Број: 02-131-257/2022                
23. јун  2022. године                23. јун  2022. године 
Зворник                                                 Зворник 
 
Синдикална организација              Градска управа 
Градске управе Зворник                 Града Зворник 
          Предсједник                            Градоначелник 
   Весна Бошковић с.р.            Зоран Стевановић с.р. 
 

 

 

САДРЖАЈ
 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК   
 

1. Одлука о додјели новчане помоћи за набавку 
уџбеника и наставних средстава дјеци са 
инвалидитетом, дјеци корисника материјалне 
помоћи и дјеци из хранитељских 
породица................................................................1 

2. Одлука о поврату средстава................................2 
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-19/2022..............................................2 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-22/2022..............................................2 

5. Рјешење о именовању радне групе за       
израду плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће       
града Зворник........................................................3 

6. Рјешење о именовању Комисије за јавне 
набавке, број: 02-360-21/2022..............................4 

7. Рјешење, број: 02-360-18-1/2022.........................4 
8. Рјешење о именовању комисије,                      

број: 02-111-23/2022..............................................5 
9. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   

број: 02-400-72/2022..............................................5 
10. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   

број: 02-400-72/2022..............................................5 
11. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   

број: 02-400-135/2022............................................6 
12. Закључак – додатни списак о исплати награда 

ученицима основних и средњих школа ..............6 
13. Закључак о додјели новчане награде                

ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник...........................7 
14. Закључак, број: 02-430-711/2022.........................7 

 

 
 

15. Закључак, број: 02-40-54/2021.............................7 
16. Закључак, број: 02-40-56/2021.............................8 
17. Закључак, број: 02-40-57/2021.............................8 
18. Закључак, број: 02-40-59/2021.............................9 
19. Закључак, број: 02-40-60/2021.............................9 
20. Закључак, број: 02-40-63/2021...........................10 
21. Закључак, број: 02-40-68/2021...........................10 
22. Закључак, број: 02-40-70/2021...........................11 
23. Закључак, број: 02-40-71/2021...........................11 
24. Закључак, број: 02-40-72/2021...........................12 
25. Закључак, број: 02-40-73/2021...........................12 
26. Закључак, број: 02-40-74/2021...........................12 
27. Закључак, број: 02-40-75/2021...........................13 
28. Закључак, број: 02-40-1/2022.............................13 
 
Одјељење за финансије 
 

1. Закључак, број: 03-40-51/2021..........................14 
2. Закључак, број: 03-40-58/2021..........................14 
3. Закључак, број: 03-40-65/2021..........................14 
4. Закључак, број: 03-40-69/2021..........................15 
5. Закључак, број: 03-40-78/2021..........................15 
6. Закључак о сагласности за повлачење 

средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-2/2022..............................................15 

 
Синдикална организација Градске управе 
Зворник 
 
1. Колективни уговор о измјенама        

Колективног уговора за запослене у       
Градској управи Града Зворник........................15 

 
 

 
 
 

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

 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

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

 
Службени гласник града Зворник излази по потреби 

 

http://www.gradzvornik.org

