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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

15. септембар 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
                                                          БРОЈ:             

11/2022 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 

 
 

На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворника-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворника“, број: 5/17), 
Скупштина града Зворника на 14. редовној сједници 
одржаној  14. септембра 2022. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ КП. БР 7265/27 КО 

ЗВОРНИК НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  
РАДИ КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 
 
I 

Град Зворник ће Костић (Ђорђо) Живку,  продати 
непосредном погодбом  непокретности  означене 
као кп. бр. 7265/27 Хршава њива 5. класе површине 
144 м2 уписане у посједовни лист бр. 323 КО 
Зворник као посјед града Зворника са 1/1, којој по 
старом операту одговра  кч.бр. 3179/29 Ада пашњак 
површине 144 м2 уписана у зк.ул.бр. 1079 Ко 
Зворник као  Дражавна имовина  са 1/1 и правом 
располагања уписаним у корист Општине Зворник 
са 1/1. 

II 
Земљиште из тачке I се продаје ради комплетирања 
грађевинске парцеле по цијени од  432,00 КМ.  

 

 
 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику градa 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-114/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. 
Статута града Зворник–пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града 
Зворник на 14. редовној сједници одржаној  14. 
септембра 2022. године, донијела је  
                                

OДЛУКУ 
О  КУПОВИНИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

ЗВОРНИКУ, ЗА ПОТРЕБЕ  
ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ''НАША РАДОСТ'' 

ЗВОРНИК 
 
I 

Град Зворник ће  за потребе ЈПВОУ Дјечији вртић 
''Наша радост'' Зворник извршити куповину 
пословног простора и дворишта у Зворнику који се 
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налази у стамбено-пословном објекту  у Улици Вука 
Караџића бр. 73, изграђеном на земљишту 
означеном као кп.бр. 264/9 к.о.Зворник-град 
уписаним у лист непокретности бр. 1725 КО 
Зворник-град, који се састоји од пословног простора 
у приземљу, подуложак број 9,  пословни простор у 
ванпривреди, посебан дио зграде бр. 15 површине 
422 м2; пословног простора на првом спрату, 
подуложак број 9,  пословни простор у ванпривреди, 
посебан дио зграде бр. 16 површине 307 м2, укупна 
површина пословног простора 729 м2 и дворишта, 
подуложак број 9,  двориште, посебан дио зграде бр. 
17 површине 1301 м2, власаништво на земљишту 
Носиоци права заједничке својине и на посебним 
дијеловима зграде, уписаним у подуложак број  9.  
Д.о.о.''Еникон градња'' Зворник са 1/1, за укупну 
цијену од 1.988.830,00 КМ. 
(словима:милиондеветстотинаосамдестосамхиљада 
осамстотинатридесетконвертибилнихмарака). 
 

II 
Овлашћује се Градоначелник Зворника да са д.о.о. 
''Еникон градња'' Зворник закључи уговор о 
купопродаји непокретности из тачке I ове одлуке.  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-115/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу  члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број: 5/17), Скупштина града Зворник на 14. редовној 
сједници одржаној 14. септембра 2022. године   
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
 ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' ЗВОРНИК 

 
I 

1) Град Зворник уступа без накнаде  ЈУ ''Центар за 
социјални рад'' Зворник на привремено коришћење 
и управљање пословни простор у Зворнику који се 
налази у стамбено-пословном објекту  у Улици 
Браће Обрадовића бр.10, изграђеном на земљишту 
означеном као кп.бр. 880/1 к.о. Зворник-град укупне 
корисне површине од 509 м2, који се састоји од 
пословног простора у приземљу  уписаног у лист 
непокретности број 49, подуложак број 2,  пословни 
простор у привреди, посебан дио зграде бр. 7 
површине 151 м2 КО Зворник-град; пословног 
простора на првом спрату  уписаног у лист 
непокретности број 49, подуложак број 2,  пословни 
простор у привреди, посебан дио зграде бр. 8 
површине 179 м2 КО Зворник-град и пословног 
простора на другом спрату  уписаног у лист 

непокретности број 49, подуложак број 2,  пословни 
простор у привреди, посебан дио зграде бр. 9 
површине 179 м2 КО Зворник-град, власаништво 
Град Зворник са 1/1. 
 
2) Пословни простор из подтачке 1) ове одлуке је у 
власништву града Зворник, који је у пословним 
књигама Града Зворник укњижен као основно 
средство и његова књиговодствена вриједност на 
дан 01.01.2022. године износи: набавна вриједност 
1.499.514,00 КМ, исправка вриједности 1.874,39 КМ, 
садашња вриједност 1.497.639,6 КМ. 
 

II 
ЈУ ''Центар за социјални рад'' Зворник је дужан да са 
уступљеним простором поступа са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи његово одржавање, чување 
и намјенско коришћење. 
 

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

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

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-116/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 7. и 10. Закона о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник републике 
Српске'' број 97/21, 36/19 и 61/21), чл. 16. и 19. 
Закона о водама (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/16) и члана 
27. Статута града Зворник-пречишћен текст (''Сл. 
гласник града Зворник'' број: 5/17),  Скупштина града 
Зворник на 14. редовној сједници одржаној  14. 
септембра 2022. године   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСТУПАЊУ ВОДОВОДА У МЗ ДИВИЧ НА  

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ И  УПРАВЉАЊЕ 
АД ''ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' ЗВОРНИК  

 
I 

Град Зворник уступа на привремено коришћење и 
управљање изграђени систем водоснабдијевања у 
Мјесној заједници Дивич  АД ''Водовод и комуналије'' 
Зворник. 
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II 
Водоводни  систем је у власништву града Зворник, 
који се састоји од пумпне станице снаге 2,2 кв, 
потисног  цјевовода од пумпе до базена  промјера 2 
цола и базена капацитета 30 м3. 
 

III 
АД ''Водовод и комуналије'' Зворник је дужан са 
уступљеним објектима поступати са пажњом доброг 
домаћина, да спроводи њихово одржавање, чување 
и намјенско коришћење. 
 

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

V 
О уступању водоводног  система сачиниће се уговор 
који ће у име Града Зворник потписати 
Градоначелник Зворника. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-117/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 14. редовној сједници одржаној 14. 
септембра 2022. године , донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ 
РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2018-
2027. ГОДИНА УСКЛАЂЕНE СА ИЗМЈЕНАМА 
РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА О СТРАТЕШКОМ 
ПЛАНИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ РАЗВОЈЕМ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

I 
Усваја се Стратегија интегрисаног развоја града 
Зворник за период 2018-2027. година која је 
усклађена са измјенама регулаторног оквира о 
стратешком планирању и управљању развојем у 
Републици Српској (у даљем тексту: Стратегија) која 
је саставни дио ове одлуке. 
 

II 
Стратегија је усклађена са одредбама Закона о 
стратешком планирању и управљању развојем у 
Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 63/21), одредбама Уредбе о 
стратешким документима у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 94/21) 

и одредбама Уредбе о спроведбеним документима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 8/22). 
 

III 
Усклађивање Стратегије је извршио Одсјек за 
управљање развојем и међународну сарадњу уз 
стручну помоћ екстерног консултанта. 
 

IV 
За иницирање и координацију израде, реализације и 
извјештавања о реализацији стратешких 
средњорочних и годишњих планова рада задужује 
се Одсјек за управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-118/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 14. редовној сједници, одржаној  14. 
септембра 2022. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА КОЈЕ 

ПРИПАДАЈУ ОДБОРНИЦИМА  
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

У Одлуци о накнадама које припадају одборницима 
Скупштине града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'' број: 16/16 и 10/17) у даљем тексту: 
Одлука, у члану 7. мијења се  
став 3. и гласи: 
 
''Матичару који присуствује вјенчању у нерадне дане 
припада посебна накнада у износу од 50,00 КМ без 
обзира на број вјенчања тог дана.“ 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник'', a примјењује се за обрачун накнада од 1. 
септембра 2022. године. 
 
Број: 01-022-119/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
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Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници, 
одржаној  14. септембра 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ 
ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
1. Усваја се Извјештај о остварењу Плана 
имплементације Стратегије интегрисаног развоја 
града Зворник за за 2021. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-120/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници, 
одржаној  14. септембра 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2021-2023. 

ГОДИНА 
 
1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана 
капиталних инвестиција 2021-2023. година. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-121/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници, 
одржаној  14. септембра 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И 
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 
30.06.2022. ГОДИНЕ. 

 
1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју града Зворник за период 01.01. до 
30.06.2022. године.   

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-122/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници, 
одржаној  14. септембра 2022. године,  донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ 
 
1. Усваја се Извјештај  о извршењу буџета за 
период 01.01.-30.06.2022. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-123/2022                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
  
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16 ) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници 
одржаној 14. септембра 2022. године, донијела  је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ДИРЕКТОРА  

ЈУ „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“  КИСЕЉАК 
 
1. Зоран Радосављевић из Зворника, разрјешава 
се  дужности директора ЈУ „Дом за старија лица“   
Кисељак, због истека мандата на који је именован. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-29/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16 ) и чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'',број: 5/17), 
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Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници 
одржаној 14. септембра 2022. године, донијела  је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ   ДИРЕКТОРА  
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“  ЗВОРНИК 

 
1. Ђорђе Деурић из Зворника, разрјешава се  
дужности директора ЈУ „Дом омладине“   Зворник, 
због истека мандата на који је именован. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-30/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07, 109/12 и 44/16), чланa 12. 
Закона о Министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 41/03) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 14. редовној сједници одржаној 14. 
септембарa 2022.  године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈУ „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА “ КИСЕЉАК 
  
1. Бошко Васић, дипломирани економиста  из 
Кисељака, именује се за  директора ЈУ „Дом за 
старија лица“ Кисељак, на период од четири године. 
     
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-31/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07, 109/12 и 44/16), чланa 12. 
Закона о Министарским, владиним и другим 
именовањима у РС (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 41/03) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), Скупштина града 
Зворник на 14. редовној сједници одржаној 14. 
септембарa 2022.  године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ “  ЗВОРНИК 

1. Ђорђе Деурић, дипломирани економистa  из 
Зворника, именује се за  директора ЈУ „Дом 
омладине“  Зворник, на период од четири године. 
    
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-32/2022                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
14. септембар 2022. године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                    Синиша Мијатовић с.р. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Правилнику о подстицајима у 
привреди број: 02-020-4/22 од 08.04.2022.године и 
тачке VII. Jaвног позива за додјелу средстава 
(субвенција) за самозапошљавање у 2022.години 
број: 02-123-19/22 од 01.07.2022.године, 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА У 
2022. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства за суфинансирање 
самозапошљавања по Правилнику о подстицајима у 
привреди и Јавном позиву за додјелу средстава 
(субвенција) за самозапошљавање у 2022.години, и 
то за оснивање: 
 

1. 17 предузетника, 
2.  2 друштва са ограниченом одговорношћу. 

 
Члан 2. 

За суфинансирање самозапошљавања из члана 1. 
ове Одлуке Градска управа ће издвојити укупно 
95.000,00 КМ. 
Подстицајна средства додјељују се у фиксном 
износу од 5.000,00 КМ по кориснику, а исплаћиваће 
се аконтативно на кварталном нивоу. 
 

Члан 3. 
Суфинансирање самозапошљавања ће се вршити 
на основу Јавног позива и Уговора који ће бити 
потписан појединачно са сваким корисником 
подстицаја. 
 

Члан 4. 
Саставни дио ове Одлуке је списак лица којима је 
одобрено суфинансирање самозапошљавања по 
Јавном позиву. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник'', 
на огласној табли и интернет страници града 
Зворник. 
 

Број: 02-123-19-24/2022                     
2. август  2022. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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СПИСАК ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНО СУФИНАНСИРАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА 
ПО ЈАВНИМ ПОЗИВУ БРОЈ 02-123-19/22 

 
Р.б
р. 

Број пријаве Корисник средстава Оснивање 
предузетника/ 
правног лица 

Износ 

1. 02-123-19-2/22 Милић Милена, Каракај предузетник 5.000,00 
2. 02-123-19-3/22 Никић Василије, Улице предузетник 5.000,00 
3. 02-123-19-4/22 Мићић Драган, Роћевић предузетник 5.000,00 
4. 02-123-19-6/22 Томић Ирена, Зворник предузетник 5.000,00 
5. 02-123-19-8/22 Објекат брзе хране ''Pop's '' Огњен 

Васиљевић с.п. Каракај 
предузетник 5.000,00 

6. 02-123-19-9/22 Бајић Душко, Тршић предузетник 5.000,00 
7. 02-123-19-10/22 Аћимовић Весна, Цер предузетник 5.000,00 
8. 02-123-19-11/22 Ждрало Слађан, Зворник предузетник 5.000,00 
9. 02-123-19-12/22 Остојић Славко, Јардан предузетник 5.000,00 
10. 02-123-19-13/22 Ћирковић Радомир, Зворник предузетник 5.000,00 
11. 02-123-19-14/22 Савић Милан, Челопек предузетник 5.000,00 
12. 02-123-19-16/22 Васиљевић Ненад, Каракај предузетник 5.000,00 
13. 02-123-19-17/22 Јовичић Ђорђе, Каракај предузетник 5.000,00 
14. 02-123-19-18/22 Гостионица, кафе бар, аутоперионица 

''ЦЕНТАР'' Снежана Крстић с.п. Трновица 
предузетник 5.000,00 

15. 02-123-19-20/22 Ћирковић Александра, Зворник предузетник 5.000,00 
16. 02-123-19-21/22 Гаврић Славко, Зворник предузетник 5.000,00 
17. 02-123-19-23/22 Стојановић Јовислав, Зворник предузетник 5.000,00 
18. 02-123-19-15/22 Стевановић Марко, Роћевић правно лице 5.000,00 
19. 02-123-19-19/22 Доо ''С МОДУЛ'' Зворник правно лице 5.000,00 
  УКУПНО  95.000,00 
Суфинансирање самозапошљавања вршиће се на период од 12 мјесеци, аконтативно на кварталном нивоу. 
 
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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О СУБВЕНЦИЈИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се права и поступак 
одобравања субвенција трошкова превоза ученика 
основних школа, које се финансира из буџета града 
Зворник. 
 

II 
Право на субвенцију у финансирању дијела 
трошкова превоза имају ученици, основних школа 
који имају дотацију Министарства, и то у износу од 
15 КМ по ученику. 
 
Право на субвенцију имају ученици који путују преко 
4 километра и имају субвенцију Министарства 
просвјете и културе а не налазе се на списку 
субвенционисаних ученика по Одлуци 02-022-
110/21.  
 

III 
За остваривање права из тачке 2 ове Одлуке 
доставља се списак ученика од основних школа са 
подручја територије града Зворник. 
 

IV 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-111/2022                     
29. август  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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка, уградња и 
одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на путевима на подручју града 
Зворника – Лот1“ и „Набавка, уградња и одржавање 
вертикалне саобраћајне сигнализације и 
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саобраћајне опреме на путевима на подручју града 
Зворника – Лот2“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-2-29-3-62/22, дана 09.08.2022. 
године, пријавили су се следећи понуђачи и то за: 
 
Лот1 - Набавка, уградња и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на путевима на подручју 
града Зворника: 
 

1. „Буљан цесте“ д.о.о. Крешево и 
2. „Зворникпутеви“ д.о.о. Зворник. 

 
Лот2 - Набавка, уградња и одржавање вертикалне 
саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на 
путевима на подручју града Зворника: 
 

1. „Буљан цесте“ д.о.о. Крешево и 
2. „Сигнал пром“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених услуга „Набавка, уградња и 
одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на путевима на подручју града 
Зворника – Лот1“ и проведене „е-аукције“ 
најповољнији понуђач је „Зворникпутеви“ д.о.о. 
Зворник, док је за „Лот2 - Набавка, уградња и 
одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације и 
саобраћајне опреме на путевима на подручју града 
Зворника“ најповољнији понуђач „Сигнал пром“ 
д.о.о. Зворник. 
 

III 
Понуђачи из члана ll ове Одлуке оцијењени су као 
најповољнији јер су за наведене услуге доставили 
најниже цијене технички задовољавајућих понуда и 
то за ЛОТ1 – 38.250,00КМ без ПДВ-а и ЛОТ2 – 
64.390,00КМ без ПДВ-а.  
 
Са изабраним понуђачима ће се закључити оквирни 
споразум на три (3) године. Услуге ће се вршити по 
потреби у року који буде дефинисан за сваки уговор 
посебно у складу са закљученим оквирним 
споразумом. У случају хитности, давалац услуга је 
дужан да се одазове на позив у року од 24 сата. 
Плаћање се врши у року од 30 дана по 
испостављању овјерене фактуре/рачуна. 
 
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: 02-360-31/2022                     
8. септембар 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, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну 
набавку: „Набавка услуга путем директног ТВ 
преноса емисије „Недељно поподне“ у граду 
Зворнику“ понуду је доставио понуђач:  
 

1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најуспјешнији јер је за набавку оглашених Услуга из 
Анекса II дио Б Закона доставио прихватљиву цијену 
технички задовољавајуће понуде са укупним 
износом од 15.000,00КМ без ПДВ-а. Датум 
емитовања емисије је 25.09.2022. године у времену 
од 1500-1915 часова. Плаћање се врши најкасније 30 
дана након испостављања рачуна/фактуре. 
 
Против ове Одлуке кандидат/понуђач има право на 
жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. 
Жалба се односи Канцеларији за разматрање жалби 
путем уговорног органа у три примјерка. 
 
Број: 02-360-32/2022                     
2. септембар 2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута 
Града Зворник – пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник 
доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ 

СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ, 
ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

У Правилнику о коришћењу службених мобилних, 
фиксних телефона и репрезентације ("Службени 
гласник града Зворник", број: 13/17 и 9/20) у члану 2. 
став 1. тачка 2. подтачка 4. која гласи : "4. Начелник 
Службе за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу до 100,00 КМ",  брише се. 
Досадашња подтачка 5. постаје подтачка 4. и у истој 
се број: "50,00" замјењује бројем: "100,00". 
 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-020-10/2022                     
8. септембар 2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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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,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка, уградња и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на путевима на подручју 
града Зворника – Лот1“ и „Набавка, уградња и 
одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације и 
саобраћајне опреме на путевима на подручју града 
Зворника – Лот2“ - отворени поступак, број: 02-360-
31/22, у саставу: 
 

1) Горан Писић, предсједник  -Зоран Ђукановић, 
замјеник предсједника, 

2) Сања Перић, члан                
-Ружа Остојић, замјеник члана, 

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

4) Хариз Мехидић, члан                   
-Младен Николић, 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 и Правилника о измјенама Правилника о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке број: 02-020-8/22 од 21.06.2022. 
године те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави Градоначелнику. 
Oтварање понуда ће се обавити дана 31.08.2022. 
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: 02-360-31/2022                     
30. авагуст 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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер - члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора за извођење радова санације 
путева, клизишта, водотокова и уређење јавних 
површина, сходно Оквирном споразуму број 02-360-
18/22 од 17.06.2022. године, у предмету 
„Реконструкција, асфалтирање, санација и изградња 
путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, 
санација клизишта на путевима и уређење 
водотокова“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити извођач 
„Зворникпутеви“ д.о.о Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-18-1/22 од 15.06.2022. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу радова 
у складу са Оквирним споразумом, број 02-360-18/22 
од 17.06.2022.године. Обавезују се вршилац 
надзора да након извршења уговорених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-2/2022                     
2. септембар 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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                      
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер - члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора за извођење радова 
реконструкције дијела локалног пута у мјесној 
заједници Локањ, сходно Оквирном споразуму број 
02-360-18/22 од 17.06.2022. године, у предмету 
„Реконструкција, асфалтирање, санација и изградња 
путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, 
санација клизишта на путевима и уређење 
водотокова“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити извођач 
„Зворникпутеви“ д.о.о Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-18-1/22 од 15.06.2022. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу радова 
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у складу са Оквирним споразумом, број 02-360-18/22 
од 17.06.2022.године. Обавезују се вршилац 
надзора да након извршења уговорених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-3/2022                     
2. септембар 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,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                       
1. Даница Пелемиш Суботић из Зворника, по 
занимању дипломирани политиколог за новинарство 
и комуникологију, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке: 
„Набавка услуга директног ТВ преноса емисије 
„Недељно поподне“ у граду Зворнику“.  
 
2  Услуге из члана I ће вршити „РТВ БН“ д.о.о 
Бијељина, према условима из понуде број: 02-360-
32-1/22 од 01.09.2022.године. Давалац услуга се 
обавезује да пружи услуге директног ТВ преноса 
емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику, дана: 
25.09.2022.године, у времену од 15:00 до 19:15 
часова. Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења уговорених услуга, достави Извјештај 
Надзорног органа  о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-32-1/2022                     
6. септембар 2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 29. Одлуке о допунским правима 
породица погинулих бораца и војних инвалида 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 8/17) 
Начелник одјељења за борачко-инвалидску заштиту, 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА 

ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 
 

I 
У Комисију за додјелу једнократних новчаних 
помоћи у Одјељењу именују се:  
            

1. Рикић  Маријана,предсједник  
2. Благојевић Драгана, члан 
3. Стевић Лидија, члан. 

II 
 Задатак Комисије састоји се у следећем: 
 
Пристигле захтјеве за једнократну новчану помоћ 
рјешавати једном или два пута мјесечно у       
зависности од броја поднесених захтјева у току 
мјесеца   

- Комисија ће давати мишљење по сваком захтјеву у 
погледу испуњавања услова по члану 15.Одлуке о 
допунским правима, број: 01-022-61/17 од 11.маја 
2017.године, 
Уз дато мишљење по сваком захтјеву комисија ће 
дати приједлог о висини одобрене једнократне 
новчане помоћи за подносиоца захтјева, а на основу 
свих релевантних доказа о материјалном и 
социјалном стању подносиоца захтјева и његових 
чланова породице водећи рачуна да ''мах износ'' 
одобрене новчане помоћи буде у складу са чланом  
16. наведене Одлуке.  
                                                                                                 

III 
Комисија ће у раду приликом давања мишљења и 
утврђивања износа одобрене новчане помоћи, 
одлучивати већином гласова из састава. 

 
IV 

Овим рјешењем замјењује се рјешење Начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту број: 06-
111-47/21 од  24.02.2021.године 
 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-111-28/2022                     
30. август 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, 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “  
Челопек  исплата новчаних средстава у износу од 
53.831,49 КМ 
(словима:педесеттрихиљадеосамстотинатридесетје
дна  и 49/100КМ), намјенски за замјену крова на 
школи у Петковцима. 
 
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 2023. годину. 
 
3. Средства ће се дозначити на жиро рачун 
извођача радова који се обавезује да исплату 
средстава реализује у наредној 2023.години. 
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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: 02-400-179/2022                     
6. септембар 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, 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „Вук Караџић “ Роћевић 
исплата новчаних средстава у износу од 1.392,18КМ 
(словима:једнахиљадатристотинедеведесетдва 
и18/100КМ), намјенски за трошкове набавке, 
испоруке и уградње робе за потребе централног 
гријања у ПО Кисељак. 
 
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. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 
4. Средства из овог закључка ће се дозначити на 
рачун посебних намјена код Нове банке            а.д. 
број:555-100-0043652005, Фонд 03, Врста 
прихода:722591, ЈИБ школе:440257740008, 
Организациони код школе:08140147. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-192/2022                     
12. септембар 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, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „Никола Тесла“ Пилица, 
исплата новчаних средстава у износу од 4.000,00 КМ 

(словима:четирихиљадеКМ)  намјенски за 
рјешавање снабдијевања питке воде  у школи која је 
склопила уговор са компанијом „Vivia office&home“ 
Д.О.О. Бања Лука у предходном периоду како би се 
наставило снабдијевање питком водом док се не  
уради градски водовод како је предвиђено. 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 412500 – Расходи  за 
санацију 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 JУ ОШ „Никола Тесла“ Пилица,        
број:562-009-00000439-95 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: 02-400-194/2022                     
12. септембар 2022. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја објављује 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-12/22 од 
13.09.2022. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 192 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Јахорина'' која се налази у Улици 
Светог Саве  број 88 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Иванки Грујић 
предстати право представљања Заједнице етажних 
власника зграде ''Јахорина''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Јахорина'' Зворник, ће    заступати предсједник 
Управног одбора Јевтић Елизабета, а представљати 
предсједник Скупштине  Костић Стево. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-12/2022                           НАЧЕЛНИК 
13. септембар  2022. године             ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р.
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