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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

12. октобар 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
                                                          БРОЈ:             

12/2022 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Метеризе 4“ Зворник, Ул. Насеље 
Бирач бр. 11, ЈИБ 4960076010003, у износу од 
2.000,00КМ, намјенски за суфинансирање санације 
крова зграде. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Метеризе 4“ 
из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова за радове из 
тачке I ове одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Метеризе 4“ 
је обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 

 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Метеризе 4 “ број: 562-
003-81609797-24 отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-21/2022                     
19. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-8“ Зворник, Улица Браће 
Југовића, ЈИБ 4960010590009, у износу од 
3.000,00КМ, намјенски за суфинансирање 
реконструкције крова зграде. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-8“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-8“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Б-8“ број: 562-003-
81407823-84 отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-26/2022                     
19. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-14“ Зворник, Улица Браће 
Југовића бр. бб, ЈИБ 4960045450005, у износу од 
5.000,00КМ, намјенски за суфинансирање 
реконструкције крова зграде. 
 
 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-14“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-14“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Б-14“ број: 551-310-
11258203-35 отворен код Уникредит банке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-41/2022                     
20. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Арена – улаз 3“ Зворник, 
Карађорђева 4, ЈИБ 4960049120000, у износу од 
2.000,00КМ, намјенски за суфинансирање трошкова 
за молерске радове и промјене столарије на 
стубишту. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворника. 
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III 
1) Заједница етажних власника зграде „Арена – улаз 
3“ из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова за радове из 
тачке I ове одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Арена – улаз 
3“ је обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Арена – улаз 3 “ број: 571-
100-00000387-22 отворен код Комерцијалне банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворника“. 
 
Број: 02-400-61/2022                     
20. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-38“ Зворник, Kaрађирђева 10 
ЈИБ 4960010400005, у износу од 25.000,00КМ, 
намјенски за суфинансирање пројекта 
реконструкције крова и фасаде зграде. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-38“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-38“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „С-38“ број: 562-003-
81683993-51 отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-69/2022                     
06. април  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 6/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-2“ Зворник, ЈИБ 4960010100001, 
у износу од 1.550,00КМ, намјенски за 
суфинансирање куповине пумпе за воду. 
 

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

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

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

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

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-82/2022                     
26. април  2022. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Москва“ Зворник, ЈИБ 
4960010280000, у износу од 15.000,00КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова извођења 
грађевинских радова на утопљавању дијела зграде 
„Москва“. 
 

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

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

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и подршка 
енергетској ефикасности), потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначелника. 
 

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Москва “ број: 551-028-
00007211-62 отворен код Уникредит банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-400-112/2022                     
31. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута града Зворник-пречишћени текст (Службени 
гласник града Зворник, број: 5/17), Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-38“ Зворник, Kaрађирђева 10, 
ЈИБ 4960010400005, у износу од 30.000,00КМ, 
намјенски за суфинансирање пројекта 
реконструкције крова и фасаде зграде. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-38“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-38“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

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

V 
1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „С-38“ број: 562-003-
81683993-51 отворен код НЛБ банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-123/2022                     
15. јун  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
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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: „Реконструкција 
просторија за кухињу у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ у 
Зворнику “, објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-3-21-3-41/22, дана 12.05.2022. године, 
пријавили су се следећи понуђачи: 
 

1. „Hidrocom” д.о.о Зворник, 
2. „Електроцентар Петек“ д.о.о. Тузла и 
3. „Gradex“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Реконструкција 
просторија за кухињу у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ у 
Зворнику “ и проведене „е-аукције“ најповољнији 
понуђач је „Gradex“ 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 43.249,75КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 20 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: 02-360-33/2022                     
16. октобар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 98.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број  97/16),  члана  41. Статута града Зворник - 
Пречишћени текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број 5/17) и члана 6. Правилника о пријему 
у радни однос и стручном оспособљавању 
приправника у Градској управи Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“, бр. 3/18 и 
10/19), Градоначелник Зворника доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

ПРИПРАВНИКА У 
ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 

1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем приправника у Градску управу 
Града Зворник, по Јавном конкурс број 02-123-24/22, 
објављеном у дневном листу „Глас Српске“ 
09.09.2022. године и „Службеном гласнику 
Републике Српске“ број 89/22, дана 13.09.2022. 
године у саставу:  
 

1) Веселин Тијанић, предсједник, 
2) Данијел Милошевић, члан, 
3) Милка Павловић, члан. 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.       
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4.  Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 
Број: 02-123-24-38/2022                     
30. септембар 2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 46, 47, 48 и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 41. и 51. 
Статута Града Зворник – пречишћен текст 
("Службени гласник града Зворник", број: 5/17) и 
Одлуке о начину примопредаје дужности у случају 
престанка мандата ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/21), Градоначелник доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ДУЖНОСТИ 
 
1.Именује се Комисија за примопредају дужности, 
која ће присуствовати примопредаји дужности, 
службених аката и службених печата између 
именованих лица (именованог лица коме је 
престала дужност директора и именованог лица које 
преузима дужност директора) у ЈУ "Дом за старија 
лица" Кисељак, у саставу: 
 

1) Сања Перић, предсједник комисије, 
    Зоран Ђукановић, замјеник предсједника , 
2) Милош Томић, члан , 
    Дарко Цвијетиновић, замјеник члана, 
3) Душанка Николић, члан , 

    Милена Лазаревић, замјеник члана . 
2.Задатак комисије је да присуствује примопредаји 
дужности, службених аката и службених печата 
између именованих лица у ЈУ "Дом за старија лица" 
Кисељак и сачини записник. 
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3.Један примјерак записника потписан од стране 
чланова комисије и именованих лица између којих 
се врши примопредаја дужности комисија  је дужна 
доставити Градоначелнику. 
 
4.За рад комисије одговоран је предсједник.  
 
5.Примопредаји дужности присуствују лице које 
предаје, односно које прима дужност, предсједник и 
чланови ове комисије. 
 
6.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-33/2022                     
16. септембар  2022. године     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - Пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник 
Зворника доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПОВЈЕРЕНИКА 

 
1. Миле Јовић, самостални стручни сарадник за 
међуопштинску сарадњу и подршку друштвеном 
активизму у Кабинету градоначелника Градске 
управе Града Зворник, именује се за повјереника 
Града Зворник код Савеза општина и градова 
Републике Српске. 
 
2. Задатак Повјереника је да обезбједи 
координацију и комуникацију између Града Зворник 
и Савеза општина и градова Републике Српске, што 
укључује: 

- старање о документима, упитницима и 
формуларима које Савез шаље на 
попуњавање у Град, тј. да упућени акти стигну 
на вријеме до особе у Граду којој су 
намјењени и да се у задатим роковима на 
исте одговори надлежнима у Савезу; 

- достављање адекватних материјала и 
информација из Града у стручну службу 
Савеза; 

- пружање помоћи Савезу у организовању 
догађаја, радионица и састанака у Граду; 

- пружање помоћи Савезу у организовању 
посјета званичника Савеза Граду; 

- одржавање веза са Стручном службом 
Савеза у циљу ширења информација о 
Савезу и његовим активностима у Граду, као 
и прослеђивање одређених информација 
Градоначелнику, односно другим надлежним 
лицима; 

- пружање помоћи у одабиру људи који ће 
учествовати на семинарима, обукама, 
радионицама и другим догађајима које 
организује Савез; 

- редовно информисање Савеза о кадровским 
промјенама у управи и руководству Града; 

- редовно информисање Савеза о програмима 
које донатори реализују на територији Града 
и 

- пружање информација и помоћи у 
различитим активностима које Савез 
реализује у Граду. 

 
3. Повјереник је обавезан да до сваког 5. у месецу 
Градоначелнику достави кратак мјесечни извештај о 
свом раду. 
 
4. За свој рад Повјереник је одговоран 
Градоначелнику. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворника. 
 
Број: 02-111-34/2022                     
16. септембар  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,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
                                                                                          
1. Комисија се формира за јавну набавку: 
„Реконструкција просторија за кухињу у ЈУ СШЦ 
„Петар Кочић“ у Зворнику“ - отворени поступак, број: 
02-360-33/22, у саставу: 

 
1) Ненад Станковић, предсједник  
      Гордан Јовановић, замјеник предсједника, 
2) Сања (Е) Перић, члан    
      Рада Милићевић, замјеник члана, 
3) Ружа Остојић, члан   
      Сања Перић, замјеник члана, 
4) Зоран Ерић, члан    
      Раде Савић, замјеник члана, 
5) Александар Јевтић, члан      
      Младен Николић, 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 30.09.2022. 
године у 12:00 часова у Малој сали Градске управе 
града Зворник.  
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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: 02-360-33/2022                     
29. 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 и   БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоцe сталног стручног надзора за 
извођење радова на асфалтирању, реконструкцији 
некатегорисаних путева и улица, 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 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''. 
 
Број: 02-360-18-1-4/2022                     
8. 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, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора  у предмету: 
„Израда фасаде на објекту мјесне заједнице 
Глумина“. 
 
2. Радове из члана I ће изводити понуђач „Progres“ 
д.о.о Братунац, према условима из понуде број: 02-
360-25-2/22 од 04.07.2022. године, у року од 30 дана 
од дана обостраног потписивања уговора. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-25-1/2022                            
10. август  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. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка, уградња и одржавање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације на 
путевима на подручју града Зворника – Лот1“. 
 
2. Услуге из члана 1. ће вршити давалац услуга 
„Зворникпутеви“ д.о.о Зворник, према условима из 
понуде број 1-03-900/22 од 30.08.2022. године, по 
потреби, у складу са Оквирним споразумом и 
појединачним уговорима. Обавезују се вршилац 
надзора да након сваког извршеног појединачног 
уговора, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-31-1-1/2022                     
23. 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 
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РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                    
1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка, уградња и одржавање 
вертикалне саобраћајне сигнализације и 
саобраћајне опреме на путевима на подручју града 
Зворника – Лот2“. 
  
2. Услуге из члана 1. ће вршити давалац услуга 
„Signal prom“ д.о.о Зворник, према условима из 
понуде број 047/22 од 29.08.2022. године, по 
потреби, у складу са Оквирним споразумом и 
појединачним уговорима. Обавезују се вршилац 
надзора да након сваког извршеног појединачног 
уговора, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке управљање развојем и међународну 
сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-31-2-1/2022                     
23. септембар  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

TAEKWONDO КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ ИЗ 
ЗВОРНИКА 

 
1. Одобравају се новчана средства Taekwondo 
клубу „Српски соко“ из Зворника у износу од 5.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова такмичења на 
Европском првенству. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Taekwondo клуба „Српски соко“ из Зворника број: 
562-009-00002355-70. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-32/2022                     
27. мај  2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

TAEKWONDO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ ИЗ ЗВОРНИКА 
 
1. Одобравају се новчана средства Taekwondo 
клуба „Зворник“ из Зворника у износу од 2.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова такмичења на 
Европском првенству у Манчестеру. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Taekwondo клуба „Зворник“ из Зворника број: 551-
450-22315679-82. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-39/2022                     
25. март  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  KЛУБУ 
БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „056“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Kлубу 

борилачких спортова „056“  Зворник у износу од 
20.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организације меча за професионалног првака 
Европе под називом „АFFN Battle for Belt Zvornik“. 
 

2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грант за финансирање спортских организација 
(спортске манифестације), потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Kлубa 
борилачких спортова „056“  Зворник број:562-009-
81368000-46. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
града Зворник". 
 
Број: 02-66-41/2022                     
15. април  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
OДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ЛИБЕРТАС“ 

 
1. Одобравају се новчана средства Одбојкашком 
клубу „Либертас“ у износу од 2.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова набавке спортске опреме. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација    
(спортска резерва – oдржавање турнира), 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког клуба „Либертас“ број: 552-000-
17728385-08. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-42/2022                     
19. април  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  РАФТИНГ 

КЛУБУ „ЕКО ДРИНА““ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства Рафтинг клубу 
„Еко Дрина““ Зворник у износу од 2.500,00 КМ, на 
име суфинансирања манифестације „Меморијални 
ОFF ROAD RALLY Мишо Благојевић Зворник 2022“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање културних манифестација, 
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 
Зворникa. Средства уплатити на жиро рачун 
Рафтинг клуба „Еко Дрина““ Зворник број: 555-006-
00293608-48. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворникa". 
 
Број: 02-66-44/2022                     
3. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

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

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-45/2022                     
5. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЗВОРНИК БАСКЕТ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Зворник Баскет“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова  
закупа сале за тренинге. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Зворник Баскет“ број: 554-012-
00000436-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-47/2022                     
20. мај  2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

OДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ ИЗ ЗВОРНИКА 
  
1. Одобравају се новчана средства Одбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 4.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова такмичења на 
турнирима и уређење одбојкашког терена на пијеску 
који се налази на обали ријеке Дрине. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког клуба „Дрина“ из Зворника број: 562-
009-00002333-39. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-48/2022                     
6. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

TAEKWONDO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ ИЗ ЗВОРНИКА 
 
1. Одобравају се новчана средства Taekwondo 
клуба „Зворник“ из Зворника у износу од 2.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова учешћа 
Зоране Сандић на Медитеранским играма у Алжиру.  
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Taekwondo клуба „Зворник“ из Зворника број: 551-
450-22315679-82. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-49/2022                     
22. мај  2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

СПОРТСКОМ РЕКРЕАТИВНОМ УДРУЖЕЊУ 
„БАМБИ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства Спортском 
рекреативном удружењу „Бамби“ из Зворника у 
износу од 3.000,00 КМ, на име суфинансирања 
трошкова закупа сале за тренинге. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва – oдржавање турнира, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Спортског рекреативног удружења „Бамби“ број: 
562-003-81591621-38. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-99/2022                     
12. мај  2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства Боксерском 
клубу „Обилић“ Зворник у износу од 3.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова припреме за 
такмичења Саре Ћирковић. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ Зворник број: 555-000-
00426398-60. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-104/2022                     
13. мај  2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Tаеквондо клубу 
„Зворник“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова одласка на Свјетско 
јуниорско првенство у Бугарску. 
 
2. Новчана средства у износу 1.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  
Таеквондо клуба „Зворник“ број: 551-450-22315679-
82. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

 
Број: 02-60-50/2022                     
29. јун   2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Јиу-јитса и 
Самбо клубу „Јуниор“ Зворник у износу од 800,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова одласка на 
такмичење и семинар. 
 
2. Новчана средства у износу 800,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  Јиу-
јитса и Самбо клуба „Јуниор“ број: 572-286-
00004525-13. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-60-52/2022                     
21. јун   2022. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Пилица“ у износу од 
3.000,00 КМ, на име финансијске помоћи за 
изградњу православног храма у Доњој Пилици. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
СПЦ Зворник , потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет Градоначелника из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворникa. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Пилица број: 562-
003-81355549-57. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-7/2022                     
8. август   2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Роћевић“ у износу 
од 2.500,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
реконструкције крова. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
СПЦ Зворник , потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет Градоначелника из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворникa. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Роћевић број: 554-
012-00000355-29. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикалној 
организацији дјечијег вртића „Наша радост“ Зворник   
у  износу од 1.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
лијечење васпитачице Наташе Средојевић. 
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2. Средства исплатити са позиције 416100 - 
Једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахране незбринутим лицима, 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 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдикалне организације дјечијег вртића „Наша 
радост“ број : 562-009-00002266-46. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-43/2022                     
1. март   2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу ратне 
јединице „Вукови са Дрине“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
обиљежавање дана јединице „Вукови са Дрине“. 
 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења ратне јединице „Вукови са Дрине“, 
Зворник број: 555-400-00449832-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-62/2022                     
28. март   2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Интернет 
порталу „Инфобирач“ из Зворника  у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансијске подршке за рад 
портала и праћења активности које спрoводи 
Градска управа Зворник. 

 

2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Интернет портала „Инфобирач“ број:562-003-
81440447-85 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-63/2022                     
28. март   2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  ПР Агенцији „Z 
CONSULTING“ из Зворника  у износу од 2.000,00 КМ, 
на име финансијске подршке за рад портала и 
праћења активности које спрoводи Градска управа 
Зворник. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун ПР 
Агенцијe „Z CONSULTING“ из Зворника  број: 562-
003-81618523-36. 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворникa". 
 
Број: 02-400-67/2022                     
5. април   2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Брањево“ у износу 
од 5.000,00 КМ, на име финансијске помоћи за 
изградњу капеле у мјесној заједници Брањево. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
СПЦ Зворник , потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет Градоначелника из буџета за 2022. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворникa. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Шепак  број: 562-009-
81320996-20. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-74/2022                     
8. јун   2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 10.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
обиљежавање 30 година ВРС и Дана Зворничке 
бригаде ВРС. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани 
бораца, потрошачка јединица 01190180 - Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту, из буџета за 2022. 
годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-76/2022                     
12. април   2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Порталу „Дрина 
Медиа“ из Зворника  у износу од 2.000,00 КМ, на име 
финансијске подршке за рад портала и праћења 
активности које спрoводи Градска управа Зворник. 

 
2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за услуге информисања, медија и стратегија 
комуникације, потрошачка јединица 01190120 - 
Кабинет Градоначелника, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Портала 
„Дрина Медиа“ број: 562-003-81717443-96.  

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-92/2022                     
5. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства Удружењу 
„Друштво математичара РС“ Пале  у износу од 
1.200,00 КМ, на име финансирања трошкова 
организације математичког кампа за 
најталентованије ученике осмих и деветих разреда 
основних школа са територије Зворника. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности , из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун   
Удружења „Друштво математичара РС“ Пале  број: 
562-012-80642452-57. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-95/2022                     
11. мај  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Ветеранима 
Републике Српске из Зворника  у износу од 600,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова обиљежавања 
Дана оснивања Илијашке бригаде. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Ветерана Републике Српске број: 555-300-00264829-
05. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-101/2022                     
29. јун  2022. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу ратне 
јединице „Вукови са Дрине“ из Зворника  у износу од 
11.500,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
опремања спомен собе и обиљежавања 30 година  
од формирања ратне јединице „Вукови са Дрине“. 

 
2. Средства исплатити са позиције 416100 - Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, 
потрошачка јединица 01190180 - Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту, из буџета за 2022. 
годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења ратне јединице „Вукови са Дрине“ број: 
555-400-00449832-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-115/2022                     
9. јун  2022. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
„Зворник у покрету“  у износу од 11.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова организације турнира 
„Баскет 3x3“. 
 
2. Новчана средства у износу од 11.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења „Зворник у покрету“ број: 562-003-
81566531-36. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-116/2022                     
9. јун  2022. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 1.600,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
рестаурације спомен обиљежја погинулим борцима 
у отаџбинском рату у МЗ Петковци. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани 
бораца, потрошачка јединица 01190180 - Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту, из буџета за 2022. 
годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-121/2022                     
14. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Братунац“ у износу 
од 10.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
обиљежавање Тридесетогодишњице страдања 
Срба Средњег Подриња и Бирча. 
 
2. Новчана средства у износу од 10.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за СПЦ Зворник, 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворникa. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Братунац број: 562-
003-81723725-68 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-122/2022                     
14. јун  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства Павловић 
Лазарели из Зворника, службеник у Градској управи 
у износу од 500,00 КМ, на име обављања послова 
Стручног сарадника за послове благајне у Градској 
управи у мјесецу августу 2022. године. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
именоване. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-022-124/2022                     
20. септембар  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 2022. 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  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2022. годину између потрошачких  
јединица: 
 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 20.000,00 КМ на позицију:   

- 412900 – Комисије за технички пријем 
објеката, потрошачка јединица 01190160 –
Одјељење за просторно уређење. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
недостатка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-6/2022                     
17. 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 2022. 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  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворник за 2022. годину између потрошачких  
јединица: 
 
1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у износу 
од 6.100,00 КМ на позицију:   

- 411400 – Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи, потрошачка јединица 
01190400 – JПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
исплату једнократне помоћи за раднике. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-10/2022                     
25. мај  2022. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за финансије 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120 – Kабинет 
Градоначелника, на позицији: 
 
      - 415200 – Капитални грантови (суфинансирање 
заједничких пројеката и подршка енергетској 
ефикасности), у износу од  10.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
непланираних трошкова. 
 
Број: 03-40-3/2022                             НАЧЕЛНИК 
18. април  2022. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р
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На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

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

-  412500 – Расходи за санацију школских 
објеката, у износу од  5.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
санацију школских објеката. 
 
Број: 03-40-4/2022                                НАЧЕЛНИК 
18. април  2022. 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) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190160 - Oдјељење за 
просторно уређење, на позицији: 
 

- 412900 – Комисија за технички пријем 
објеката, у износу од  10.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
текуће активности. 
 
Број: 03-40-5/2022                                НАЧЕЛНИК 
27. април  2022. 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) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190120 – Kабинет 
Градоначелника, на позицији: 
 

- 415200 – Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и 

подршка енергетској ефикасности), у износу 
од  30.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
непланираних трошкова. 
 
Број: 03-40-7/2022                                НАЧЕЛНИК 
19. мај  2022. 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) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190180 – Oдјељење за 
борачко-инвалидску заштиту, на позицији: 
 

- 416100 – Текуће помоћи за инвалиде, рањене 
и ППБ и демобилисани бораца, у износу од  
35.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
текуће активности. 
 
Број: 03-40-8/2022                                НАЧЕЛНИК 
20. мај  2022. 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) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 00818021 – ЈУ Народна 
библиотека и музејска збирка Зворник, на позицији: 
 

- 412700 – Расходи за стручне услуге 
(информисања и медија, правне, ревизорске, 
компјутерске, административне, вјештачења 
и пројектна документација), у износу од  
1.500,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
покривање трошкова 5. Фестивала хумора и сатире 
„Крива Дрина“. 
 
Број: 03-40-9/2022                             НАЧЕЛНИК 
20. мај  2022. године                        ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Срђан Деспић с.р.
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