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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу члана  26. тачка 2)  Закона о систему 
интерних  финансијских контрола у јавном        
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16), члана 59. став (1) 
тачка 21. Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16),  и   чланом 
41. став (1) Статута града Зворник  („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17) Градоначелник 
Града Зворник доноси: 
 

ПОВЕЉУ 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Увод 

 

Повељом интерне ревизије Града Зворника  (у 
даљем тексту : Повеља) уређује се општи приступ 
интерне ревизије, сврха и циљ ревизије, 
независност, овлашћења, улога и дјелокруг интерне  
ревизије, одговорност руководиоца јединице за 
интерну ревизију, овлашћења приступа 
документацији, кадровима и физичкој имовини која 
је релевантна за обављање ревизорске активности, 
извјештавање и поступке у случају утврђивања 
неправилности и сумње на превару.  
Поред тога, Повељом се уређује  и сарадња интерне 
ревизије са Централном јединицом за 
хармонизацију финансијског управљања и контроле 
и интерне ревизије  Министарства финансија (у 
даљем тексту: Централна јединица  за 
хармонизацију) и екстерном ревизијом. 
 

 
 
 

Градоначелник  доноси Повељу на основу Оквирне 
повеље, коју је објавила Централна јединица за 
хармонизацију. Повељу потписују  Градоначелник и 
руководилац јединице за интерну ревизију. 
Потписана Повеља  доставља се Централној 
јединици за хармонизацију ради вођења Регистра 
повеља интерне ревизије. 
 

Општи приступ 
 

Повеља интерне ревизије поставља оквирна 
правила, принципе и поступке дјеловања интерне 
ревизије у постојећој организационој структури 
Градске управе Града Зворник  (у даљем тексту 
Град). 
 
Интерна ревизија је независно, објективно 
увјеравање и консултантска активност креирана с 
циљем да дода вриједност и унаприједи пословање 
Града. Интерна ревизија помаже Граду да оствари  
постављене циљеве, дајући одговарајуће препоруке 
и савјете, а чија примјена побољшава ефикасност 
управљања ризиком, контролама и процесом 
руковођења Градом. Активности интерне ревизије у 
Граду обављају се у Јединици за интерну ревизију 
која је организационо и функционално независна и 
директно одговорна Градоначелнику.  
Интерна ревизија се обавља у складу са Законом о 
систему интерних финансијских контрола  у јавном 
сектору Републике Српске  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16),  Кодексом 
професионалне етике  за интерне ревизоре у јавном 
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сектору Републике Српске и Упутством за интерне 
ревизоре  у јавном сектору Републике Српске, који 
су урађени на основу општеприхваћених стандарда 
интерне ревизије. 

 

Сврха и циљ интерне ревизије 
 

Интерна ревизија је дио свеобухватног система 
интерне финансијске контроле у јавном сектору.  
 

Сврха интерне ревизије јесте да изврши неопходна 
испитивања ради давања објективних и независних 
препорука и савјета, са циљем унапређења 
пословања Града. 
 

Интерна ревизија је независна функција која 
испитује и оцјењује активности Града  и његових 
организационих јединица, као и буџетских 
корисника. Циљ интерене ревизије  је да дајући  
препоруке  и савјете у вези са активностима који су 
предмет ревизије, помогне руководству корисника 
буџета Града у ефикасном пружању јавних услуга  и 
извршавању њихових обавеза, досљедно 
прописима и другим успостављеним оквирима.  
 

Независност 
 

Независност је од суштинске важности за рад 
интерне ревизије, а постиже се дефинисањем 
статуса функције интерне ревизије унутар Градске 
управе Града Зворник, која подразумијева да 
интерна ревизија непосредно одговара 
Градоначелнику  и нема директне одговорности за 
активности које су предмет ревизије.  
Јединица за интерну ревизију успостављена је као 
самостална организациона јединица  у Градској 
управи града Зворник  која је функционално и 
организационо одвојена  од других организационих 
јединица  и која у свом дјелокругу обавља 
искључиво функцију интерне ревизије.  
Функционалана независност остварује се 
независним планирањем, спровођењем и 
извјештавањем о обављеним интерним  ревизијама.   
 

Интерни  ревизори су независни од свих активности 
субјекта, без обзира на то да ли се ради о 
управљачким, оперативним или контролним 
активностима.  
 
Руководилац  јединице за интерну ревизију и 
интерни ревизори не могу бити распоређени на 
друго радно мјесто, нити им може престати радни 
однос  због навођења одређених чињеница  или 
давања препорука у извјештају о обављеној 
ревизији.  
Да би се постигла независност, руководилац 
јединице за интерну извјештава директно 
Градоначелника и самостално планира ревизорске 
активности у складу са процјеном ризика.  
 
Сви запослени у интерној ревизији обавезни су да 
дају изјаву о потенцијалном сукобу интереса за 
сваку ревизију коју обављају и није им дозвољено да 
врше ревизију активности, односно система  уколико 
су на истим радили, у складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола  у јавном сектору 
Републике Српске.  

Овлашћења 
 

Овлашћења интерних ревизора произилазе из 
законских и подзаконских прописа којима се 
регулише област интерне ревизије. 
Руководилац јединице за интерну ревизију и 
интерни ревизори нису одговорни за успостављање 
и функционисање адекватног и ефикасног 
финансијског управљања и система контрола.   
Они такође немају директне одговорности у оквиру 
било којег програма, активности и процеса који су 
предмет ревизије.  
У складу са тим они неће уводити интерне контроле, 
израђивати процедуре, уводити системе и бити 
ангажовани у било којој другој активности која може 
утицати на објективно давање мишљења интерног 
ревизора. 
Руководилац јединице за интерну ревизију и 
интерни ревизори могу обављати само послове 
интерне ревизије. 
 

Улога и дјелокруг рада интерне ревизије 
 

Интерна ревизија помаже Граду у остваривању 
дефинисаних циљева, планирајући и извршавајући 
ревизију на основу процјењеног ризика значајног за 
постављење циљеве. 
 

Интерна ревизија има улогу да, на основу 
утврђивања потенцијалних ризика у процесима и 
активностима, анализира, процјењује и извјештава о 
испуњавању сљедећих општих циљева: 

- ефикасности и адекватности система 
финансијског управљања и контрола, 

- усаглашености са прописима, политикама и 
процедурама, 

- поузданости, тачности и свеобухватности 
финансијских и других пословних 
информација, 

- ефективности, ефикасности и економичности 
коришћења ресурса, 

- заштити имовине и других ресурса и 
предузимању мјера против могућих губитака,   

- злоупотребе, лошег управљања, грешака, 
превара и неправилности, 

- предузетим мјерама Градоначелника, по 
препорукама интерне ревизије,с циљем 
отклањања утврђених слабости и 
неправилности. 

 

Руководство је дужно да пружи пуну подршку 
интерној ревизији, да би се обезбједили највиши 
стандарди у обављању функције  интерне ревизије. 
У задатке интерне ревизије спадају: 

- стратешко (трогодишње) и годишње 
планирање ревизије и планирање 
појединачне ревизије, 

- тестирање, испитивање и оцјена података и 
информација, 

- извјештавање о резултатима и давање 
препорука у циљу побољшања пословања, 

- преглед праћења и извршавање препорука 
интерне ревизије од стране менаџмента и 

- израда и извршење буџета потребног за 
остваривање циљева функције интерне 
ревизије.   
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Руководилац интерне ревизије и интерни  ревизори 
при обављању интерне ревизије имају право на 
слободан приступ запосленима и средствима, 
информацијама, свим расположивим документима и 
евиденцијама, које су потребне за обављање 
планиране ревизије. Интерни ревизори су надлежни 
искључиво за извршавање  послова ревизије и не 
могу их преносити на друга лица или организационе 
јединице. У свом раду могу ангажовати стручњаке, 
чија су посебна знања и вјештине потребне у 
поступку  спровођења ревизије, у складу са Законом 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске. 
 

Интерна ревизија може имати савјетодавну улогу за 
посебне непланиране задатке инициране искључиво 
од стране Градоначелника, чији је циљ побољшање 
процеса управљања, управљања ризиком и 
контрола, при чему интерни ревизори нису 
одговорни за спровођење датих препорука. Циљ и 
обим савјетодавне улоге  усаглашава се између 
Градоначелника  и руководиоца Јединице за 
интерну ревизију. Савјетодавни ангажман према 
интерној ревизији иницира се писаним путем. 
 

Oдговорност руководиоца јединице за интерну 
ревизију  дефинисане су Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске, Кодексом професионалне етике  
за интерне ревизоре у јавном сектору Републике 
Српске  и  Упутством за интерне ревизоре. 
Интерни ревизори су дужни да унапређују своје 
знање, вјештине и остале способности кроз 
континуирану професионалну едукацију, у складу са 
Законом о систему интерних финансијских контрола 
у јавном сектору  Републике Српске и међународним  
стандардима за професионално обављање интерне 
ревизије, који дефинишу питање континуираног 
професионалног усавршавања. 
Запослени у Јединици за интерну ревизију дужни су 
чувају тајност података и информација  који се 
стављају на располагање током обављања ревизије, 
поштујући њихов одобрени ниво повјерљивости. 
  

Извјештавање 
 

Интерна ревизија се обавља на основу стратешког и 
годишњег плана ревизије, које одобрава 
Градоначелник,  и плана појединачне ревизије, који 
одобрава руководилац Јединице за интерну 
ревизију.  У изузетним случајевима, Градоначелник 
може наложити ревизију која није садржана у 
годишњем плану. 
 

Након обављене појединачне ревизије, интерни 
ревизор саставља нацрт извјештаја који се 
доставља одговорном лицу организационе јединице 
код којег је извршена ревизија. У року од пет дана од 
дана пријема нацрта извјештаја, одговорно лице 
организационе јединице  може да достави 
приговоре на наводе из нацрта извјештаја. Након 
обављених консултација  са одговорним лицима  
организационе јединице у којем је вршена ревизија  
и изјашњавање о нацрту извјештаја, интерни 
ревизор израђује  коначни ревизорски извјештај и 
доставља га руководиоцу Јединице за интерну 

ревизију, руководиоцу организационе јединице и 
Градоначелнику. 
Руководилац организационе јединице у којој је 
вршена ревизија, у року од 30 дана од  дана 
достављања коначног извјештаја организационој 
јединици, припрема акциони план за реализацију 
препорука, одређујући одговорна лица  и крајњи рок 
за предузимање неопходних мјера  и радњи за 
реализацију. О примјени акционог плана 
руководилац организационе јединице дужан је 
информисати Градоначелника  и руководиоца 
Јединице  за интерну ревизију. 
 

Руководилац Јединице за интерну ревизију планира 
накнадни преглед примјене препорука интерне 
ревизије датих у извјештају о обављеној ревизији и 
информише Градоначелника о спровођењу 
препорука, у року од шест мјесеци од дана 
доношења акционог плана, а у складу са Законом о 
систему  интерних финансијских контрола.   
  

Руководилац Јединице за интерну ревизију 
доставља периодичне извјештаје о спровођењу 
годишњег плана интерне ревизије Градоначелнику, 
на његов захтјев. 
У складу са Законом о систему  интерних 
финансијских контрола, Градоначелник је дужан да 
Централној јединици за хармонизацију достави: 
 

- годишњи извјештај о раду интерне ревизије 
за претходну годину и план рада за текућу 
годину до краја  јануара и 

- полугодишњи извјештај о раду интерне 
ревизије и предузетим активностима на 
спровођењу датих препорука интерне 
ревизије најкасније до краја јула текуће 
године. 

 

Извјештаји се сачињавају  у складу са формом и 
садржајем Обрасца за извјештавање о интерној 
ревизији, који прописује Централна јединица за 
хармонизацију. 
 

Годишњи извјештај се доставља и Главној служби 
за ревизију јавног сектора Републике Српске, а на 
њихов захтјев доставља се и одговарајућем 
законодавном, извршном или судском органу. 
 

Неправилности и сумње на превару 
 

Интерни ревизори се односе према повјерљивим 
информацијама у складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске, Кодексом професионалне етике 
за интерне ревизоре у јавном сектору Републике 
Српске и Упутством за интерне ревизоре. 
Ако интерни ревизор у току обављања ревизије 
утврди неправилности или сумњу на превару, о томе 
без одлагања обавјештава руководиоца Јединице за 
интерну ревизију.  Руководилац Јединице за 
интерну ревизију има обавезу да прекине 
спровођење интерне ревизије, и дужан је да у 
писаној форми обавијести Градоначелника и лице 
задужено за неправилности и сумње на превару (ако 
је примјењиво).  У том случају, Градоначелник је 
дужан да предузме потребне радње и обавијести 
надлежне органе. 
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Сарадња са Централном јединицом за 
хармонизацију и екстерном ревизијом 

 

Руководилац Јединице за интерну ревизију и 
интерни ревизори дужни су да остварују сарадњу са 
Централном јединицом за хармонизацију ради 
добијања препорука  и смјерница  потребних за 
њихов рад. 
 

Између активности интерне и екстерне ревизије 
потребно је обезбједити одговарајућу координацију 
у циљу размјене извјештаја, документације и 
мишљења, у складу са Законом о систему интерних 
финансијских контрола и односним стандардима 
ревизије, који дефинишу питање коришћења рада 
интерних ревизора у сврхе екстерне ревизије.   
 

Остала питања 
 

Јединица за интерну ревизију надлежна је да врши 
интерну ревизију код свих нижих корисника  буџета 
Града  који нису испунили прописане критеријуме  за 
успостављање ове функције.  Уколико нижи 
буџетски корисници успоставе функцију интерне 
ревизије Јединица за интерну ревизију ће само 
координирати и надзирати активности њихових 
јединица за интерну ревизију. 
 

На сва питања која нису дефинисана овом Повељом  
примјењиваће се одредбе Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске, Кодекса професионалне етике за 
интерне ревизоре у јавном сектору Републике 
Српске, Упутства за рад интерних ревизора у јавном 
сектору Републике Српске  и других аката 
Централне јединице за хармонизацију  финансијског 
управљања и контроле и интерне ревизије 
Министарства финансија Републике Српске. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Ова Повеља ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Ступањем на снагу ове Повеље ставља се ван снаге 
Повеља интерне ревизије број 02-490-1-8/17 од 
23.03.2017. године  („Службени гласник  града 
Зворник“  број 11/17). 

 

Број: 02-490-6/22                     
22. септембар 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 „Лујић“ Зворник, Трг Краља Петра I 

Карађорђевића, ЈИБ 4960051140000, у износу од 
10.000,00КМ, намјенски за суфинансирање уградње 
лифта у згради. 

 
II 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Лујић“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Лујић“ 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 „Лујић“ број: 555-006-
00303887-57 отворен код Нове банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворника“. 
 
Број: 02-400-53/21                     
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 „Змајевац блок Б“ Зворник,  ЈИБ 
4960060440008, у износу од 500,00 КМ, намјенски за 
суфинансирање трошкова фасадирања  зидова у 
приземљу и два пролаза између зграда. 
 

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 „Змајевац 
блок Б“ из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова набавке из 
тачке I ове одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Змајевац 
блок Б“ је обавезна Градској управи доставити 
извјештај о утрошеним средствима из тачке I ове 
одлуке одмах по реализацији предвиђене набавке. 
 

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 „Змајевац блок Б “ број: 
562-009-81171772-37 отворен код НЛБ Развојне 
банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-59/21                     
19. септембар 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-2“ Зворник, Симе Перића 11, 
ЈИБ 4960010330007, у износу од 2.000,00КМ, 
намјенски за суфинансирање пројекта санације 
кровне конструкције. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-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 – 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-2“ број: 555-400-
00549959-08 отворен код Нoве банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-48/22                     
6. септембар 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-6“ Зворник, 9. Априла бр. 6, ЈИБ 
4960010260009, у износу од 5.000,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова санације крова зграде. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-6“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-6“ 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 пројеката, 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 Зворник. 
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2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „С-6“ број: 555-400-00101383-55 
отворен код Нове банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-400-57/22                     
14. септембар 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-15“ Зворник, Браће Југовића 11, 
ЈИБ 4960080190008, у износу од 1.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање трошкова санације 
штете настале услед пожара. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-15“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-15“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђене набавке. 
 

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 „Б-15 “ број: 571-100-
00000478-40 отворен код Комерцијалне банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-143/22                     
28. септембар 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 „Змајевац блок Ц-5“ Зворник,  ЈИБ 
4960010040009, у износу од 5.000,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова санације кровног 
покривача. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Змајевац 
блок Ц-5“ из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова набавке из 
тачке I ове одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Змајевац 
блок Ц-5“ је обавезна Градској управи доставити 
извјештај о утрошеним средствима из тачке I ове 
одлуке одмах по реализацији предвиђене набавке. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грантови МЗ - текуће одржавање, 
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 „Змајевац блок Ц-5 “ број: 
562-009-00001429-35 отворен код НЛБ Развојне 
банке. 
 

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

Број: 02-400-163/22                     
20. септембар 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 „Дрина“ Зворник,  ЈИБ 
4960010160004, у износу од 8.000,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова санације кровног 
покривача. 
 

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

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

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грантови МЗ - текуће одржавање, 
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 „Дрина “ број: 555-006-
00190740-95 отворен код Нове банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-167/22                     
20. септембар 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-18“ Зворник,  ЈИБ 
4960010420006, у износу од 1.700,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова кречења стубишта и 
фарбања металних дијелова стубишта. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-18“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-18“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђене набавке. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грантови МЗ - текуће одржавање, 
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 „Б-18“ број: 551-028-
00007224-23 отворен код Уникредит банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-178/22                     
29. август 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 „З-13“ Зворник,  ЈИБ 
4960050420009, у износу од 7.000,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова санације кровног 
покривача. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „З-13“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „З-13“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђене набавке. 
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IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грантови МЗ - текуће одржавање, 
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 „З-13“ број: 555-006-
00298118-98 отворен код Нове банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-188/22                     
6. септембар 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 „Ружа вјетрова“ Зворник, Рибарска 
бр. 1, ЈИБ 4960079200008, у износу од 1.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање трошкова набавке 
противпожарних апарата. 
 

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

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

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 „Ружа вјетрова “ број: 555-
400-00542033-21 отворен код Нoве банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-193/22                     
8. септембар 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 „Змајевац“ Блок А-5 Зворник, ЈИБ 
4960010820004, у износу од 12.900,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова санације кровне 
конструкције. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Змајевац“ 
Блок А-5 из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова набавке из 
тачке I ове одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Змајевац“ 
Блок А-5 је обавезна Градској управи доставити 
извјештај о утрошеним средствима из тачке I ове 
одлуке одмах по реализацији предвиђене набавке. 
 

IV 
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Грантови МЗ - текуће одржавање, 
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 „Змајевац“ Блок А-5 број: 
571-100-00000325-14 отворен код  БПШ банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-195/22                     
30. септембар 2022.године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
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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-17“ Зворник, ЈИБ 
4960010430001, у износу од 2.000,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова санације лифта. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-17“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-17“ 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 Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро-рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Б-17“ број: 555-006-
00194449-26 отворен код Нове банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-202/22                     
14. септембар 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 5.000,00КМ, намјенски за 
суфинансирање пројекта замјене мотора на великом 
лифту. 
 

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 радове 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 – 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 Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро-рачун Заједнице 
етажних власника зграде „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: 02-400-206/22                     
20. септембар 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-7“ Зворник, ЈИБ 4960010150009, 
у износу од 2.000,00КМ, намјенски за 
суфинансирање трошкова одржавања зграде. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 
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III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-7“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова за радове из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-7“ 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 Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро-рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Б-7“ број: 562-009-
00001465-24 отворен код НЛБ Развојне банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-208/22                     
20. септембар 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 „Фетија“ Зворник, Српских јунака 
17а, ЈИБ 4960055190001, у износу од 2.500,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање трошкова замјене 
прозора у стубишту зграде. 
 

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

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

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 „Фетија“ број: 562-009-
80930071-65 отворен код НЛБ Развојне банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-214/22                     
27. септембар 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-15“ Зворник, Браће Југовића 11, 
ЈИБ 4960080190008, у износу од 1.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање трошкова санације 
штете настале услед пожара. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-15“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-15“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђене набавке. 
 

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. 
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2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Б-15 “ број: 571-100-
00000478-40 отворен код Комерцијалне банке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-226/22                      
7. октобар 2022.године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17) и Правилника о подстицајима у 
привреди број: 02-020-4/22 д 08.04.2022.године, 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ  
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОДОБРАВАЊА 

СРЕДСТАВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
УСАВРШАВАЊЕ ЛИЦА ВИСОКЕ СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 
 

Члан 1. 
Град Зворник, на основу Правилника о подстицајима 
у привреди број: 02-020-4/22 од 08.04.2022.године, 
овом Одлуком дефинише поступак одобравања 
средстава за стручно оспособљавање и 
усавршавање лица високе стручне спреме у сврху 
подршке привредних активности и смањивања броја 
незапослених лица. 
 

Члан 2. 
Суфинансирање стручног оспособљавања и 
усавршавања код послодаваца из буџета града 
Зворник врши се у фиксном износу и то: за високу 
стручну спрему 870,00 KM мјесечно, за период 12 
мјесеци, укупно 10.440,00 KM. 
 

Члан 3. 
Послодавац је обавезан да за лица са којима је 
закључен уговор о стручном оспособљавању и 
усавршавању по овој Одлуци исплаћује новчану 
накнаду са свим доприносима и порезима у складу 
са законом. 
 

Члан 4. 
Послодавац лицу са којим је закључио уговор о 
стручном оспособљавању и усавршавању 
обезбеђује топли оброк или накнаду за исти, као и 
накнаду превоза, уколико је то интерним актима 
послодавца планирано. 
 

Члан 5. 
У складу са својим могућностима и интерним 
актима, послодавац може лицу по овој Одлуци 
исплаћивати и већу новчану накнаду од износа 
утвђених овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
Послодавац је обавезан да надлежном одјељењу 
Градске управе достави документацију за свако 
лице са којим је закључен уговор о стручном 
оспособљавању у складу са овом Одлуком. 

Члан 7. 
Право на кориштење средстава по овој Одлуци 
имају јавне установе са сједиштем на подручју града 
Зворник а регистроване су за обављање 
дјелатности из области основног, средњег и високог 
образовања. 
 

Члан 8. 
Заинтересовани послодавци за коришћење 
средстава по овој Одлуци, дужни су доставити 
следећу документацију: 

- Пријаву за учешће, 
- Програм стручног оспособљавања и усавршавања. 

 
Члан 9. 

По овој Одлуци Градска управа града Зворник ће 
расписати Јавни позив, који ће бити објављен на 
огласној табли и интернет страници Градске управе. 
Јавни позив ће трајати 5 (пет) дана. 
 

Члан 10. 
Обраду и оцјену пријава по Јавном позиву врши 
Комисија формирана по рјешењу Градоначелника.  
Комисија обрађује приспјеле пријаве, испуњеност 
услова дефинисаних Јавним позивом и утврђује 
приједлог за одобравање средстава по овом Јавном 
позиву. 
Коначну одлуку о одбравању средстава доноси 
Градоначеник у року од 5 (пет) дана од дана 
затварања Јавног позива. 
По доношењу Одлуке о одобравању броја лица за 
стручно оспособљавање и усавршавање, 
послодавац је обавезан да у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема Одлуке потпише уговор са 
Градском управом града Зворник, а након 
потписивања уговора обавезан је да најкасније у 
року од 60 дана од дана потписивања уговора 
изврши избор лица и са њима у складу са законом 
закључи уговор о стручном оспособљавању и 
усавршавању. 
За изабрана лица по овој Одлуци, послодавци су 
обавезни да Градској управи доставе документацију 
која се односи на статус лица: 

- Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, 
- Потврда Завода за запошљавање да је лице прије 

закључивања уговора било на евиденцији 
незапослених. 
 

Члан 11. 
У случају да послодавац не изврши пријем 
одобреног броја лица и након истека од 60 дана од 
дана потписивања уговора, Градска управа 
задржава право да склопи уговор о суфинансирању 
са другим послодавцем. 
 

Члан 12. 
Град Зворник ће послодавцу дозначавати средстава 
у складу са уговором, којим се утврђују међусобна 
права и обавезе и на основу којег се врши исплата 
средстава. 

 

Члан 13. 
Послодавац је обавезан да мјесечно, Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности достави 
документацију о исплаћеној новчаној накнади. 
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Члан 14. 
Послодавац може да закључи уговор о стручном 
оспособљавњу и усавршавању са лицима која 
испуњавају следеће услове: 

- Да су држављани Републике Српске, односно 
БиХ, 

- Да имају стално мјесто пребивалишта на 
подручју града Зворник, 

- Да имају завршен најмање први циклус 
високог образовања, 

- Да имају општу здравствену способност, 
- Да се налазе на евиденцији Завода за 

запошљавање Филијала Зворник. 
 

Члан 15. 
За спровођење ове Одлуке задужени су Одјељење 
за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник'' 
 
Број: 02-022-125/22                     
10. октобар 2022.године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
   
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Одлуке о спровођењу поступка 
одобравања средстава за стручно оспособљавање 
и усавршавање лица високе стручне спреме  број: 
02-022-125/22 од 10.10.2022.године и Jaвног позива 
за додјелу средстава за стручно оспособљавање и 
усавршавање лица високе стручне спреме број: 02-
123-25/22 од 10.10.2022.године, Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЛИЦА 
ВИСОКЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства послодавцима за 
суфинансирање стручног оспособљавањa и 
усавршавањa незапослених лица по Јавном позиву 
за додјелу средстава за стручно оспособљавање и 
усавршавање лица високе стручне спреме, за 
укупно 6 (шест) лица и то: 

 
1. ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник 
2. ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек 
3. ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Роћевић 

 
Члан 2. 

Подстицајна средства за суфинансирање стручног 
оспособљавањa и усавршавањa незапослених лица 
додјељују се послодавцу у фиксном износу и то 
870,00 КМ мјесечно, за једно лице, што за период од 
12 мјесеци укупно износи 10.440,00 КМ. 
За суфинансирање стручног оспособљавањa и 
усавршавањa из члана 1. ове Одлуке Градска 
управа ће из буџета издвојити укупно 62.640,00 КМ, 

од чега 10.440,00 КМ у 2022.години и 52.200,00 КМ у 
2023.години. 
 

Члан 3. 
Суфинансирање стручног оспособљавањa и 
усавршавањa ће се вршити на основу Јавног позива 
и Уговора који ће бити потписан појединачно са 
сваким корисником средстава. 
 

Члан 4. 
Исплата средства послодавцима из члана 1. ове 
Одлуке вршиће се на мјесечном нивоу од 
01.11.2022.године.  
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-123-25-5/22                        
17. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19, и 61/21), члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17) и Меморандума о 
сарадњи између Центра за интегративну инклузију 
Рома и Ромкиња „Отахарин“ и Града Зворник, 
Градоначелник Зворника доноси: 
 

ОДЛУКУ  
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ 

БЕЗБЈЕДНОСТИ ДЈЕЦЕ ЗА ГРАД ЗВОРНИК 
 

I 
Оснива се Локална група за заштиту безбједности 
дјеце за Град Зворник, у саставу: 
 

1. Mилош Ивановић, ССС за пројектно 
планирање, координатор, 

2. Ана Дошић, ССС за локални економски развој 
и подршку пословној заједници, члан, 

3. Ненад Вуковић, инспектор Сектора 
криминалистичке полиције ПУ Зворник, члан, 

4. Радован Видаковић, инспектор Сектора 
криминалистичке полиције ПУ Зворник, члан, 

5. Миленко Перић, инспектор криминалистичке 
полиције ПС Зворник, члан, 

6. Драгана Митровић, социјални радник ЈЗУ Дом 
здравља Зворник, члан, 

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

8. Снежана Михајловић, педагог ЈУ СШЦ „Петар 
Кочић“ Зворник, члан, 

9. Наташа Ерић, психолог ЈУ ТШЦ Зворник, 
члан, 

10. Маријана Бошњаковић, психолог ЈУ ОШ 
„Свети Сава“ Зворник, члан, 

11. Славица Милић, професор народне одбране  
ЈУ ОШ „Петар Кочић“  Козлук, члан, 

12. Тина Драмац, психолог ЈУ ОШ „Десанка 
Максимовић“ Челопек, члан, 
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13. Дијана Радовић Аћимовић, психолог ЈУ ОШ 
„Никола Тесла“ Пилица, члан, 

14. Миомира Ћосовић, педагог ЈУ ОШ „Вук 
Караџић“ Роћевић, члан, 

15. Александра Николић, наставник српског 
језика ЈУ ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача, члан, 

16. Дајана Савић, логопед ЈПВОУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Зворник,члан. 

 
II 

Задатак Локалне групе је размјена информација и 
знања на професионалном нивоу са циљем 
идентификације дијеце која су потенцијалне жртве 
трговине људима, рани одговор на опасности и 
провођењe превентивних активности усмјерених на 
сузбијање трговине дијецом. 
 

III 
Стручне и административне послове за потребе 
Групе обављаће Одсјек за управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 

IV 
Oва одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-052-1-959/22                     
7. септембар 2022.године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћени текст ("Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17), Градоначелник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ 

 
I 

Дан 14.10.2022.године проглашава се Даном 
жалости на подручју Града Зворник због смрти 
наших суграђанки Милене Ерић и Љубице 
Мијатовић, које су трагично настрадале дана 
13.10.2022.године. 
 

II 
Дан жалости ће се обиљежити спуштањем застава 
на пола копља испред зграде Градске управе Града 
Зворник, јавних предузећа, јавних установа и свих 
привредних друштава на подручју Града Зворник. 
 

III 
На Дан жалости на јавним мјестима неће се 
одржавати програми јавног и забавног карактера и 
неће се емитовати музика у угоститељским 
објектима. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворник". 
 

Број: 02-022-126/22                     
13. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник – пречишћени текст ("Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17), Градоначелник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 О ТРОШКОВИМА ПРЕВОЗА И САХРАНЕ 

 
I 

Град Зворник ће да сноси трошкове превоза и 
сахране посмртних остатака трагично настрадалих 
суграђанки Милене Ерић и Љубице Мијатовић. 
 

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

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-129/22                     
3. новембар 2022.године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), 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 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Услуге мјерења квалитета ваздуха на подручју 
града Зворник“, понуду је доставио понуђач: 
 

1. ЈНУ „Институт за заштиту и екологију 
Републике Српске“, Видовданска 43, Бања 
Лука. 

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за вршење услуга у укупном износу од 
7.020,00 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити од 
дана обостраног потписивања уговора, 
континуирано у наредних (6) мјесеци. Плаћање се 
врши на тромјесечном нивоу, по достављању 
овјерене фактуре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 

Број: 02-360-35/22                     
28. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 



БРОЈ 13                           Службени гласник града Зворник                             14. новембар  2022. 
 

 

14 

На основу члана 64. став (1). тачка б) и члана 70. 
став (1), (3) и (6), те одредби члана 72.став (1) тачка 
1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3). Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 34. став (1). 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗБОРУ ДРУГОПЛАСИРАНОГ ПОНУЂАЧА 

 
Доноси се одлука о избору другопласираног 
понуђача „Електроцентар Петек“ д.о.о Тузла са 
понудом број 02-360-33-2/22 од 30.09.2022.године, у 
износу од 52.955,45КМ без ПДВ-а. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб страници града 
Зворник истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у 

складу са чланом 70. став 6 Закона о јавним 
набавкама. 
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-360-33/22 од 
06.10.2022.године, а у складу са одредбама члана 
72. став (3) под а) Закона о јавним набавкама. 
 

Образложење 
Поступак јавне набавке је покренут Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке број 02-360-33/22 
од 08.09.2022.године.  
 
Након пристиглих понуда, и њихове оцјене, утврђено 
је да су све понуде технички прихватљиве и 
заказана је е-аукција. 
 
По завршеној е-аукцији утврђена је коначна ранг 
листа, те је на основу Записника о раду комисије, 
донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача 
понуђача број: 02-360-33/22 од 06.10.2022.године, 
којом је понуђач „Gradex“ д.о.о Зворник изабран као 
најповољнији понуђач за предметну набавку.  
 
 

 
Ранг листа након е-аукције је следећа: 

Р. 
Б
р. 

Број понуде Назив  понуђача 
Укупан износ понуде  
без ПДВ-а: 

  02-360-33-3/22 „Gradex“  д.о.о. Зворник 43.249,75КМ 

  02-360-33-2/22 „Електроцентар Петек“ д.о.о Тузла 52.955,45КМ 

  02-360-16-1/21 “Hidrocom” д.о.о Зворник 62.447,05КМ 

 
Наведена Одлука је достављена свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 
Тендерском документацијом, тачком 10. је 
предвиђено да изабрани понуђач у сврху 
доказивања своје личне способности достави, у року 
од 5 дана по пријему Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, документацију из члана 45. Закона о 
јавним набавкама.  
Обавјештењем број 02-360-33/22, понуђач „Gradex“  
д.о.о. Зворник је обавјештен да је дужан да достави 
тражи документацију у предвиђеном року, што он 
није учинио у предвиђеном року, што се сматра да 
понуђач није испунио законску обавезу. 
С обзиром на наведено, донесена је Одлука као у 
диспозитиву, а у складу са чланом 72. став (3). под 
а), те је понуђач „Електроцентар Петек“ д.о.о Тузла 
проглашен као најповољнији са цијеном 52.955,45 
КМ без ПДВ-а. 
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: 02-360-33-1/22                     
25. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 69. став 1. тачка б), члана 69. став 
3. и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби 
број: ЈН2-02-07-1-3378-7/21 од 16.12.2021.године а у 
вези са одредбама члана 53. став 1. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке: „Израда 
урбанистичког плана ширег урбаног подручја града 
Зворник“, који је покренут путем отвореног поступка,  
број 02-360-34/22. 
 
Поступак се поништава из разлога јер је Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-
1-2793-6/22 од 19.10.2022. године поништена 
тендерска документација и обавјештење о набавци. 
 

II 
Ова Одлука објавиће се на web страници града 
Зворник у складу са чланом 70. став 6. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 
39/14 и 59/22) и доставља се свим понуђачима у 
поступку који су преузели тендерску документацију. 
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III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Образложење 
Дана, 16.09.2022. године под бројем 02-360-34/22 - 
Град Зворник, покренуо је отворени поступак јавне 
набавке: „Израда урбанистичког плана ширег 
урбаног подручја града Зворник“, објављеном на 
Порталу јавних набавки, под бројем 70-1-2-32-3-
65/22 од 23.09.2022. године. 
Уговорном органу је дана, 03.10.2022.године 
достављена жалба кандидата „Urbis centar“ д.о.о. 
Бања Лука на Тендерску документацију број 02-360-
34/22 од 16.09.2022.године. 
Поступајући по жалби уговорни орган је утврдио да 
је жалба благовремена, допуштена и изјављена од 
стране овлашћеног лица  али да је неоснована, те је 
у складу са чланом 100. став 5. Закона о јавним 
набавкама, жалбу прослиједио Канцеларији за 
разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука. 
Дана, 07.10.2022.године Уговорни орган је донио 
Одлуку о обустављању поступка јавне набавке. 
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби број: 
ЈН2-02-07-1-2793-6/22 од 19.10.2022. године 
усвојена је жалба „Urbis centar“ д.о.о. Бања Лука као 
основана, поништена је у цијелости тендерска 
документација у отвореном поступку јавне набавке и 
предмет је враћен на поновни поступак. 
 

Из свега наведеног, јасно је да тендерска 
документација није састављена у складу са Законом 
о јавним набавкама и чланом 53. Закона о Јавним 
набавкам БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
и Упутством за припрему тендерске документације 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 20/15). 
 

Имајући у виду напред наведено, а у складу са 
чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ, бр.34/19), донешена је 
одлука.   
 

Број: 02-360-34/22                     
27. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 93. став 5. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 51. Статута 
Града Зворник - Пречишћени текст („Службени 
гласник Града Зворник, број 5/17) Градоначелник 
Зворника, доноси  
 

ПЛАН  
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
Члан 1. 

Овим Планом о стручном усавршавању и 
оспособљавању службеника и намјештеника у 
Градској управи Града Зворник (у даљем тексту: 
План) регулишу се начин и поступак стручног 

усавршавања и оспособљавања службеника и 
намјештеника у Градској управи Града Зворник (у 
даљем тексту: Градска управа), права и обавезе 
службеника и намјештеника Градске управе за 
вријеме и послије стручног усавршавања и 
оспособљавања и вођење евиденције о стручном 
усавршавању и оспособљавању. 

 
Члан 2. 

(1) Сврха стручног усавршавања и оспособљавања 
је обезбјеђивање континуираног обнављања, 
употпуњавања и проширивања стручних знања 
запослених, те стицање нових знања и вјештина које 
су потребне за свакодневно обављање радних 
задатака у складу са постављеним циљевима и 
стандардима Градске управе. 
(2) Циљ стручног усавршавања и оспособљавања је 
омогућити функционисање организационих јединица 
Градске управе у складу са постављеним 
стандардима и развијати Градску управу, да буде 
ефективнија, дјелотворнија, одговорнија, и по 
укупном капацитету способнија у пружању услуга 
грађанима. 
 

Члан 3. 
Стручно усавршавање и оспособљавање 
представљају организован и уређен начин 
преношења знања и вјештина, јачање способности 
потребних за успјешно обављање послова из 
одређене струке, односно радног мјеста, као и 
активности које се предузимају с циљем 
континуираног унапређења стручности службеника и 
намјештеника у току рада. 

 
Члан 4. 

(1) Стручно усавршавање и оспособљавање 
службеника и намјештеника може се организовати и 
проводити интерно, односно у оквиру Градске 
управе и екстерно.  
(2) Под едукацијом и усавршавањем службеника и 
намјештеника које се проводи интерно подразумјева 
се: 
     1) едукација и упознавања новозапослених 
службеника и намјештеника са прописима из 
дјелокруга локалне самоуправе, а посебно са 
одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, начелима управног поступка, 
канцеларијског пословања, интерним актима 
Градске управе, те другим областима из дјелокруга 
појединих организационих јединица, а у циљу 
оспособљавања за самостално тумачење и 
примјену истих; 
     2) индивидуално праћење и проучавање прописа, 
стручних публикација и других материјала из 
дјелокруга и надлежности конкретног радног мјеста, 
као и примјена нових метода и средстава рада; 
    3) стручни састанци и консултације, те тематске 
расправе о појединим стручним питањима који се 
организују у овиру Градске управе; 
    4) курсеви и предавања организована у оквиру 
Градске управе. 
(3) Стручно усавршавање и оспособљавање 
службеника и намјештеника које се организује и 
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проводи екстерно подразумјева похађање 
семинара, курсева, радионица, студија, округлих 
столова, конференција, стручне праксе, 
савјетовања, те других одговарајућих облика 
едукације и стручног усавршавања у земљи и 
иностранству путем којих се најбоље могу постићи 
постављени циљеви стручног усавршавања и 
оспособљавања. 
 

Члан 5. 
(1) Службеници и намјештеници дужни су да се 
стручно усавршавају за послове које обављају, те да 
похађају програме стручног усавршавања и 
оспособљавања ради потреба Градске управе, на 
које их упуте начелници одјељења и служби у које су 
распоређени, као и шеф Кабинета градоначелника 
или Градоначелник. 
(2) Трошкове стручног усавршавања и едукације из 
става 1. овог члана сноси Градске управa.  
 

Члан 6. 
Планирање стручног усавршавања заснива се на 
потребама које се изражавају у овом плану, а на 
основу изражених приједлога и потреба 
организационих јединица Градске управе, зависно 
од висине расположивих буџетских средстава. 
 

Члан 7. 
Када је то од интереса за Градску управу, 
Градоначелник може одобрити упућивање 
службеника и намјештеника на различите програме 
стручног усавршавања и оспособљавања и уколико 
исти нису предвиђени овим планом. 
 

Члан 8. 
Уколико епидемиолошка ситуација буде 
дозвољавала обуке ће бити организоване 
традиционално 

на начин који подразумијева директну интеракцију 
извођача обуке и учесника. Алтернативно, сходно 
препорукама Републичког штаба за ванредне 
ситуације, обуке ће бити организоване online. 
 

Члан 9. 
Стручно усавршавање и оспособљавање у Градској 
управи Града Зворник вршиће се у складу са 
„Програмом рада система обуке за запослене у 
јединицама локалне самоуправе за 2022. годину“ 
усвојен од стране Комисије за обуку као 
координационо тијело именовано од Владе РС, 
којим су обухваћене теме обука чија је реализација 
планирана у 2022. години.  
 

Члан 10. 
(1) Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима води евиденцију о облицима 
стручног усавршавања и оспособљавања 
укључујући семинаре, радионице, округле столове и 
друге сличне видове стручног усавршавања и 
оспособљавања. 
(2) Циљ евиденције из претходног става овог члана 
је да обједини податке о стручном усавршавању и 
оспособљавању свих службеника и намјештеника 
Градске управе, као и програмима стручног 
усавршавања и оспособљавања које је сваки 
службеник и намјештеник завршио. 
 

Члан 11. 
По завршетку стручног усавршавања и 
оспособљавања, службеник, односно намјештеник 
дужан је да достави Служби сертификат, односно 
диплому о завршеном стручном усавршавању или 
оспособљавању, ако је  исту добио. 

 

/б 
Обука Носилац Временски рок Учесници 

1. Годишњи Финансијски извјештаји и 
Континуирана професионална 
едукација 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

фебруар - 
април 

Службеници 
Одјељења за 
финансије  

2.  Обука и семинари за финансијско 
управљање и контролу  

Министарство 
финансија РС и 
централна јединица за 
хармонизацију 

континуирано Именовани 
руководилац ФУК-а 

3.  Семинар за буџетске кориснике, 
новости у прописима 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

мај Службеници 
Одјељења за 
финансије 

4. Полугодишњи финансијски 
извјештаји 

Савез рачуновођа и 
ревизора РС 

јул Службеници 
Одјељења за 
финансије 

5.  Конгрес Савеза рачуновођа и 
ревизора РС симпозијум  

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

септембар Службеници 
Одјељења за 
финансије 

6.  Континуирана професионална 
едукација, едукативни за лиценцу 

Савез рачуновођа и 
ревизора  

октобар Службеници 
Одјељења за 
финансије  
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7.  Семинар за буџетске кориснике, 
новости у прописима, области ПУ 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

новембар-
децембар 

Службеници 
Одјељења за 
финансије  

8. Семинар/видео презентација – 
Израда годишњег финансијског 
извјештаја корисника буџета 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

27.01-
28.2.2022. 
 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

9. Обука-онлајн из области интерне 
ревизије за интерне ревизоре 

Централна јединица за 
хармонизацију МФ РС 

22-24.02.2022. Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

10. Семинар /вебинар за интерне 
ревизоре 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-30.4.2022. 
1-31.10.2022. 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

11. Конференција/симпозијум за 
интерне ревизоре 

Удружење интерних 
ревизора БиХ 

01-30.4.2022. 
 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

12. Семинар /вебинар за интерне 
рачуновиђе и ревизоре 

Централна јединица за 
хармонизацију МФ РС 

1.5.-30.6.2022. 
1-31.10.2022. 
1-30.11.2022. 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

13.  Семинар /вебинар за интерне 
рачуновиђе и ревизоре 

Удружење интерних 
ревизора РС 

1-31.5.2022. 
1-30.11.2022. 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

14. Семинар/видео презентација – 
Израда полугодишњег 
финансијског извјештаја за 
буџетске кориснике 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-31.7.2022. 
 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

15.  Семинар /вебинар за интерне 
рачуновиђе и ревизоре 

Савез рачуновођа и 
ревизора и 
Министарство 
финансија РС 

01-30.4.2022. 
01-31.5.2022. 
 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

16. Семинар за рачуновође и ревизоре Централна јединица за 
хомогенизацију МФ РС 
и Удружење интерних 
ревизора  

1-31.12.2022. Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

17. Семинар /вебинар за интерне 
ревизоре 

 01-30.4.2022. 
01-30.6.2022. 

Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

18. Семинар за интерне ревизоре Централна јединица за 
хармонизацију 
Министарства 
финансија РС 

01-31.12.2022. Службеници 
Јединице за интерну 
ревизију 

19. Обука матичара:вођење матичних 
књига, унос података из изворника 
у електронску базу(други примјерак 
књига)и електронске провјере за 
биометрујске пасоше и личне 
карте- Закон о заштити личних 
података-минимални 
безбједоносни стандар. 

Министарство управе и 
локалне самоуправе и 
Одјељење за општу 
управу Зворник 

01.03.2022. 
30.11.2022. 

СС за послове 
матичара и шеф 
Одсјека за послове 
пријемне 
канцеларије и 
мјесне канцеларије 
у Одјељењу за 
општу управу  

0. 
Канцеларијско и архивско 
пословање 

Министарство управе и 
локалне самоуправе и 
Архив РС 

1.4.2022. 
31.12.2022. 

 Службеници на 
пријему поднесака, 
протоколу и  
руководилац архиве 
у Одјељења за 
општу управу  
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1. 
Примјена Закона о општем 
управном поступку 

Министарство управе и 
локалне самоуправе 

30.11.2022. Дипломирани 
правници из више 
одјељења 

2. 
Примјена Закона о држављанству и 
Закона о матичним књигама 

Министарство управе и 
локалне самоуправе 

31.12.2022. ССС за грађанска 
стања и СС за 
послове матичара 

3. 
Примјена законских прописа из 
области радних односа  

Министарство рада и 
БиЗ 

28.12.2022. Службеници Одсјека 
за управљање 
људским ресурсима 
у Служби за 
заједничке послове 
и управљање 
љуским ресурсима 

4. 
Примјена Закона о заштити личних 
података и Закона у слободи 
приступа информацијама, као и 
примјена подзаконских прописа из 
датих области 

Надлежна 
министарства и 
међународне 
организације 

01.02.-
31.12.2022. 
године 

Шеф Одсјека за 
управљање 
људским ресурсима 
и ВСС -  систем 
администратор у 
Служби за 
заједничке послове 
и управљање 
љуским ресурсима, 
шеф Одсјека за 
управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу и други 
службеници, по 
потреби 

25. Тренинзи у области управљања 
пројектним циклусом 

УНИЦЕФ, УНДП, 
Светска банка, СИДА 

У складу са 
јавним позивом 

ССС за 
међународну 
сарадњу у Одсјеку 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

26. Семинар из области 
грађевинарства-Пројектовање 
саобраћајница, денивелисаних и 
површинских раскрсница, 
паркиралишта 

Саобраћајни факултет 
Добој 

јун/јул 2022. Самостални стручни 
сарадници у 
Одјељењу за 
стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 

27. Едукација о безбједности 
саобраћаја 

Агенција за безбједност 
саобраћаја и 
Министарство 
саобраћаја и веза 

март/април,  
мај/јун 
октобар 2022. 

Самостални стручни 
сарадник за 
безбједност 
саобраћаја у 
Одјељењу за 
стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 

28. Безбједност саобраћаја у локалној 
заједници 

Златибор април 2022. Самостални стручни 
сарадници у Одсјеку 
за послове 
саобраћаја и 
паркинг у 
Одјељењу за 
стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 

29. Међународни конгрес о путевима Београд  јун 2022. Службеници 
Одјељења за 
стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 
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30. Стручни регионални семинар из 
области нискоградње и саобраћаја 
Београд 

Build plus 01-02.06. 
2022.  

Самостални стручни 
сарадници у 
Одјељењу за 
стамбено-комуналне 
послове и послове 
саобраћаја 

31. Сајам грађевинарства у Београду Београдски сајам април 2022. Службеници 
Одјељења за 
стамбено-комуналне 
послове  

32. Међународни сајам заштите 
животне средине у Београду 

ECOFAIR октобар 2022. ССС за заштиту 
животне средине  

3. 
Семинар у области унапређења 
капацитета јавних служби у 
области управљања отпадом у 
прекограничном региону 

 април 2022. ССС за заштиту 
животне средине 

4. 
Нове технологије у примарној 
пољопривредној производњи 

Пољопривредна 
стручна служба 
Министарства 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

Први и други 
квартал 2022. 

ССС за 
пољопривреду у 
Одјељењу за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

5. 
Методологија израде пројеката за 
јавни и цивилни сектор 

Стручне консултантске 
куће 

Први и други 
квартал 2022. 

Службеници Одсјека 
за друштвене 
дјелатности у 
Одјељењу за 
привреду и друшт. 
дјелатности 

6. 
Унапређење вођења електронског 
регистра предузетника у РС 

Министарство привреде 
и предузетништва РС 

Други и трећи 
квартал 2022. 

Службеници Одсјека 
за привреду у 
Одјељењу за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

7. 
Јавне расправе приликом 
доношења нових прописа на нивоу 
БиХ и РС 

Предлагач прописа 01.03.2022.- 
31.12.2022. 

Службеници 
Стручне службе 
Скупштине Града 
Зворник 

8. 
Учешће на семинарима и 
радионицама које организујеСавез 
општина и градова РС 

Савез општина и 
градова РС 

01.03.2022.- 
31.12.2022. 

Службеници 
Стручне службе 
Скупштине Града 
Зворник 

9. 
Јачање улоге мјесних заједница у 
БиХ 

УНДП 01.03.2022.- 
31.12.2022. 

Службеници 
Стручне службе 
Скупштине Града 
Зворник 

0. 
Спровођење изборног процеса ЦИК БиХ 01.03.2022.- 

31.12.2022. 
Службеници 
Стручне службе 
Скупштине Града 
Зворник 

41. Спровођење локалног акционог 
плана за ре/интеграцију БХ 
држављана који се враћају по 
основу споразума о реадмисији 

Министарство за 
људска права и 
избјеглице БиХ 

01.03.2022.- 
31.12.2022. 

Службеници 
Стручне службе 
Скупштине Града 
Зворник 

42. Енергетски менаџмент ГИЗ, УНДП У складу са 
јавним позивом 

Службеници Одсјека 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

43. Промоција инвестиционих прилика 
и привлачење инвеститора 

Министарство за 
привреду и 
предузетниптво РАРС, 
Привредна комора 

У складу са 
јавним 
позивима, 
пројектима 

Службеници Одсјека 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 
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44. Енглески уезик Установе за 
образовање и едукацију 

У складу са 
приликама 

Службеници Одсјека 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

45. Управљање пројектним циклусом Међународне 
организације у БиХ 

У складу са 
јавним 
позивима, 
пројектима 

Службеници Одсјека 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

46. Припрема пројеката по 
методологији ЕУ 

Међународне 
организације у БиХ 

У складу са 
јавним 
позивима, 
пројектима 

Службеници Одсјека 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

47. Јавне набавке  Агенција за јавне 
набавке БиХ 

Према потреби 
и јавним 
позивима 

Самостални стручни 
сарадници за јавне 
набавке у Служби за 
јавне набавке 

8. 
Остале едукације за којима се 
укаже потреба у складу са јавним 
позивом донатора и одобреним 
пројектима 

У складу са одобреним 
пројектима и јавним 
позивима 

јун-децембар 
2022. 

Службеници Одсјека 
за управљање 
развојем и 
међународну 
сарадњу 

49. Стручно оспособљавање и 
усавршавање припадника Службе 
професионалне ватрогасне 
јединице Градске управе Града 
Зворник 

Надлежни органи према 
Програму стручног 
оспособљавања и 
усавршавања 

03.01.2022 
31.12.2022. 

Запослени у 
Професионалној 
ватрогасно - 
спасилачкој 
јединици 
Зворник 

50. Заштита на раду Референт за заштиту 
на раду у Служби 
професионалне 
ватрогасне јединице 

01.03.2022. 
31.12.2022. 

Сви запослени 

51. Остале едукације за којима се 
покаже потреба у складу са јавним 
позивом донатора и одобреним 
пројектима 

 У складу са  
јавним 
позивима 

Сви запослени 

 
Члан 11. 

Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 
 
Број: 02-020-9/22                     
12. август 2022.године                                                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                                                                                                                        Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (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 града Зворник   доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРИЈЕДЛОГА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА 2023-2025. 

 
1. Овим рјешењем именује се Радна група за израду 
приједлога Плана капиталних инвестиција 2023-2025 
(у даљем тексту Радна група) у следећем саставу: 
 
 
 

 
1) Бојан Ивановић, замјеник Градоначелника, 
2) Бранко Јашић, начелник Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, 
3) Саво Михајловић, шеф Одсјека  за послове 
саобраћаја, инфраструктуре и екологије, 
4) Весна Бошковић, шеф Одсјека за буџет, 
5) Миладин Ристић, шеф Одсјека за 
рачуноводство и финансије, 
6) Бошко Којић, начелник Одјељења за 
просторно планирање, 
7) Дарко Стефановић, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности, 
8) Биљана Милић, шеф Одсјека за управљање 
развојем и међународну сарадњу, 
9) Бојан Стевановић, самостални стручни 
сарадник за послове саобраћаја и паркинг. 
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2. Радна група је задужена да изради приједлог 
Плана капиталних инвестиција 2023-2025. у складу 
са Стратегијом интегрисаног развоја града Зворника 
2018-2027. и Стандардом повољног пословног 
окружења (БФЦ), а на основу Плана капиталних 
инвестиција 2022-2024. те да консултује ширу 
јавност путем јавног позива за достављање 
приједлога пројеката. 
 

3. Радна група ће на првом састанку донијети 
Пословник о раду којим ће бити прецизирани њени 
задаци и начин рада. 
 

4. Радна група ће приједлог Плана капиталних 
инвестиција 2023-2025. доставити Градоначелнику 
ради даљег упућивања у скупштинску процедуру. 
 

5. Техничку подршку у процесу израде приједлога 
Плана капиталних инвестиција 2023-2025. пружаће 
Одсјек за управљање развојем и међународну 
сарадњу 
 

6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворника. 
 
Број: 02-111-37/22                     
31. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
 О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекат који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање омладинских програма и пројеката, 
који се финансира са буџетске позиције – Грант за 
финансирање омладинских програма и 
пројеката„Унапређење безбиједности младих возача 
у саобраћају у Зворнику“ , делегиран од стране 
Удружења грађана за едукацију, мобилност и 
хуманитарни рад „Футур“ Зворник, у износу од 4.000 
конвертибилних марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање буџета за младе  потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
грађана за едукацију, мобилност и хуманитарни рад 

„Футур“ Зворник, бр: 555-40000487528-91- Нова 
банка, филијала Зворник. 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења.  
 
Број: 02-400-70-10/22                     
16. септембар 2022.године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
                                              
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17) и Одлуке о спровођењу поступка 
одобравања средстава за стручно оспособљавање 
и усавршавање лица високе стручне спреме  број: 
02-022-125/22 од 10.10.2022.године, Градоначелник 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
УСАВРШАВАЊЕ 

ЛИЦА ВИСОКЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПО ЈАВНОМ 
ПОЗИВУ 

 
I 

Именује се Комисија за додјелу средстава по Јавном 
позиву за додјелу средстава за стручно 
оспособљавање и усавршавање лица високе 
стручне спреме, број: 02-123-25/22 од 
10.10.2022.године у следећем саставу: 
 

1. Ружа Остојић – предсједник 
2. Бекир Омеровић – члан 
3. Љиљана Тохољ - Члан 

 
II 

Комисија ће у складу са Одлуком и Јавним позивом 
обрадити све приспјеле захтјеве и утврдити 
приједлог Градоначелнику за одобравање 
средстава.  
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
овјавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-123-25-3/22                     
12. октобар 2022.године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 14. ст. 1 и 2. Закона о 
печатима органа и институција Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 54/19) и 
члана 41. Статута града Зворник – Пречишћени 
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник Зворника доноси 
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РЈЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ПЕЧАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. Именује се Комисија за примопредају печата 
Градске управе Града Зворник, коју чине: 
 

1) Борко Томић - предсједник, 
2) Ружа Остојић – члан и 
3) Раде Вуковић – члан. 

 
2. Задатак Комисије је да Полицијској управи 
Зворник преда ради уништења 2 печата Градске 
управе Града Зворник, и то: Службе за јавне 
набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу и Службе професионалне ватрогасне 
јединице, а који више нису у употреби, о чему ће 
саставити записник. 
 
3. Послове из тачке 2. овог рјешења Комисија ће 
извршити до 28.10.2022. године, те ће о извршеним 
радњама Градоначелнику доставити извјештај 
заједно са записником. 
 
4. За рад Комисије одговоран је предсједник 
Комисије. 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града   Зворник“. 
 
Број: 02-111-36/22                     
20. октобар 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: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 
1.Именује се Комисија за примопредају пословног 
простора површине 53,87m2 (који се састоји од пет 
пословних просторија), који се налази у приземљу 
дома у насељеном мјесту Петковци, изграђеног на 
к.п. број 3132 К.О. Шетићи,  у саставу: 
 

1) Небојша Бошковић, предсједник комисије,    
2) Бобан Савић, члан комисије,  
3) Јелена Мићић, члан комисије. 

 
2.Задатак комисије је да са Здравственом установом 
за промет лијекова и медицинских средстава на 
мало, Апотека "Економија - Лек" Зворник - закупац  
пословног простора из тачке 1. овог рјешења изврши 
примопредају предметног пословног простора (да 
врати у посјед Града Зворник предметни пословни 
простор слободан од лица и ствари, окречен а што 
подразумијева и скидање и уклањање свих 
рекламних садржаја,  са исправним инсталацијама, 
са исправном унутрашњом и вањском столаријом, 

да утврди чињеницу да ли је закупац уредно 
измиривао трошкове за утрошак електричне 
енергије и трошкове комуналних услуга - вода, 
смеће и комуналне таксе) и о извршеној 
примопредаји сачини записник. 
 
3.Комисија је дужна један примјерак записника 
потписан од стране чланова комисије и 
представника закупца  доставити Градоначелнику. 
 
4.За рад комисије одговоран је предсједник.  
 
5.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-374-4/15                     
3. новембар 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 члaна 41. и 51. Статута 
Града Зворник – пречишћен текст ("Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17), Градоначелник 
доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ПОСЛОВНЕ 
ЗОНЕ "ЈАДАР" 

 
1.У Рјешењу о именовању Пројектног тима за развој 
Пословне зоне "Јадар", број: 02-111-3/22 од 
11.03.2022.године ("Службени гласник града 
Зворник", број: 4/22), у тачки 1. после подтачке 5. 
додаје се подтачка 6 и гласи: "6) Гордана Дачић, 
члан.". 
 
2.У свему осталом Рјешење о именовању Пројектног 
тима за развој Пословне зоне "Јадар", број: 02-111-
3/22 од 11.03.2022.године, остаје на снази. 
 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-3/22                     
26. септембар 2022.године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16, 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) Овлашћује се Вељо Тијанић, самостални стручни 
сарадник за међуопштинску сарадњу и подршку 
друштвеном активизму у Кабинету градоначелника 
Града Зворник, да може, да потпише у име 
Градоначелника Града Зворник уговор са 
Покрајинском Владом Војводине, Фонд за 
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избјеглице, расељена лица и за сарадњу са Србима 
у региону, у Новом Саду 04.11.2022. године. 
 
2) Запослени из тачке 1. се овлашћује за употребу 
печата Градоначелника града Зворник ради овјере 
Уговора. 
 
3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-111-38/22                     
1. новембар 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 
макадамских путева – довоз сепарисаног шута на 
макадамске путеве, 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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-1-5/22                     
12. 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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-1-6/22                     
19. 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 асфалтирање – реконструкцију 
путева и израду уличне расвјете, 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. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-1-7/22                     
3. октобарбар 2022.године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
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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. САЊА БЈЕКОВИЋ из Зворника, запослена у 
Градској управи града Зворник, као самостални 
стручни сарадник за заштиту животне средине, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке „Услуге мјерења квалитета 
ваздуха на подручју града Зворник“.  
 

2 Услуге из члана I ће вршити понуђач ЈНУ 
„Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, 
према условима из понуде број: бр. 000512-22/2970 
од 06.10.2022.године, континурино у наредних (6) 
мјесеци, од дана обостраног потписивања уговора. 
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: 02-360-35/22                     
18. октобар 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  

РЕГИОНАЛНОМ КИНОЛОШКОМ УДРУЖЕЊУ 
„КАНИС“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Регионалном 
кинолошком удружењу „Канис“ Зворник у износу од 
2.500,00 КМ, на име суфинансирања организације 
Међународне изложбе паса. 
 
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 
Регионалног кинолошког удружења „Канис“ Зворник 
број: 562-009-81321756-68. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворникa". 
 
Број: 02-400-80/22                     
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 

СПОРТСКОМ РЕКРЕАТИВНОМ УДРУЖЕЊУ 
„СЕЛТИК“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Спортском 
рекреативном удружењу „Селтик“ Зворник у износу 
од 1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
набавке спортских реквизита и закупа спортског 
терена за тренинге. 
 
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 
Спортског рекреативног удружења „Селтик“ Зворник 
број: 554-012-00000457-14. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-90/22                     
4. 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 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име финансирања трошкова  
тренажног процеса и почетак припрема за 
такмичарску сезону 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: 02-66-51/22                     
19. јул 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  

БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 
                                                           
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова припреме за 
предстојећа такмичења Саре Ћирковић. 
 

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

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ број: 555-000-00426398-
60. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 02-400-103/22                     
28. јул 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 Клубу 
борилачких спортова „056“ Зворник у износу од 
1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
одласка на Балкански куп. 
 
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 Клуба 
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: 02-66-57/22                     
10. 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  
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 40.000,00 КМ, 
на име финансирања пратећих трошкова  клуба и 
исплату стипендија.  

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

 
Број: 02-66-60/22                     
6. 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 

СПОРТСКОМ РЕКРЕАТИВНОМ УДРУЖЕЊУ 
„СЕЛТИК“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Спортском 
рекреативном удружењу „Селтик“ Зворник у износу 
од 2.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
закупа спортске сале за тренинге и плаћање 
обавеза према судијама и делегатима. 
 
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 
Спортског рекреативног удружења „Селтик“ Зворник 
број: 554-012-00000457-14. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-61/22                     
8. септембар 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 КЛУБУ 
МАЛОГ ФУДБАЛА „YOUNG BOYS“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Клубу малог 
фудбала „Young Boys“  Зворник у износу од 1.500,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова oрганизације 
дјечијег Међународног турнира у фудбалу. 
 
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 Клуба 
малог фудбала „Young Boys“ Зворник број: 554-012-
00000425-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
града Зворник". 

 
Број: 02-66-62/22                     
9. 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  OФК 

„ТРНОВИЦА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  ОФК „Трновица“ 
у износу од 1.800,00 КМ, на име суфинансирања 
трошкова  организације ревијалне утакмице између 
ОФК Трновица и ФК Црвена звијезда. 
 
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 ОФК 
„Трновица“ број: 551-310-11278093-20. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-64/22                     
16. 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  KЛУБУ 

БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „056“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства Kлубу 
борилачких спортова „056“  Зворник у износу од 
1.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
oдласка на Европско првенство Николе Дробњака, 
актуелног вицешампиона Свијета и професионалног 
првака Европе. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање Буџета за младе, 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: 02-66-69/22                     
10. октобар 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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БРАЊЕВО“ 
 
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Брањево“ у износу од 1.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова плаћања судија и 
котизације у Регионалној лиги Бирач. 
 
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 
Фудбалског клуба „Брањево“ Зворник број: 562-009-
81092641-71. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-71/22                     
7. октобар 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 ЈИУ-ЈИТСА 

И САМБО КЛУБУ „ЈУНИОР“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства Јиу-јитса и 
самбо клубу „Јуниор“ Зворник у износу од 1.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова одласка на 
такмичење у Београд. 
 
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 Јиу-јитса 
и самбо клуба „Јуниор“ Зворник број: 572-286-
00004525-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-59/22                     
13. октобар 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“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Таекwondo 
клубу  „Зворник“ из Зворника у износу од 1.700,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова одласка на 
турнир као и трошкова закупа простора за тренинге. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Таекwondo клуба „Зворник“ број:551-450-22315679-
82. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-65/22                     
13. октобар 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 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ПОДРИЊЕ“ ТРШИЋ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Подриње“ Тршић у износу од 7.150,00 КМ, на 
име финансирања трошкова  такмичења у Другој 
лиги Републике Српске – група Исток у 2022/23 
години. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Подриње“ Тршић број: 562-009-
00002354-73 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-74/22                     
13. октобар 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 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 30.000,00 КМ, 
на име финансирања пратећих трошкова  клуба и 
исплату стипендија.  

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

 
Број: 02-66-70/22                     
14. октобар 2022.године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 

 



БРОЈ 13                           Службени гласник града Зворник                             14. новембар  2022. 
 

 

28 

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 КАРАТЕ 

КЛУБУ „СЕНСЕИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Сенсеи“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова одласка Андријане 
Станојевић на Балканско првенство за кадете, 
јуниоре и У21 у саставу репрезентације БиХ. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Карате 
клуба „Сенсеи“ број:555-006-005468840-56. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-75/22                     
17. октобар 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 

ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 7.000,00 КМ, 
на име суфинансирања 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 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број: 562-009-00002333-
39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-76/22                     
18. октобар 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 

РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова  превоза на 
утакмице, закупа сале за тренинге и уплата 
котизације за други дио сезоне 2022/2023. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Рукометног клуба „Дрина“ број: 562-009-00000606-
79. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-68/22                     
20. октобар 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 БИЛИЈАР КЛУБУ „ДИАМОНДО““ 
ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Спортском 
билијар клубу „Диамондо““ Зворник у износу од 
750,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организације међународног турнира у билијару. 
 
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 
Спортског билијар клуба „Диамондо“ Зворник број: 
562-003-81630789-98. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-63/22                     
20. октобар 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. Одобрава се прекорачење дозвољеног износа 
трошкова коришћења мобилних телефона 
дефинисаних Правилником о коришћењу службених 
мобилних, фиксних телефона и репрезентације 
(„Службени гласник града Зворник“, број 13/17, 9/20 
и 11/22) за мјесеце септембар и октобар 2022. 
године, без обуставе од плате прекораченог износа, 
следећим службеницима Градске управе Града 
Зворник: 
 

1. Срђан Деспић 
2. Зоран Ђукановић 
3. Милош Томић 
4. Бојан Стевановић 
5. Небојша Бошковић  
6. Бошко Марковић 

 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-022-128/22                     
24. октобар 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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Табанци“ у износу од 1.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова одржавања турнира. 
 
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 
Фудбалског клуба „Табанци“ Зворник број: 562-009-
00000313-85. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-77/22                     
28. октобар 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  Дрињача“ у износу 
од 2.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
набавке и развођења подног гријања у цркви. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грантови МЗ - текуће одржавање, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја 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 Дрињача број: 562-
003-81539608-04. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-17/22                     
6. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 1.300,00 КМ, на име новчане помоћи за 
обиљежавање Дана палих бораца у Пилици. 
 
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: 02-400-86/22                     
28. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 19.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
утрошеног горива за потребе борачких категорија 
становништва. 
  
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“ број: 562-009-
00000235-28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-100/22                     
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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Таеквондо клубу  
„Српски соко“ Зворник у износу од 3.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова организације 
такмичења. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Таеквондо клуба „Српски соко“ број: 562-009-
00002355-70. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-102/22                     
20. октобар 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 финансирања трошкова за 
утрошене нафтне деривате. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање Градске борачке организације 
Зворник, 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 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: 02-400-164/22                     
4. 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  Интернет 
порталу „Звоно медиа“ из Зворника  у износу од 
1.600,00 КМ, на име финансијске подршке за рад и 
опстанак портала. 

 
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 „Звоно медиа“ број: 552-000-
18773228-34. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-180/22                     
31. август 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  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 22.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
рестаурације спомен обиљежја у Мјесним 
заједницама Града Зворника. 
 
2. Дио средстава у износу од 13.139,00 КМ 
исплатити са позиције 511200 – Средства за 
заштиту и одржавање споменика и спомен 
обиљежја,  а преостала средства у  износ од 
8.861,00 КМ исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање Градске борачке организације 
Зворник,  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 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: 02-400-190/22                     
7. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Ораовац“ у износу 
од 5.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
ограђивања порте храма. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грантови МЗ - текуће одржавање, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, 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 Ораовац“ број: 571-
100-00000487-13. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-199/22                     
13. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства Удружењу 
„Центар за интелектуални развој дјеце Зворник“ 
Зворник  у износу од 4.000,00 КМ, на име 
финансијске подршке пројекта „Унапређење спорта 
кроз образовне спортске секције“. 

 
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 „Центар за интелектуални развој дјеце 
Зворник“  број: 562-003-81556812-93. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-204/22                     
19. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Зворник - Центар“ у 
износу од 30.000,00 КМ, на име суфинансирања 
трошкова завршетка радова на објекту палионице 
свијећа у саставу Саборног Храма. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
изградњу Саборне цркве и реконструкцију Старог 
храма у Зворнику, 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 Зворник – Центар“ 
број: 555-400-00048058-77. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-205/22                     
19. септембар 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  Савезу 
инвалида рада града Зворника у износу од 1.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова одржавања 
Годишње скупштине Савеза инвалида рада РС. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
Удружење инвалида рада Зворник, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун Савеза 
инвалида рада града Зворника број: 562-009-
80673507-62. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-230/22                     
20. октобар 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 Хуманитарном 
удружењу  грађана „Јован Лукић – Лола“ у износу од 
1.500,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
хуманитарних активности и помоћ становништву. 

 
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   
Хуманитарног удружења  грађана „Јован Лукић – 
Лола“ број: 562-009-81384434-20. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-233/22                     
27. октобар 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 2.180,00 КМ, на име новчане помоћи раднику 
запосленом у ГБО Зворник. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање Градске борачке организације 
Зворник, 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: 02-400-678/22                     
20. мај 2022.године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Његослави 
Јурошевић, Улица 7/6 - Брањево, Зворник у износу 
од 3.000,00 КМ на име финансијске помоћи  за 
санирање штете на објекту настале услед клизишта. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи 
за хитне интервенције - клизишта, потрошачка 
јединица 01190260 - Служба цивилне заштите, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Његославе 
Јурошевић број: 562-003-81732522-61. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-430-841/22                     
13. октобар 2022.године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 

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

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Одобравају се новчана средства  Мирић 
Драгослави, Улица 7/7 - Брањево, Зворник у износу 
од 3.000,00 КМ на име финансијске помоћи  за 
санирање клизишта. 
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2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи 
за хитне интервенције - клизишта, потрошачка 
јединица 01190260 - Служба цивилне заштите, из 
буџета за 2022. годину. 
 
 3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Његославе 
Јурошевић број: 562-003-81732522-61. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-430-842/22                     
28. септембар 2022.године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" 
број: 5/17), градоначелник  доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.  Одобравају се новчана средства  Хајдуковић 
Срђану, Мајевичка бб - Шћемлија, Зворник у износу 
од 4.500,00 КМ на име финансијске помоћи  за 
санирање клизишта. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи 
за хитне интервенције - клизишта, потрошачка 
јединица 01190260 - Служба цивилне заштите, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3.За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
Средства уплатити на жиро рачун Хајдуковић 
Срђана број: 552-020-18535618-98. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-430-1101/22                     
19. 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  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 8.000,00 КМ, на име новчане помоћи материјално 
угроженом РВИ  прве категорије  Алексић Милану. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање Градске борачке организације 
Зворник, 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: 02-400-1238/22                     
8. септембар 2022.године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл.36. Статута  града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17- пречишћен текст), 
Градоначелник Града Зворника  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Дарку Василићу, дипломираном инжењеру 
електротехнике, сталном стручном надзору у 
предмету јавне набавке „Набавка и уградња опреме 
за одржавање уличне расвјете у граду Зворнику“ по 
рјешењу број 02-111-120-21 од 8.11.2021. године, 
који је извршио надзор по рачунима „МОНТИ“ доо 
Зворник бр: 003613/22, 003614/22, 003616/22, 
003617/22, 003618/22, 003619/22, 003620/22, 
0036124/22, 003625/22, 003626/22, 003627/22, 
003628/22, 003630/22, 002552/22, 002553/22, 
002554/22, 003089/22, 003090/22, 003091/22, 
003092/22, 003093/22, 003094/22, 003095/22, 
003098/22, 003099/22, 003100/22, 003101/22, 
003102/22, 003103/22 одређује се накнада у износу 
од 1498,98 КМ. 
 

Члан 2 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворика 
 

Члан 3 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворника“. 
 
Број: 02-43-1557/22                     
10. октобар  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја 

 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистра 
Зајeднице етажних власника заједнице зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  27/12), 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја  при Градској управи Града 
Зворника објављује  
 

ОГЛАС 
    
Градска управа Града Зворника Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
је на основу рјешење број  05-373-13/22 од 
31.10.2022.године је извршило у Регистру Заједница 
етажних власника стамбених зграда  у регистарском 
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листу број 215 упис промјене лица овлашћених за 
заступање Заједнице етажних власника зграде 
„BEXIT“ која се налази на адреси Вука Караџића број 
93 и Змаја од Ноћаја број 1 у Зворнику, на тај начин 
што ће досадашњем предсједнику Управног одбора 
Ђорђу Голијанину престати право заступања 
Заједнице етажних власника „BEXIT“. 
 
 У будућем раду, Заједницу етажних власника 
зграде „BEXIT“ ће заступати Љубиша Јокић, док ће 
досадашњи предсједник Скупштине Зоран Мирковић 
представљати Заједницу етажних власника зграде 
„BEXIT“. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику Града 
Зворника. 
 
Број: 03-373-13/22                              НАЧЕЛНИК 
31. октобар  2022. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар  
Зајeднице етажних власника заједнице зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  27/12), 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја  при Градској управи Града 
Зворника објављује  
 

ОГЛАС 
 
Градска управа Града Зворника Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
је на основу рјешење број  05-373-14/22 од 
25.10.2022.године је извршило у Регистру Заједница 
етажних власника стамбених зграда  у регистарском 
листу број 38 упис промјене лица овлашћених за 
заступање Заједнице етажних власника зграде „С-
16“ која се налази на адреси Радничка број 2 у 
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем 
предсједнику Управног одбора Браниславу 
Мирковићу престати право заступања, док ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Бошку Мијићу 
престати право представљања Заједнице етажних 
власника „С-16“. 
 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
„C-16“ ће заступати Митар Лазић, предсједник 
Управног одбора, а представљати Рајко Мирковић, 
предсједник Скупштине Заједнице етажних власника 
„С-16“. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику Града 
Зворника. 
 
Број: 03-373-14/22                              НАЧЕЛНИК 
25. октобар  2022. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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