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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

30. децембар 2022. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXI  
                                                          БРОЈ:             

17/2022 
 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

 
 

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске„ број: 97/16, 36/19 и 61/21 ) члана 17. Закона 
о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 
78/20), чл. 6. став 1. алинеја  4. и 13. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16,113/21. )  и чл. 41. и  
51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст  
(„Службени гласник Града Зворник, број: 5/17), 
замјеник градоначелника Града Зворник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О  РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
ГРАДА ЗВОРНИК НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ 

 
I 

1) Овом одлуком прописују се предмет пописа, циљ 
пописа, комисије за извршење пописа, методе и 
технике пописа и рокови за извршење пописа. 
Редовни потпуни попис имовине и обавеза Града 
Зворник обавићe се у времену од 15.12.2022. године 
до 20.01.2023. године. Попис готовог новца, хартија 
од вриједности и средстава на рачунима и 
депозитима код банака извршиће се на дан 31. 
децембра 2022. године, односно са стањем на тај 
дан. 
2) Стање по попису своди се на дан 31.12.2022. 
године. 
 

II 
Предмет пописа је имовина и обавезе града 
Зворник, и то: 

- Нефинансијска имовина, 
- Финансијска имовина и разграничења, 
- Обавезе и разграничења, 
- Имовина која није у власништву Града 

обухвата имовину коју Град посједује/користи 
или управља њоме по било којем основу, 
средства узета под оперативни (текући) 
закуп, туђе ствари/робу/материјал, хартије од 
вриједности које су ван промета и други 
имовински облици који се користе, а за које 
нема доказа о власништву. 

 
III 

Све рачуноводстве исправе за текућу годину 
доставити на књижење надлежним лицима из 
одјељења за финансије најкасније до 25.01.2023. 
године. 
 

IV 
Лица која рукују имовином и њихови непосредни 
руководиоци дужни су најкасније до дана одређеног 
за почетак пописа да изврше неопходне припремне 
радње ради што лакшег, бржег и правилнијег пописа 
имовине. 
 

V 
У циљу утврђивања стварног стања имовине и 
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем у Градској управи, образују се 
следеће пописне комисије: 
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- Централнa  пописна комисија, 
- Комисија за попис готовине и готовинских 

еквивалената, хартија од вриједности, 
обавеза, потраживања и аванса, 

- Комисија за попис стамбених објеката, 
пословних објеката и простора, саобраћајних 
и осталих објеката, 

- Комисија за попис биолошке имовине, 
непроизведене сталне имовине и 
нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми, 

- Комисија за попис постројења и опреме, 
драгоцјености, ситног инвентара, ауто-гума и 
нематеријалне произведене имовине. 

 
Ближе одредбе о начину вршења пописа и роковима 
за провођење појединих радњи у вези пописа 
комисије ће утврдити планом рада. 
 
Свака комисија за попис самостално саставља 
извјештај о попису који заједно са потписаним 
пописним листа и узроцима неслагања између 
стања утврђеног пописом и књиговодственог, те 
предлозима за утврђене разлике дужна доставити 
централној комисији за попис до прописаног рока. 
 
Подаци из књиговодства уносе се у пописне листе 
тек након извршеног натуралног пописа, до тада не 
смију се давати књиговодствени подаци комисији за 
попис док се не утврди да је завршен натурални 
попис материјалних и нематеријалних вриједности 
за које се траже подаци. 
 

VI 
1) Приликом пописа имовине и обавеза Града 
примјениће се методе пописа у складу са чланом 7. 
став (1) тачке 1), 2) и 3) Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16, 113/21 ), а  технике пописа 
зависиће од карактеристика имовине и обавеза. 
2) Комисије ће у свом извјештају о извршеном 
попису навести које технике и методе пописа су 
примјењивали приликом пописа одређене имовине. 
 

VII 
1) Комисије за попис појединих врста имовине и 

обавеза треба да најкасније до 10.фебруара 
2022. године доставе своје извјештаје 
Централној пописној комисији. 

2) Централна пописна комисија сачињава извјештај 
о попису имовине и обавеза Града и 
са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја 
доставља га на усвајање замјенику 
градоначелника најкасније десет дана прије 
истицања рока за припрему и презентацију 
годишњег финансијског извјештаја. 

3) Извјештај о извршеном попису треба да садржи 
елементе прописане чланом 20. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивању књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/16, 113/21). 

 

VIII 
Буџетски корисници Града Зворник дужни су 
редовни годишњи попис извршити у складу са 
поменутим правилима, те својим општим актом 
утврдити методе пописа које одговарају 
специфичностима пословне дјелатности коју 
обављају и карактеристикама имовине и обавеза 
које су предмет пописа и формирати пописне 
комисије. 
 

IX 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-152/22                             ЗАМЈЕНИК 
5. децембар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворника“ број  5/17 ), а у вези са чланом  26. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 91/16), замјеник 
градоначелника града Зворника,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗМИЈЕЊЕНОГ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ У ГРАДУ 
ЗВОРНИК ЗА  2022. ГОДИНУ 

 
I 

Усваја се Измијењени годишњи план ревизије 
Јединице за интерну ревизију у Граду Зворник за 
2022.   годину. 
 

II 
Измијењени годишњи план ревизије из тачке I 
саставни је дио ове oдлуке. 
 

III 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-4/22                                 ЗАМЈЕНИК 
29. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворника“ број  5/17 )  а у вези са чланом  26. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 91/16), замјеник 
градоначелника града Зворника,  доноси 
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ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗМИЈЕЊЕНОГ СТРАТЕШКОГ 
ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

ГРАДА ЗВОРНИК 
ЗА ПЕРИОД 2022-2024.ГОДИНЕ 

 
I 

Усваја се Измијењени стратешки план Јединице за 
интерну ревизију Града Зворник за период 2022-    
2024. године. 
 

II 
Измијењени стратешки план Јединице за интерну 
ревизију из тачке I саставни је дио ове одлуке. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-5/22                                  ЗАМЈЕНИК 
29. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 32. Закона о спорту (Сл.гласник РС 
бр. 79/20), 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник РС број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чланова 
41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број  5/17), 
замјеник Градоначелника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О СТИПЕНДИРАЊУ ВРХУНСКОГ СПОРТИСТЕ 

 
I 

Додјељује се спортска стипендија у износу од 1.500 
КМ, Милици (Дарко) Драгичевић, из Зворника за 
остварене врхунске резултате у кошарци. 
 

II 
(1) Стипендија ће се исплатити у 2 једнаке мјесечне 
рате од по 750,00 КМ 
(2) Уговором између градске управе и стипендисте 
ће се регулисати права и обавезе. 
(3) Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџета за 2022.годину, буџетска ставка 415200 – 
„Грант за финансирање спортских организација“. 
 

III 
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за 
финансије и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

IV 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-174/22                             ЗАМЈЕНИК 
21. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић 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 и 36/19), члана 

34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник 
Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник 
града Зворник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Зимско одржавање 
градских улица и приградских насеља Дивич, 
Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и 
Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних и 
некатегорисаних путева на територији града 
Зворник – Лот2“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-2-35-3-70/22, дана 31.10.2022. 
године, пријавили су се понуђачи и то за: 
 
ЛОТ1 - Зимско одржавање градских улица и 
приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, 
Каракај, Економија, Челопек и Улице: 
 

1. „Зворникпутеви“ д.о.о. Зворник. 
 
ЛОТ2 - Зимско одржавање локалних и 
некатегорисаних путева на територији града 
Зворник: 
 

1. „Зворникпутеви“ д.о.о. Зворник, 
2. „ВТ - Компред“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за извршење оглашених услуга  „Зимско одржавање 
градских улица и приградских насеља Дивич, 
Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и 
Улице - Лот1“ најповољнији понуђач је 
„Зворникпутеви“ д.о.о. Зворник, док за „Зимско 
одржавање локалних и некатегорисаних путева на 
територији града Зворник - Лот2“ најповољнији 
понуђач је „ВТ - Компред“ д.о.о. Зворник. 
 

III 
Понуђачи из члана Il ове Одлуке оцијењени су као 
најповољни јер су за наведене услуге путем 
отвореног поступка доставили за Уговорни орган 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде и то 
за: 
 

- Лот1 - „Зворникпутеви“ д.о.о. Зворник, са 
укупним износом од 170.410,60КМ без ПДВ-а 
и 

- Лот2 - „ВТ - Компред“ д.о.о. Зворник, са 
укупним износом од 290.583,60КМ без ПДВ-а. 

 
Са изабраним понуђачима биће закључен оквирни 
споразум на три године. Рок за извршење услуга и 
начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима 
који ће се закључивати у току трајања оквирног 
споразума. 
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Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-37/22                               ЗАМЈЕНИК 
16. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
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 и 59/22), 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 ТРЕЋЕПЛАСИРАНОГ ПОНУЂАЧА 

 
Доноси се одлука о избору трећепласираног 
понуђача „Hidrocom” д.о.о Зворник са понудом број 
02-360-33-1/22 од 30.09.2022.године, у износу од 
62.447,05КМ 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: 02-360-33-1/22 од 
25.10.2022.године, а у складу са одредбама члана 
72. став (3) под а) Закона о јавним набавкама. 
Образложење 
 
Након донешене Одлуке о избору другопласираног 
понуђача као најуспјешнијег, број 02-360-33-1/22 од 
25.10.2022.године, изабрани понуђач 
„Електроцентар Петек“ д.о.о Тузла је одбио 
потписивање уговора због раније преузетих обавеза 
и непредвиђених околности које би могле довести 
до немогућности извршења уговора. 
 
Сходно члану 70. и члану 72.став (3) Уговорни орган 
доноси Одлуку о избору трећепласираног понуђача 
„Hidrocom“ д.о.о Зворник као најповољнијег са 
цијеном од 62.447,05КМ 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: 02-360-33-2/22                            ЗАМЈЕНИК 
16. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 

На основу члана 59. ст. 1. тачка 11. и 82. ст. 3. 
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник 
Републике Српске’’, број 97/16), члана 30.  и 31. 
Уредбе о стамбеном збрињавању породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
(’’Службени гласник Републике Српске’’, број 26/19) 
и на основу  члана 51. Статута града Зворник - 
Пречишћени текст (’’Службени гласник Града 
Зворник“, број 5/17), Градоначелник Зворника 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВНОСТИ СТАМБЕНИХ 
ЈЕДИНИЦА ЗА СТАНОВАЊЕ И СТВАРНУ 
СТАМБЕНУ СИТУАЦИЈУ ПОДНОСИЛАЦА 

ЗАХТЈЕВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
 

I 
Мијења се тачка III Одлуке о именовању Комисије за 
утврђивање условности стамбених јединица за 
становање и стварну стамбену ситуацију 
подносилаца захтјева за стамбено збрињавање, 
број 02-022-71/22 од 15.05.2019. године и гласи: 
 
„Условност стамбене јединице за становање и 
стварну стамбену ситуацију подносилаца захтјева 
провјерава, односно врши увиђај са предсједником и 
члановима Комисије, Миња Радовић, инжењер 
архитектуре.„ 
 

II 
У осталим тачкама Одлука остаје непромјењена. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-71/19                                
9. новембар  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) и у вези са чланом 13. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16, 113/21 ) замјеник 
градоначелника Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ 

И ОБАВЕЗА ЗА 2022. ГОДИНУ У ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ 

 
1. Именује се комисије за попис имовине и обавеза 
у Градској управи, и то: 

1) Централна пописна комисија у следећем 
саставу: 
- Дарко Цвјетиновић, предсједник, 

- Борко Томић, члан, 
- Саво Михајловић, члан, 
- Данило Зекић, резервни члан. 
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2) Комисија за попис готовине и готовинских 
еквивалената, хартија од вриједности, 
обавеза, потраживања и аванса у следећем 
саставу: 
- Мирослав Јовић, предсједник 
- Ружа Остојић, члан 
- Мирослав Аћимовић, члан 
- Љиљана Тохољ, резервни члан 

3) Комисија за попис стамбених објеката, 
пословних објеката и простора, саобраћајних 
и осталих објеката у следећем саставу: 
- Александар Јевтић, предсједник, 
- Бобан Савић, члан 
- Биљана Милић, члан 
- Дамир Хусеиновић, резервни члан. 

4) Комисија за попис биолошке имовине, 
непроизведене сталне имовине и     
нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми у следећем саставу: 
- Милева Милић, предсједник 
- Новица Пантић, члан 
- Милисав Ристановић, члан 
- Млађана Ђокић, резервни члан 

5) Комисија за попис постројења и опреме, 
драгоцјености, ситног инвентара, ауто-гума и 
нематеријалне произведене имовине у 
следећем саставу: 
- Драго Милићевић, предсједник 
- Аднан Хаџић, члан 
- Раде Вуковић, члан 
- Милисав Ивановић, члан 
- Раде Поповић, резервни члан 

 

2. Задатак комисија из претходне тачке овог 
рјешења је да изврше попис имовине и обавеза 
Градске управе, а у циљу утврђивања стварног 
стања имовине и обавеза и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

3.  Комисије ће попис имовине и обавеза обавити у 
времену од 15.12.2022. године до 20.01.2023. године 
и сачинити Извјештај о извршеном попису. Попис 
имовине своди се са стањем на дан 31.12.2022. 
године. 
 

4.  Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама комисије ће доставити Централној пописној 
комисији најдаље до 10.02.2023. године. 
 

5. Извјештај о извршеном попису треба бити 
урађен у складу са чланом 20. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 45/16, 113/21). 
 

6.   Чланови пописних комисија дужни су у свом 
раду придржавати се Закључка о спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској 
број: 103-1/21 од 16.11.2021. године. 
 

7.  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 

Број: 02-111-54/22                               ЗАМЈЕНИК 
8. децембар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалниј 
самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ 
,број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст („Службени 
гласник града Зворник“ број 5/17), Замјеник 
градоначелника доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА 

КООРДНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА „ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ 

МЕХАНИЗАМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ МЈЕРЕ 
ЕНЕРГЕТСКИХ ЕФИКАСНОСТИ 

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ СЕКТОРА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ЗВОРНИК 

 

1. Именује се Радни тим за координацију активности 
на подручју Града Зворник у оквиру пројекта 
„Израда финансиских механизама за 
имплементацију мјера енергетске ефикасности 
резиденцијалног сектора у 12 општина/градова у 
БиХ“, у следећем саставу: 
 

1) Веселин Тијанић – предсједник комисије 
2) Александар Јевтић – члан 
3) Владан Стевановић – члан 
4) Бобан Савић – члан 
5) Биљана Милић – члан 

 

2. Задаак Радног тима је да врши координацију 
пројектних активности и да заједно са одабраним 
Консултантима и Развојним програмом УН-а (UNDP) 
припреми пратећи нормативни оквир и јавни позив 
за успостављање планираних механизама. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-022-173/22                             ЗАМЈЕНИК 
15. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 3. Одлуке о лицитацији возила 
возног парка Градске управе Зворник ("Службени 
гласник Града Зворник" број: 14/22) и члана 41. и 51. 
Статута Града Зворник – Пречишћени текст 
("Службени гласник Града Зворник" број: 5/17), 
замненик Градоначелника Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 
1. У Комисију за спровођење лицитације за продају 
возила возног парка Градске управе Зворник 
именују се: 
 

1) Тијанић Веселин, предсједник 
Стевановић Бојан, замјеник предсједника 

2) Васић Мирослав, члан 
Остојић Јовица, замјеник члана 

3) Живановић Иво, члан 
Аћимовић Мирослав, замјеник члана 

4) Дарко Тодоровић, записничар 
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2. Комисија из члана 1. Овог Рјешења има задатак 
да организује јавну усмену лицитацију за продају 
возила по Одлуци о лицитацији возила возног парка 
Градске управе Зворник (број 01-022-133/22 од 
23.11.2022.године), те сачињени записник са 
лицитације достави замјенику Градоначелника 
Града Зворник. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Зворник" 
 
Број: 02-022-133/22                             ЗАМЈЕНИК 
1. децембар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 10. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 89/13) и 
члана 51. Статута града Зворник - пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број 05/17), 
замјеник градоначелника Града Зворник, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ПУТА 
 
1. У комисију за категоризацију пута на подручју 
града Зворника, именују се: 

1) Бојан Стевановић – предсједник, 
2) Раде Савић – члан, 
3) Бобан Савић – члан, 
4) Бојан Николић – члан, 
5) Владан Стевановић – члан. 

 
2. Задатак комисије је да проведе поступак 
категоризације пута по захтјеву Савјета мјесне 
заједнице Глумина, број: 05-345-101/2022 од 
21.09.2022. године, те да утврди да ли предложени 
некатегорисани пут у Глумини испуњава услове да 
се прогласи локалним у складу са важећим 
законским и подзаконским актима. О проведеном 
поступку категоризације комисија води записник и 
даје предлог Градоначелнику о категоризацији 
предметног пута. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-345-101/22                             ЗАМЈЕНИК 
29. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст  („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) и у вези са чланом 13. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16, 113/21 ) замјеник 
градоначелника Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
O ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЗА 
2022. ГОДИНУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

1. У Рјешењу о именовању комисије за попис 
имовине и обавеза за 2022. годину у Градској 
управи, број 02-111-54/22 од 08.12.2022.године, у 
ставу (1) тачка 4), ријечи „Млађана Ђокић“ 
замијењује се рјечима „Слободан Писић“: 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-111-54-1/22                             ЗАМЈЕНИК 
15. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14, 59/22), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
 
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Зимско 
одржавање градских улица и приградских насеља 
Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, 
Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање 
локалних и некатегорисаних путева на територији 
града Зворник – Лот2“ - отворени поступак, број: 02-
360-37/22, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник  
      - Горан Писић , замјеник предсједника, 
2) Рада Милићевић, члан    
      - Сања Перић, замјеник члана, 
3) Ружа Остојић, члан   
     - Младен Николић, замјеник члана, 
4) Раде Савић, члан                     

- Зоран Ерић, замјеник члана, 
5) Хариз Мехидић, члан      
      - Александар Јевтић, замјеник члана. 
 

2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године и Правилника о измјенама Правилника о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке број: 02-020-8/22 од 21.06.2022. 
године те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави Градоначелнику. 
Oтварање понуда ће се обавити дана 14.12.2022. 
године у 12:00 часова у Малој сали Градске управе 
града Зворник. 
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
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Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-37/22                             ЗАМЈЕНИК 
13. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић 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 Шетића, по занимању 
инжењер грађевине, Бојан Стевановић из Зворника, 
по занимању дипл.инж.саобраћаја и Владан 
Стевановић из Зворника, по занимању дипломирани 
инжењер грађевине - као чланови Пројектног тима, 
именују се за вршиоца сталног стручног надзора за 
реконструкцију, санацију и бетонирање путева, 
уређење водотокова и санацију клизишта, 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: 02-360-18-1-9/22                          
23. октобар  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), замјеник градоначелника 
града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 
1. Бобан Савић из Кисељака - Зворник, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на вршењу 

услуга „Зимско одржавање градских улица и 
приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, 
Каракај, Економија, Челопек и Улице“, у периоду 
трајања Оквирног споразума. 
 
2. Услуге из члана I ће вршити „Зворникпутеви“ 
д.о.о. Каракај бб, Зворник, према условима из 
понуде број: 1-03-1331/22 од 12.12.2022. године и 
одредбама појединачног Уговора о вршењу услуга у 
складу са Оквирним споразумом, број: 02-360-37-
1/22. Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења сваког појединачног уговора, 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: 02-360-37-1-1/22                           ЗАМЈЕНИК 
23. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић 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. Бошко Којић из Локања, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету: 
„Израда урбанистичког плана ширег урбаног 
подручја града Зворник“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити „Радис“ д.о.о 
Источно Сарајево, према условима из понуде, број: 
2804-11/22 од 24.11.2022. године, у року од 180 дана 
од дана обостраног потписивања уговора. Обавезује 
се вршилац надзора да након извршења Уговора, 
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: 02-360-38-1/22                             ЗАМЈЕНИК 
20. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 

На основу члана 41., 42. и 51. Статута града Зворник 
– Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17)  и Одлуке број:02-022-109/2022 
од 03.08.2022. године, замјеник   Градоначелника 
града Зворник,   доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ СТИПЕНДИЈE СТУДЕНТИМА ПРВЕ 

ГОДИНЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У 
ЗВОРНИКУ 

 

1.  Одобравају се  новчана средства за исплату 
стипендијe студентима прве године Технолошког 
факултета у Зворнику у  укупном износу  10.000 КМ, 
и то поименично како слиједи: 
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рб ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Број 
индекса 

Број 
бодова 

Износ 
(КМ) 

1. Тешмановић 
Марија 

18/22 
99,33 

500 

2. Јеврић Ана 9/22 98,93 500 
3. Поповић 

Александра 
8/22 

98,55 
500 

4. Симић Валентина 24/22 98,40 500 
5. Жепинић Сандра 13/22 98,20 500 
6. Шакотић Слађана 5/22 97,85 500 
7. Радовановић Маја 6/22 95,75 500 
8. Гарић Срђан 28/22 95,55 500 
9. Марковић 

Жељана 
4/22 

95,53 
500 

10
. 

Ивановић Јована 14/22 
95,30 

500 

11
. 

Стевановић 
Марија 

10/22 
93,48 

500 

12
. 

Максимовић 
Анастасија 

23/22 
93,13 

500 

13
. 

Ивановић Сузана 1/22 
91,13 

500 

14
. 

Митровић 
Кристијан 

15/22 
90,55 

500 

15
. 

Еркић Стефан 12/22 
90.40 

500 

16
. 

Лазаревић 
Биљана 

1/22 
89.80 

500 

17
. 

Танацковић 
Анђела 

25/22 
89.53 

500 

18
. 

Марковић 
Славица 

2/22 
88.40 

500 

19
. 

Јовановић 
Милица 

26/22 
87.98 

500 

20
. 

Јокић Зоран 27/22 
87,95 

500 

 УКУПНО:   10.000 
Укупно:10.000 КМ (словима:десетхиљадаКМ) 

 
2. Средства за ове намјене су обезбјеђена са 
буџетске позиције :416100 – текуће помоћи за  
стипендије студентима,  потрошачка  јединица  
01190150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,  а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-109-1/22                             ЗАМЈЕНИК 
14. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Градоначелник града Зворник, 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “  
Челопек  исплата новчаних средстава у износу од 
800 КМ (словима:осамстотина КМ), намјенски за 
замјену оштећених олука на школи у Ораовцу и 
заштитне арматурне мреже на школском игралишту 
у подручној школи „ Десанка Максимовић “ у 
Ораовцу. 
 
2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 415200 – грант за  школске 
објекте и образовање, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 
4. JУ ОШ „ Десанка Максимовић“  Челопек  обавезује 
се  да спроведе процедуру Јавних набавки и 
достави Уговоре о извођењу радова  као и  Фактуре  
о утрошеним средствима по којим  ће се  извршити 
уплата предвиђених средстава на жиро рачуне 
понуђача. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града     
Зворник“. 
 
Број: 02-400-244/22                             ЗАМЈЕНИК 
24. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 41., 42. и 51. Статута града Зворник 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), замјеник Градоначелника града 
Зворник, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ „ Дом за старија лица“ Кисељак, 
исплата новчаних средстава у износу од 10.000,00 
КМ (словима:десетхиљада КМ), намјенски за 
набавку и уградњу опреме за централно гријање на 
пелет, у објекту Дома II у Кисељаку. 
 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције:511100–Издаци за градњу 
Дома омладине и Дома за старија лица у Кисељаку, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2022.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 
4. JУ „ Дом за старија лица“ Кисељак се обавезује да 
спроведе процедуру Јавних набавки и да нам 
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достави Уговор о извођењу радова, као и  Фактуру о 
утрошеним средствима по којој ћемо извршити 
уплату предвиђених средстава. 
 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 

Број: 02-400-252/22                             ЗАМЈЕНИК 
15. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 41., 42. и 51. Статута града 
Зворник пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), замјеник Градоначелника града 
Зворник, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  JУ ОШ „ Петар Кочић “  Козлук   
исплата новчаних средстава у износу од 4.300,00КМ 
(словима:четирихиљадетристотине КМ), намјенски 
за реконструкцију димњака  у ПО Скочић. 
 

2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 412500 – расходи за 
санацију школских објеката, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2022. годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 
4. JУ ОШ „ Петар Кочић “  Козлук  обавезује се  да 
спроведе процедуру Јавних набавки и достави 
Уговоре о извођењу радова  као и  Фактуре  о 
утрошеним средствима по којим  ће се  извршити 
уплата предвиђених средстава на жиро рачун 
понуђача. 
 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града     
Зворник“. 
 

Број: 02-400-265/22                             ЗАМЈЕНИК 
27. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић 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), Замјеник 
Градоначелника доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.Намјештеницима Градске управе Града Зворник 
Игору Аћимовићу и Данијелу Зељку који су укључени 
у ВПН мрежу Градске управе, одобрава се 
коришћење мобилног телефона у неограниченом 
износу за мјесец новембар 2022. године. Бројеви из 
тачке 1. овог закључка су: 065-258-639 и 065-812-
669. 

2.За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске  управе  Зворник. 
 
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-052-175/22                             ЗАМЈЕНИК 
1. децембар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић 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 – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Замјеник 
Градоначелника доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.Службеници Градске управе Града Зворник 
Биљани Милић која је укључена у ВПН мрежу 
Градске управе, а која је била на службеном путу у 
Републици Грчкој и Краљевини Шпанији, одобрава 
се коришћење мобилног телефона у неограниченом 
износу за мјесец новембар  2022. године. Број из 
тачке 1. овог закључка је: 066-077-333. 
 
2.За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске  управе  Зворник. 
 
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-052-177/22                             ЗАМЈЕНИК 
30. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 207. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник Републике Српске, 
број: 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник пречишћен текст (“Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града 
Зворник, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЗАКЉУЧКУ 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
БРОЈ: 02-400-179/22, ОД 06.09.2022. ГОДИНЕ 
(“СЛУЖБЕНИ ГЛСАНИК ГРАДА ЗВОРНИК“,    

БРОЈ 11/22) 
 
У Закључку о одобравању новчаних средстава број: 
02-400-179/22, од 06.09.2022. године (“Службени 
гласник града Зворник“, број 11/22), у члану 2. и 3. 
уписана је “2023. година“, а треба да стоји “2022. 
година“. 
 
Број: 02-400-179-1/22                              
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 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1.Одобравају се новчана средства  Удружењу 
породица са проблемом стерилитета „Бебе 1“ 
Зворник, у износу од 10.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова вантјелесне оплодње. 
 
2. Новчана средства у износу од 10.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 416100 - Дознаке за вантјелесну оплодњу, 
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 породица са проблемом стерилитета 
„Бебе 1“ Зворник број:551-450-22315063-87. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-434-2/22                              
8. 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  Омладинском 
кошаркашком клубу „Дрина – Принцип“ из Зворника 
у износу од 17.000,00 КМ, на име суфинансирања 
трошкова такмичења у Првој лиги Републике 
Српске. 
 
2. Новчана средства у износу 17.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  
Омладинског кошаркашког клуба „Дрина – Принцип“ 
број: 562-009-81288904-72. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-53/22                              
22. 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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Oмладинском 
фудбалском клубу „Full Time“ Зворник у износу од 
2.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
учешћа двије млађе категорије у Омладинској лиги 
Републике Српске, група Исток. 
 
2. Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 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 
Oмладинског фудбалског клуба „Full Time“ Зворник 
број: 555-400-00511386-06. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-55/22                              
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  Шаховском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова такмичења и 
набавке дигиталних шаховских сатова. 
 
2. Новчана средства у износу 3.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање 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  
Шаховског клуба „Дрина“ Зворник број: 562-009-
80649873-57. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

 
Број: 02-66-56/22                              
2. 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  Одбојкашком 
клубу „Либертас“ Зворник у износу од 2.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова набавке спортске 
опреме. 
 
2. Новчана средства у износу 2.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун  
Одбојкашког клуба „Либертас“ Зворник број: 552-
000-17728385-08. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-66-66/22                              
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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији  Зворник у износу од 2.800,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова рјешавања 
егзистенцијалних проблема и потреба социјално 
угрожених борачких категорија. 
 
2. Новчана средства у износу 2.800,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 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 број: 562-009-
00000235-28. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-139/22                              
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  Удружењу 
грађана „Дијаспора за одржив повратак и 
регионални развој“ Дивич, у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансијске подршке за рад Фудбалског 
клуба „Младост“ Дивич. 
 
2. Новчана средства у износу од 3.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења грађана „Дијаспора за одржив повратак и 
регионални развој“ Дивич број:161-000-01428700-50. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-176/22                              
24. 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  Савезу 
синдиката Републике Српске – Регионални 
синдикални центар Зворник , у износу од 2.405,19 
КМ, на име финансирања трошкова организације 
Радничких спортских игара Зворник 2022. 
 
2. Новчана средства у износу од 2.405,19 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Дио средстава у износу од 1.120,00 КМ 
уплатити на жиро рачун  Удружења фудбалских 
судија и инструктора ОФС Зворник број: 562-009-
81370713-55, преостала средства у износу од 
1.285,19 КМ уплатити на жиро рачун ЗТР „Тријумф“ 
Бијељина број: 555-001-00004919-53. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
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Број: 02-400-177/22                              
29. август  2022. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

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

 

Број: 02-400-183/22                              
5. 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 у износу од 6.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова обиљежавања 
Крсне славе БОРС – Св. Димитрија. 
 
2. Новчана средства у износу 6.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 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 број: 562-009-
00000235-28. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

 

Број: 02-400-231/22                              
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 
 
1. Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији  Зворник у износу од 6.000,00 
КМ, на име суфинансирања текућих обавеза ГБО 
Зворник. 
 

2. Новчана средства у износу 6.000,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 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 број: 562-009-
00000235-28. 
 

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

 

Број: 02-400-235/22                              
28. октобар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 36. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број 5/17 – 
пречишћен текст ) Замјеник Градноначелника Града 
Зворник доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Дарку Василићу, дипл. Инжењеру 
електротехнике, стални стручни надзор у предмету 
јавне набавке „Набавка и уградња опреме за 
одржавање уличне расвјете у граду Зворнику“ , по 
рјешењу број 02-111-120/21 од 08.11.2021. године, 
који је извршио надзор по рачунима „Монти“ доо 
Зворник бр: 004215/22, 004216/22, 004217/22, 
004218/22, 004219/22, 004220/22, 004222/22, 
004223/22, 004224/22, 004225/22, 004226/22, 
004227/22, 004228/22, 004229/22, 004230/22, 
004232/22 одређује се накнада у износу од 1.435,63 
КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансијеГрадске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“ 
 
Број: 02-430-1918/22                            ЗАМЈЕНИК    
26. децембар 2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
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("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 15.000,00 КМ на позицију: 

- 412500 – Расходи за текуће одржавање, 
потрошачка јединица 01190400 – JПВОУ 
Дјечији вртић  „Наша радост“ Зворник. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
спровођење топле воде у просторијама санитарног 
чвора у пословним објектима Дјечијег вртића „Наша 
радост“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-16/22                              
19. август  2022. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 13.000,00 КМ на позиције: 

- 411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсусуста 
који се не рефундирају,потрошачка 
јединица 01190140 – Oдјељење за 
финансије, у износу од 10.000,00 КМ, 

- 416100 - Текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ и демобилисани бораца, 
потрошачка јединица 01190180 – 
Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту, у износу од 3.000,00 КМ. 

 

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

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-20/22                              
24. август  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 77.000,00 КМ на позиције: 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима, потрошачка јединица 01190150 – 
Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, у износу од 27.000,00 КМ, 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација – ФК „Дрина“ потрошачка 
јединица 01190150 – Oдјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, у 
износу од 50.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна су 
због рјешавања захтјева који су последица растуће 
инфлације која утиче на најсиромашнији слој 
становништва и за финансирање потреба 
Фудбалског клуба „Дрина“ који је од посебног значаја 
за град Зворник. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-25/22                              
24. август  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
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1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190240 – Служба за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 511300 - Издаци за набавку опреме, у 

износу од 10.000,00 КМ,  на позицију: 
- 412100  - Расходи по основу закупа. 

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

Број: 02-40-26/22                              
24. август  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину између и у оквиру 
потрошачких јединица: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- 621300 – (Oтплата главнице на кредит за 

финансирање капиталних улагања у 
износу од 7.000.000 КМ), потрошачка 
јединица 01190140 – Одјељење за 
финансије, у износу од 10.100,00 КМ, на 
позиције: 

- 412900 – Расходи по основу 
репрезентације, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника, у 
износу од 600,00 КМ, 

- 412900 - Остали нематеријални расходи 
за Зворничко културно љето и 
обиљежавање значајних датума, 
потрошачка јединица 01190120 - Кабинет 
Градоначeлника, у износу од 9.500,00 КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 45.600,00 КМ на позиције: 

- 412100 - Расходи по основу 
закупа,потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет  Градоначелника, у износу од 
13.600,00 КМ, 

- 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и 
подршка енергетској ефикасности), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника, у износу од 32.000,00 
КМ. 

2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-28/22                              
24. август  2022. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190300 – Центар за социјални рад: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 419100 – Расходи по судским рјешењима, 

у износу од 1.500,00 КМ,  на позицију: 
- 511300  - Издаци за набавку постројења и 

опреме. 
 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
укалкулисавања трошкова набавке штампача за 
штампање упутница корисницима права из 
социјалне заштите. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-30/22                              
25. август  2022. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190140 – Oдјељење за финансије: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 413300 – (Камата на кредит за 

финансирање капиталних улагања у 
износу од 7.000.000 КМ), у износу од 
20.000,00 КМ,  на позицију: 

- 621300  -   (Отплата главнице на кредит за 
финансирање капиталних улагања у  
износу од 7.000.000 КМ). 
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2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
мањка средстава на истој. 
 

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

Број: 02-40-34/22                              
1. септембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- 413300 - Камате на дугорочни кредит 

Европској инвестиционој банци за ФИШ, 
потрошачка јединица 01190140 – 
Одјељење за финансије, у износу од 
20.000,00 КМ, 

- 413300 – (Камата на кредит за 
финансирање капиталних улагања у 
износу од 7.000.000 КМ) потрошачка 
јединица 01190140 – Одјељење за 
финансије, у износу од 4.000,00 КМ, на 
позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација – ФК „Дрина“ потрошачка 
јединица 01190150 – Oдјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, у 
износу од 24.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна су због 
наставка такмичења ФК „Дрина“ у оквиру Прве лиге 
Републике Српске. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-35/22                              
6. септембар  2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 4.790,00 КМ на позицију: 

- 412100 – Расходи по основу 
закупа,потрошачка јединица 01190240 – 
Служба за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
плаћање трошкова закупа. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-36/22                              
14. септембар  2022. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190180 – Oдјељење за борачко-
инвалидску заштиту: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 511100 - Издаци за стамбено збрињавање 

ППБ и РВИ и затварање колективних 
центара и алтернативног смјештаја, у 
износу од 10.000,00 КМ,  на позицију: 

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

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
материјалних трошкова и трошкова лијечења 
демобилисаних бораца. 
 

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

Број: 02-40-37/22                              
14. септембар  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
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ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 1.650,00 КМ на позицију: 

- 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и 
подршка енергетској ефикасности), 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
недостатка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-39/22                              
14. септембар  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- 513100 - Рјешавање имовинско правних 

односа експропријације, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, у износу од 20.000,00 КМ, 

- 511300 – Издаци за набавку опреме - 
Градска управа, потрошачка јединица 
01190240 – Служба за заједничке послове 
и управљање људским ресурсима, у 
износу од 20.000,00 КМ, на позицију: 

- 415200 - Грант за изградњу Саборне цркве 
и реконструкцију Старог храма у Зворнику, 
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет 
Градоначелника, у износу од 40.000,00 
КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна су за 
завршетак радова на објекту палионица свијећа у 
саставу Саборног Храма. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 

Број: 02-40-44/22                              
19. септембар  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
 

- 513100 - Рјешавање имовинско правних 
односа експропријације, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, у износу од 3.500,00 КМ, на 
позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација – (Спортска резерва – 
одржавање турнира)  потрошачка 
јединица 01190150 – Oдјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, у 
износу од 3.500,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна су зa 
одржавањe турнира КМФ „Јoung Boys“ и  плаћање 
закупа сале за тренинге Спотрског рекреативног 
удружења „Селтик“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-47/22                              
21. септембар  2022. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
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- Буџетска резерва, потрошачка јединица 
01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 4.500,00 КМ на позицију: 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима, потрошачка јединица 01190150 – 
Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиција: 

- 511100  - Издаци за суфинансирање  
заједничких пројеката, потрошачка 
јединица 01190170 – Oдјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, у износу од 18.000,00 КМ, 

- 511100 - Издаци за стамбено збрињавања 
ППБ и РВИ и затварање колективних 
центара и алтернативног смјештаја, 
потрошачка јединица 01190180 – 
Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту, у износу од 12.000,00 КМ, на 
позицију: 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима 
и трошкови за сахране незбринутим 
лицима, потрошачка јединица 01190150 – 
Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, у износу од 30.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна су због 
рјешавања повећаног обима захтјева који су 
последица растуће инфлације која утиче на 
најсиромашнији слој становништва. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 

Број: 02-40-50/22                              
22. септембар  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- 513100 - Рјешавање имовинско правних 

односа експропријације, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, у износу од 10.000,00 КМ, на 
позицију: 

- 412700 - Расходи за стручне услуге за 
Зворничко културно љето и обиљежавање 
значајних датума, потрошачка јединица 
01190120 – Кабинет Градоначелника. 

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

Број: 02-40-51/22                              
22. септембар  2022. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру и између 
потрошачких јединица: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 30.000,00 КМ на позицију: 

- 411300 - Расходи за увећање накнаде 
плата по основу радног стажа за вријеме 
боловања, родитељског и др. одсусуста 
који се не рефундирају, потрошачка 
јединица 01190140 – Oдјељење за 
финансије. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позицијe: 

- 413300 – (Камата на кредит за 
финансирање капиталних улагања у 
износу од 7.000.000 КМ), у износу од 
25.000,00 КМ, на позицију: 

- 621300 - Oтплата главнице на кредит за 
финансирање капиталних улагања у 
износу од 7.000.000 КМ. 

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

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

Број: 02-40-52/22                              
22. септембар  2022. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
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1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру и између 
потрошачких јединица: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 6.500,00 КМ на позицију: 

- 412500 - Расходи за санацију школских 
објеката, потрошачка јединица 01190150 –  
Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиција: 

- 412700 - Расходи за обавезну систематску 
дератизацију , потрошачка јединица 
01190150 – Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, у износу од 
2.000,00 КМ, на позицију: 

- 412500 - Расходи за санацију школских 
објеката. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна су због 
недостатка средстава на истој. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-56/22                              
29. септембар  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се повлачење средстава и 
реалокација средстава Буџета града Зворника за 
2022. годину у оквиру потрошачких јединица: 
 

1) Повлачење средстава из наредног квартала  
извршиће се на позицији: 
- Буџетска резерва, у износу од 65.000,00 

КМ, потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет Градоначелника. 

 
2) Реалокација средстава извршиће се са 

позицијe: 
- 412500 - Расходи за инфраструктуру у 

граду, потрошачка јединица 01190170 – 
Oдјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја, у износу од 
12.000,00 КМ, на позицију: 

- 412900 - Расходи по основу накнада и 
пореза. 

 

2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-57/22                              
29. септембар 2022. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190180 – Oдјељење за борачко-
инвалидску заштиту: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 511100 - Издаци за стамбено збрињавање 

ППБ и РВИ и затварање колективних 
центара и алтернативног смјештаја, у 
износу од 9.000,00 КМ,  на позицију: 

- 415200  - Грант за финансирање Градске 
борачке организације Зворник. 

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
помоћи борачкој популацији. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-58/22                              
29. септембра  2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 8.500,00 КМ на позицију: 
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- 415200  - Грант за финансирање Градске 
борачке организације Зворник, 
потрошачка јединица  01190180 - 
Oдјељење за борачко-инвалидску 
заштиту. 

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
помоћи борачкој популацији. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-40-59/22                              
29. септембар 2022. године       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити са позицијe: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од 8.000,00 КМ на позицију: 

- 412100 – Расходи по основу закупа, 
потрошачка јединица 01190240 – Служба 
за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
плаћање трошкова закупа. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-67/22                              
30. септембар 2022. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и 9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице и између потрошачких јединица: 

1) Реалокација ће се извршити у оквиру 
потрошачка јединице 01190150 – Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, са 
позиције: 
- 415200 - Грант за Зворник стан, у износу 

од 60.000,00 КМ, на позицију: 
- 415200 - Грант за финансирање спортских 

организација, и то за: 
- Фудбалски клуб „Дрина“, у износу од 

37.500,00 КМ, 
- Фудбалски клуб „Подриње“ Тршић, у 

износу од 7.150,00 КМ, 
- Кошаркашки клуб „Дрина-Принцип“, у 

износу од 2.000,00 КМ, 
- Спортска резерва – одржавање турнира, у 

износу од 9.000,00 КМ, 
- Спортске манифестације, у износу од 

4.350,00 КМ. 
 

2) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 412500 - Расходи за инфраструктуру у 

граду,потрошачка јединица 01190170 – 
Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја,  у износу 
од 7.000,00 КМ, на позиције: 

- 415200 - Грант за Удружење инвалида 
рада Зворник,потрошачка јединица 
01190150 – Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности,  у износу од 
1.000,00 КМ, 

- 415200 – Грант за финансирање спортских 
организација, у износу од 6.000,00 КМ (и 
то за Рукометни клуб „Дрина“ –    5.000,00 
КМ  и Карате клуб „Сенсеи“ – 1.000,00 КМ), 
потрошачка јединица 01190150 – 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиције: 

- 511100 - Издаци у инфраструктуру у 
мјесним заједницама из властитих 
средстава, потрошачка јединица 01190170 
- Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја, у износу од 
10.000,00 КМ, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација, и то Таеквондо клуб „Српски 
соко“ – 3.000,00 КМ и Одбојкашки клуб 
„Дрина“ – 7.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
за одржавање турнира и наставак такмичења 
спортских клубова. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-40-69/22                              
14. октобар 2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл.8. и 9. Одлуке о 
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извршењу Буџета  града Зворник за 2022. годину 
("Службени гласник града Зворник", број 16/21) чл. 
41. и. 51. Статута града Зворник - Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) 
градоначелник  доноси: 
 

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

1) Реалокација ће се извршити, са позиције: 
- Буџетска резерва, потрошачка јединица 

01190120 - Кабинет Градоначeлника у 
износу од  5.000,00 КМ на позицију: 

- 415200 -  Грант за финансирање Градске 
борачке организације Зворник, 
потрошачка јединица 01190150 – 
Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, у износу од  5.000,00 КМ, 

2) Реалокација ће се извршити, са позиције: 
- 511700 - Издаци за израду пројектне 

документације  за инфраструктурне 
објекте, потрошачка јединица 01190170 – 
Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја,  у износу 
од 3.500,00 КМ, на позицију: 

- 415200 - Грант за финансирање ОО 
Заробљених и несталих лица 
Зворник,потрошачка јединица 01190180 – 
Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту. 

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна за 
обављање активности око пререгистарације 
организације у суду. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворника" 
 
Број: 02-40-71/22                              
3. новембар 2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190300 – Центар за 
социјални рад Зворник, на позицији: 

- 412700 - Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација)  , у  
износу од  225,00 КМ, 

 

- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 
банкарске услуге и услуге платног промета , у 
износу од 625,00 КМ. 

             
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због укалкулисавања трошкова вјештачења за 
Павчок Марка. 
 

Број: 03-40-14/22                                 НАЧЕЛНИК   
3. август  2022. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

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

ЗКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190400 – ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Зворник, на позицијама: 

- 638100 – Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљског одсуства, у  износу 
од  25.000,00 КМ, 

- 411100 - Порези на плате, у износу од 
6.750,00 КМ, 

- 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 
у износу 2.849,00 КМ. 

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

Број: 03-40-17/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 08150063 – JУ Технички 
школски центар - Зворник, на позицији: 

- 412900 – Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у  
износу од  2.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна за 
плаћање обавеза  по Уговору о дјелу за израду 
распореда часова за школску 2022/2023 годину.  
 
Број: 03-40-18/22                                 НАЧЕЛНИК   
23. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
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На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240 – Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, на позицији: 

- 412300 - Расходи за режијски материјал, у  
износу од  10.000,00 КМ. 

             
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
недостатка средстава на истој. 
 
Број: 03-40-19/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190400 – ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Зворник, на позицијама: 

- 411200 – Нето накнаде запослених, у  износу 
од  6.125,00 КМ, 

- 412600 - Расходи  за гориво, у износу од 
500,00 КМ, 

- 412900 - Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван 
радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза), у 
износу 3.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим. 
 
Број: 03-40-22/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

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

- 415200 - Грант за финансирање НВО и 
удружења, у  износу од  12.225,00 КМ, 

- 415200 - Грант за манифестацију Каимијини 
дани, у износу од 2.250,00 КМ, 

- 415200 - Грант за регионално Удружење 
мултипле склерозе, у износу од 375,00 КМ 

- 415200 - Грант за Удружење инвалида рада 
Зворник, у износу од 1.125,00 КМ, 

- 415200 - Грант за удружење родитеља са 4 
дјеце "Наши анђели", у износу од 750,00 КМ, 

- 415200 - Грант за Удружење доктора 
породичне медицине, у износу од 1.250,00 
КМ, 

- 415200 - Грант за Удружење грађана 
Ветерани РС, у износу од 3.000,00 КМ, 

- 415200 - Грант за сликарску радионицу 
"Палета", у износу од 625,00 КМ, 

- 415200 - Грант за удружење одрживи 
повратак "Подриње", у износу од 250,00 КМ, 

- 415200 - Грант за удружење грађана "Его", 
Дјечија нада, у износу од 625,00 КМ, 

- 415200 - Грант за школске објекте и 
образовање, у износу од 1.250,00 КМ, 

- 415200 - Грант за Синдикат Градске управе 
Зворник, у износу од 500,00 КМ, 

- 416100 - Једнократне помоћи појединцима и 
трошкови за сахране незбринутим лицима, у 
износу од 37.500,00 КМ, 

- 416100 - Текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика, у износу од 50.000,00 КМ, 

- 416100 - Текуће помоћи за стипендије 
студентима, у износу од 30.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због повећања трошкова и обима посла. 
 
Број: 03-40-23/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240 – Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, на позицијама: 

- 412300 - Расходи за режијски материјал, у  
износу од  10.000,00 КМ, 

- 412100 - Расходи по основу закупа, у износу 
од 10.000,00 КМ, 

- 412200 – Расходи по основу утрошка 
енергије, у износу од 40.000,00 КМ. 
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2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због поскупљења енергије и режијског материјала. 
 
Број: 03-40-27/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

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

- 412700 - Расходи за услуге информисања, 
медија и стратегија комуникације , у износу од  
10.000,00 КМ, 

- 412900 - Расходи по основу репрезентације, у 
износу од 10.000,00 КМ, 

- 415200 - Грант за СПЦ Зворник, у износу од 
2.500,00 КМ, 

- 415200 - Грант за изградњу Саборне цркве и 
реконструкцију Старог храма у Зворнику, у 
износу од 43.750,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због непланираних трошкова. 
 
Број: 03-40-29/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                    ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190260 – Служба цивилне 
заштите, на позицији: 

- 412600 - Расходи за гориво, у  износу од  
500,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
недостатка средставана истој. 
 
Број: 03-40-31/22                                 НАЧЕЛНИК   
25. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р  
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190170 – Oдјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, 
на позицији: 

- 511300 – Издаци за набавку опреме (видео 
надзор у граду по Одлуци о задужењу из 
2021. из кредитних средстава), у  износу од  
62.500,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
недостатка средстава на истој. 
 
Број: 03-40-32/22                                 НАЧЕЛНИК   
30. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачких јединица 01190180 – Oдјељење за 
борачко-инвалидску заштиту и  01190125 – Служба 
професионалне ватрогасне јединице, на позицијама: 

- 415200 - Грант за финансирање  Градске 
борачке организације, потрошачка јединица 
01190180 – Oдјељење за борачко-инвалидску 
заштиту,  у  износу од  10.375,00 КМ,  

- 415200 - Грант за финансирање ОО 
Заробљених и несталих лица Зворниик, 
потрошачка јединица 01190180 – Oдјељење 
за борачко-инвалидску заштиту, у износу од 
8.500,00 КМ, 

- 516100 – Издаци за залихе материјала, робе 
и ситног инвентара, амбалаже и сл., 
потрошачка јединица  01190125 – Служба 
професионалне ватрогасне јединице, у 
износу од 1.250,00 КМ. 

      
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због повећања трошкова и обима посла. 
 
Број: 03-40-33/22                                 НАЧЕЛНИК   
30. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 



БРОЈ 17                           Службени гласник града Зворник                             30. децетобар  2022. 
 

 

23 

1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачких јединица 01190125 – Служба 
професионалне ватрогасне јединице, на позицији: 

- 412600 – Расходи за гориво,  у  износу од  
5.500,00 КМ.  

      
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
повећања цијене горива. 
 
Број: 03-40-38/22                                 НАЧЕЛНИК   
14. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190400 – ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Зворник, на позицијама: 

- 411100 – Нето плате, у  износу од  40.000,00 
КМ. 

 
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због oбрачуна плате за мјесец август. 
 
Број: 03-40-40/22                                  НАЧЕЛНИК   
14. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

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

- Буџетска резерва, у износу од 30.000,00 КМ. 
 
2. Средства на овој позицији потребна због 
непланираних трошкова на појединим позицијама. 
 
Број: 03-40-42/22                                 НАЧЕЛНИК   
15. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 
1. Даје се сагласност за повлачење новчаних 
средстава из наредног квартала у оквиру 
потрошачке јединице 01190240 – Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, на позицијама: 

- 412300 - Расходи за режијски материјал, у  
износу од  10.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеној позицији потребна због 
поскупљења енергије и режијског материјала. 
 
Број: 03-40-45/22                                 НАЧЕЛНИК   
19. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије    доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

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

- 414100 – Субвенције за развој 
пољопривреде, у  износу од  50.000,00 КМ. 

       
2. Средства на наведеној позицији  потребна због 
недостатка средстава на наведеној позицији. 
 
Број: 03-40-49/22                                 НАЧЕЛНИК   
22. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 7. Одлуке о извршењу Буџета 
града  Зворник за 2022. годину ("Службени   гласник 
града  Зворник",  број  16/21) Начелника   одјељења   
за   финансије   доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О САГЛАСНОСТИ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

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

- 638100 – Издаци за накнаде за вријеме 
боловања и породиљско одсуство,  у  износу 
од  15.000,00 КМ,  

- 621300 – (Oтплата главнице на кредит за 
финансирање капиталних улагања у износу 
од 7.000.000 КМ), у износу од 20.000,00 КМ. 

      
2. Средства на наведеним позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим. 
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Број: 03-40-53/22                                 НАЧЕЛНИК   
22. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
 

1)  Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 415200 - Грант за РСЦ Зворник, у износу 

од 19.500,00 КМ,  на позицију: 
- 415200  - Грант за финансирање 

спортских организација – ФК Дрина, у 
износу од 3.500,00 КМ 

- 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација – Спортске манифестације, у 
износу од 16.000,00 КМ. 

 

2)   Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 415200 - Грант за БФЦ сертификат, у 

износу од 1.000,00 КМ, на позицију: 
- 415200 - Грант за школске објекте и 

образовање. 
 

3)   Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 416100 - Текуће помоћи за партиципацију 

превоза ученика, у износу од 6.100,00 КМ, 
на позицију: 

- 416100 - Награде за Вуковце и успјешне 
ученике на такмичењима, у износу од 
5.500,00 КМ, 

- 416100 – Текуће помоћи за набавку књига 
за ученике, у износу од 600,00 КМ. 

 

2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због завршетка финансирања започетих пројеката, 
програма и јавних позива. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-12/22                                 НАЧЕЛНИК   
25. јул  2022. године                           ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190120 – Kабинет Градоначелника. 

 
1) Реалокација ће се извршити са позиције: 

- 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничког пројекта 
реконструкције наше болнице), у износу 
од 7.500,00 КМ, на позиције: 

- 415200 -  Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката и 
подршка енергетској ефикасности), у 
износу од 3.000,00 КМ, 

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

- 412900 -   Расходи по основу 
репрезентације, у износу од 4.000,00 КМ. 

 
2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због мањка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-13/22                                 НАЧЕЛНИК   
28. јул  2022. године                          ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190300 – Центар за социјални рад: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 412700 - Расходи за услуге осигурања, 

банкарске услуге и услуге платног 
промета, у износу од 1.000,00 КМ,  на 
позицију: 

- 412700  - Расходи за стручне услуге 
(информисања и медија, правне, 
ревизорске,  компјутерске, 
административне, вјештачења и пројектна 
документација). 

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
укалкулисавања трошкова вјештачења за Павчок 
Марка. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 03-40-21/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                    ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
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ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 415200 - Грант за пословну зону Јадар и 

Инжињеринг, у износу од 1.910,00 КМ, на 
позицију: 

- 415200 - Грант за школске објекте и 
образовање. 

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
завршетка финансирања започетих пројеката, 
програма и јавних позива. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-24/22                                 НАЧЕЛНИК   
24. август  2022. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190260 – Служба цивилне заштите: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
 

- 412700 - Средства за деминирање, обуку 
и ванредне прилике , у износу од 400,00 
КМ,  на позицију: 

- 412600  - Расходи за гориво. 
 

2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
повећања цијене горива. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-41/22                                 НАЧЕЛНИК   
15. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 415200 - Грант за БФЦ сертификат, у 

износу од 1.800,00 КМ,  на позицију: 
- 415200  - Грант за финансирање 

спортских организација – ФК Трновица.  
 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
завршетка финансирања започетих пројеката, 
програма и јавних позива. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-43/22                                 НАЧЕЛНИК   
16. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се повлачење средстава и 
реалокација средстава Буџета града Зворника за 
2022. годину у оквиру потрошачке јединице 
01190150 – Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности: 
 

1) Повлачење новчаних средстава из наредног 
квартала извршиће се на позицији:  
- 416100 - Текуће помоћи за партиципацију 

превоза ученика, у износу од 25.000,00 
КМ. 

 
2) Реалокација ће се извршити са позиције: 

- 414100 - Субвенције за музејску збирку, у 
износу од 3.200,00 КМ,  на позицију: 

- 416100  - Награде за Вуковаце и успјешне 
ученике на такмичењима, 

 
3) Реалокација ће се извршити са позиције: 

- 415200 - Грант за финансирање Буџета за 
младе, у износу од 2.400,00 КМ, на 
позицију: 

- 416100 - Текуће помоћи за партиципацију 
превоза ученика. 

 
2. Средства на наведеним  позицијама потребна 
због недостатка средстава на истим. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-46/22                                 НАЧЕЛНИК   
21. септембар  2022. године             ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
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извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190150 – Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 415200 - Грант за пословну зону Јадар и 

Инжињеринг, у износу од 5.000,00 КМ,  на 
позицију: 

- 415200  - Грант за финансирање НВО и 
удружења.  

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
финансијске подршке пројекта „Унапређење спорта 
кроз образовне спортске секције“. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-55/22                                 НАЧЕЛНИК   
29. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 
На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190125 – Служба професионалне 
ватрогасне јединице: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 412500 - Расходи за текуће одржавање 

зграде и опреме , у износу од 2.000,00 КМ,  
на позицију: 

- 412600  - Расходи за гориво. 
 

2. Средства на наведеној  позицији потребна због 
повећања цијене горива. 
 

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

Број: 03-40-68/22                                 НАЧЕЛНИК   
30. септембар  2022. године              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16),чл.8. и.9. Одлуке о 
извршењу Буџета  града Зворник за 2022. Годину 
("Службени гласник града Зворник", број:16/21) 
Начелника одјељења за  финансије         доноси: 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Буџета 
града Зворника за 2022. годину у оквиру потрошачке 
јединице 01190125 – Служба професионалне 
ватрогасне јединице: 
 

1) Реалокација ће се извршити са позиције: 
- 511200 - Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката, у износу од 6.000,00 КМ,  
на позицију: 

- 511300  - Издаци за набавку постројења и 
опреме. 

 
2. Средства на наведеној  позицији потребна за 
набавку новог ватрогасног возила. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-40-70/22                                 НАЧЕЛНИК   
1. новембар  2022. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Срђан Деспић с.р 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја 

 

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

 

ОГЛАС 
 

Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-15/22 од 
23.12.2022. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 218 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Б-6'' која се налази у Улици Браће 
Југовића број 6 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Савић Горану 
предстати право представљања а предсједнику 
Скупштине Милаки Лукешевић престати право 
заступања Заједнице етажних власника зграде ''Б-6''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Б-6'' Зворник, ће    представљати предсједник 
скупштине Раде Тијанић а заступати предсједник 
Скупштине Давор Зекан. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 

Број: 05-373-15/22                               НАЧЕЛНИК   
23. децембар  2022. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
27/12), Градска управа града Зворника, Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, објављује 
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ОГЛАС 
 

Градска управа Зворник, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја на основу 
свог рјешења број. 05-373-16/22 од 29.12.2022. 
године, извршило је у Регистру  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
број 219 упис оснивања Заједнице етажних власника 
зграде ''ХРАМ 2'' са  подацима: Заједницу је 
основало 23 оснивача -етажна власника.  
Дјелатност заједнице је под шифром 80.10-помоћне 
дјелатности управљања зградама. 
Заједница има сва овлашћења да у правном 
промету са трећим лицима закључује  
уговоре и обавља друге послове правног промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без 
ограничења.За обавезе у правном промету 
заједница одговара свим новчаним средствима 
којима располаже, а оснивачи и чланови заједнице 

одговарају супсидијарно у складу са критеријумима 
плаћања трошкова одржавања. 
Заједницу представља  предсједник скупштине Игор 
Ложњаковић, а предсједник управног одбора Ђорђе 
Косорић заступа заједницу пред органима управе и 
правосудним органима, у правним пословима са 
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење 
зграде, самостално и без ограничења. У односу на 
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се 
придржава одлука надлежних органа заједнице. 
Заступник заједнице може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање заједнице. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 

Број: 05-373-15/22                               НАЧЕЛНИК   
23. децембар  2022. године               ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р.
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