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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

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

10. фебруар 2023. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXII  
                                                          БРОЈ:           

1/2023 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

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

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Арена – улаз 1“ Зворник, 
Карађорђева 2, ЈИБ 4960050600007, у износу од 
4.000,00 КМ, намјенски за суфинансирање трошкова 
санације подрумских просторија и замјена 
дотрајалих олука. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Арена – улаз 
1“ из Зворника ће из сопствених средстава 
финансирати преостали дио трошкова за радове из 
тачке I ове одлуке. 

 
 
 

2) Заједница етажних власника зграде „Арена – улаз 
1“ је обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 
 

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

V 
1) За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Арена – улаз 1“ број: 552-
020-00026108-08 отворен код Адико банке. 
 

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

Број: 02-400-89/2020                           
9. новембар  2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 

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

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Попић Милинку за 
Заједницу етажних власника зграде „Б-20“ Зворник, 
Вука Караџића 108, у износу од 10.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање трошкова набавке 
лифта. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-20“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-20“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђене набавке. 
 

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

V 
1) За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворника. 
2) Средства за набавку лифта уплатити по 
Предрачуну број 021/00098  на жиро рачун извођача 
Еуро Прост д.о.о. Миричина – Грачаница број: 134-
666-10067931-53 отворен код Аса банке дд 
Сарајево. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-228/2022                         
10. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“,број: 97/16, 36/19 и 61/21 , члана 4.,8.,15. и 
26. Закона о стратешком планирању и управљању  
развојем у Републици Српској (''Службени  гласник 
Републике Српске'', број 63/21) , Уредбе о 
стратешким документима у Републици Српској 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 94/21 ) и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник - пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Зворник“ број 5/17), 
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

I 
Покреће се процес израде Плана развоја 
пољопривреде града Зворник од 2023.године до 
2027.године  кроз вишефазни пројекат TCP / BIH 
3804 који спроводи ФАО у оквиру техничке помоћи 
БиХ. 
а)  План развоја пољопривреде града Зворник од 
2023.године до 2027.године је интегрисани, 
мултисекторски стратешки документ града Зворник  
који дефинише јавне политике, усмјерава развој 
локалне заједнице и зацртаним стратешким 
циљевима и приоритетима представља путоказ за 
свеукупни друштвени развој. 
 

II 
У процесу израде Плана развоја пољопривреде 
града Зворник 2023.године до 2027.године 
примјењиваће се начела система стратешког 
планирања и управљања развојем из чл. 4. Закона о 
стратешком планирању и управљању развојем у 
Републици Српској. 
 

III 
План развоја пољопривреде града Зворник од 
2023.године до 2027.године  садржаваће и 
приоритете и развојне правце дефинисане у 
релевантним стратешким документима Републике 
Српске, Босне и Херцеговине, као  и документима 
релевантним за процес европских интеграција и 
другим међународно преузетим обавезама Босне и 
Херцеговине, укључујући и Агенду 2030 коју је 
донијела Генерална скупштина УН-а. 
 

IV 
Носилац израде Плана развоја пољопривреде града 
Зворник од 2023.године до 2027.године  је Радна 
група за израду плана развоја пољопривреде града 
Зворник коју је Градоначелник именовао посебном 
одлуком примјењујући начела система стратешког 
планирања и управљања развојем у Републици 
Српској. 
 

V 
Процес израде Плана развоја пољопривреде града 
Зворник од 2023.године до 2027.године  одвијаће се 
по следећим фазама: 

- Израда стратешке платформе; 
- Одређивање приоритета и мјера; 
- Идентификација кључних стратешких 

пројеката; 
- Утврђивање унутрашње и међусобне 

усклађености стратешких докумената; 
- Израда оквирног финанцијског плана за 

имплементацију  Плана развоја 
пољопривреде 

- Дефинисање начина имплементације 
праћења, извјештавања и вредновање Плана 
развоја пољопривреде 

- Доношење стратешког документа уз 
претходно спровођење процеса консултација. 
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VI 
Рок за израду Плана развоја пољопривреде града 
Зворник од 2023.године до 2027.године  је 12 
мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Зворник 
 
Број: 02-111-9/2022                          
14. април 2022. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић 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 ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ 
ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У ГРАДУ 

ЗВОРНИК ЗА  2023. ГОДИНУ 
 

I 
Усваја се Годишњи план ревизије Јединице за 
интерну ревизију у Граду Зворник за 2023. годину. 
 

II 
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: 02-022-4/2023                               ЗАМЈЕНИК    
30. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ 

ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025. ГОДИНЕ 

 
I 

Усваја се Стратешки план Јединице за интерну 
ревизију Града Зворник за период 2023- 2025. 
године. 
 

II 
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: 02-022-5/2023                               ЗАМЈЕНИК    
30. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 12 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број :97/16 и 36/19, и 61/21“) и члана 7. 
Закона о измјенама и допунама Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске, број 109/12“), градоначелник града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА УСТАНОВЕ „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“ 

КИСЕЉАК-ЗВОРНИК 
 

I 
Даје се сагласност на Правилник о систематизацији 
и организацији радних мјеста у Јавној установи „Дом 
за старија лица“ Кисељак-Зворник број:357-2/22, који 
је донио директор Јавне установе, а усвојио Управни 
одбор Јавне установе „Дом за старија лица“ 
Кисељак-Зворник на сједници одржаној 27.12.2022 
године. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града Зворник 
 

Број: 02-023-1/2023                               ЗАМЈЕНИК    
1. фебруар  2023. године             ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

На основу члана 41. и 42.  Статута града Зворника-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број 5/17) и члана 4. Одлуке о условима и 
критеријумима за финансирање носилаца развоја 
спорта Града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“ број 16/22), замјеник Градоначелника 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОДУЖЕЊУ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
ЗВОРНИК ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ 

 
I 

Продужава се рок (који је трајао до 30.01.2023. 
године) за подношење пријава по Јавном позиву за 
расподјелу средстава из буџета града Зворник за 
финансирање/суфинансирање спортских 
организација и удружења у 2023. години, закључно 
са даном 08.02.2023. године. 
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II 
Сви услови Јавног позива који је објављен на 
огласној табли Градске управе, путем локалних 
средстава информисања и на интернет страници 
града Зворник www.gradzvornik.org остају на снази. 
 

III 
Ова Одлука биће објављена на огласној табли 
Градске управе града Зворник, на интернет 
страници града Зворник www.gradzvornik.org и 
локалном радију. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-66-2-28/2023                            ЗАМЈЕНИК    
30. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

На основу чланова 41, 42  и 51. Статута града 
Зворник- Пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), на основу Правилника о 
избору и проглашењу најуспјешнијих спортиста и 
спортских радника Града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“ број: 1/20) и на основу 
Одлуке о именовању Стручног жирија број 02-66-
91/2022 замјеник Градоначелника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОГЛАШЕЊУ И НАГРАЂИВАЊУ НАЈБОЉИХ 

СПОРТИСТА И  
СПОРТКИХ РАДНИКА ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

На основу записника стручног жирија, са састанка 
одржаног 17.01.2023. године у малој сали градске 
управе Града Зворник, донесена је Одлука о 
проглашењу и награђивању најбољих спортиста и 
спортских радника Града Зворник како слиједи: 

 
РБ Име и презиме Категорија Спорт Износ КМ 
1. Никола Дробњак Спортиста године Кик бокс 1200 
2. Марија Јокић Спортискиња године Теквондо 1200 
3.  Анђела Батић Спортиста 3. мјесто Теквондо 200 
4.  Марко Росуљаш Спортиста 4. мјесто  Џудо 200 
5. Александра Перишић Спортиста 5. мјесто  Одбојка 200 
6.  Бојан Матић Спортиста 6. мјесто  Кошарка 200 
7.  Маркановић Огњен Спортиста 7. мјесто  Рукомет 200 
8.  Сандра Поповић Спортиста 8. мјесто Џудо 200 
9.  Кристијан Стојкић Спортиста 9. мјесто Карате 200 
10.  Радован Васић Спортиста 10. мјесто Фудбал/Футсал 200 
11.  Борис Крстић Талентовани спортисти Атлетика 100 
12.  Амна Тухчић Талентовани спортисти Кајак-кану 100 
13.  Игор Братић Талентовани спортисти Кошарка 100 
14.  Алекса Кулић Талентовани спортисти Рукомет 100 
15.  Ива Батић Талентовани спортисти Теквондо 100 
16. Милан Сандић Талентовани спортисти Теквондо 100 
17. Никола Радивојевић Талентовани спортисти Џудо 100 
18. Нина Мићић Талентовани спортисти Џудо 100 
19. Петар Сандић Талентовани спортисти Бокс 100 
20.  Ана Ерић Талентовани спортисти Одбојка 100 
21.  Младен Ристић Најбољи тренер Теквондо 100 
22.  Игор Крајишник Најбољи тренер млађ.кат. Кошарка 100 
23. Џудо клуб „Соколови“ Најбољи клуб Џудо 1000 
24. Огњен Павловић Спортски радник године Џудо 100 
25. ФК „Подриње“ Тршић Најбољи клуб нижи ранг Фудбал - 
26. Радовић Драган Најбољи сп.радник нижи ранг Фудбал - 
27. Срђан Дамјановић Најбољи спортиста нижи ранг Фудбал 100 
28.  Раденко Рикић Спец. Признање Постхумно - 
29.  Бранислав Петровић Спец. Признање Постхумно - 
30.  Василије Бошковић Спец. Признање Одбојка - 
31. Драган Божовић Спец. Признање Џудо - 
32. Омеровић Бекир Спец. Признање Кајак-кану - 
33. Бранко Јашић Спец. Признање Кошарка - 
34. Кесо промет Спец. Признање Привредник - 
35. Еуро петрол Спец. Признање Привредник - 
36. Риле промет Спец. Признање Привредник - 
37. Драган Милошевић Животно дјело  Одбојка - 
38. Мирко Ждрало Спортски амбасадор Бокс - 
39. Сара Ћирковић Спортски амбасадор Бокс - 
40. Милица Драгичевић Спортски амбасадор Кошарка - 
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II 
Средства из тачке I oве одлуке обезбиједиће се са 
буџетске позиције, 415200- грант за финансирање 
спортских организација. Средства ће се исплатити 
на благајни Градске управе осим за спортисте под 
редним бројем 1. и 2. којима ће средства у износу од 
300,00 КМ бити исплаћена на благајни а остатак од 
900,00 КМ, сваком појединачно ће бити уплаћено на 
текући рачун. Средства под редним бројем 23. ће 
бити уплаћена на рачун клуба. 
 

 III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-66-14/2023                               ЗАМЈЕНИК    
18. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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: „Набавка, уградња и 
одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације 
на подручју града Зворник“ објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-2-37-3-72/22, дана 
04.11.2022. године, пријавио се понуђач:      
       

1. „Телефонија Видаковић“ д.о.о. Добој 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 50.878,00КМ без ПДВ-а. Са 
изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на три (3) године. Рок за извршење услуга 
и начин плаћања дефинисаће се посебним 
уговорима који ће се закључивати у току трајања 
оквирног споразума. 
 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-39/2022                              ЗАМЈЕНИК    
16. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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: „Набавка чамаца са 
опремом за потребе Службе цивилне заштите“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-
39-3-74/22, дана 09.12.2022. године. године, 
пријавили су се следећи понуђачи: 

1. „Mipex – Auto RS“ д.о.о. Бања Лука и 
2. „V Group Palis“ д.о.о. Брчко. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба  „Набавка чамаца са 
опремом за потребе Службе цивилне заштите“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је „V 
Group Palis“ д.о.о. Брчко. 
 

III 
Понуђач из члана ll. ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 36.400,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 120 дана од дана обостраног 
потписивања Уговора, а плаћање се врши по 
испостављању овјерене фактуре. 
 
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: 02-360-42/2022                             ЗАМЈЕНИК    
11. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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), замјених градоначелник 
града Зворник, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке „Изградња 
ППОВ Табанци у Зворнику“, јер није достављена 
ниједна понуда у одређеном крајњем року.  
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II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на веб страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 

Број: 02-360-41/2022                            ЗАМЈЕНИК    
1. фебруар  2023. године             ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

На основу члана 10. Уредбе о канцеларијском 
пословању (“Службени гласник Републике Српске“ 
број: 8/20), Градоначелник Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОЗНАКА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

ЈЕДИНИЦА КАКО СЛИЈЕДИ 
 

1. Стручна служба Скупштине Града               01   
2. Кабинет  Градоначелника                                     02       
2.1 Јединица за интерну ревизију                           02/1 
2.2 Одсјек за управљање развојем и 
       међународну сарадњу                                      02/2                  
3. Одјељење за финансије                                       03 
4. Одјељење за просторно уређење                        04 
5. Одјељење за стамбено-комуналне послове  
       и послове саобраћаја                                           05 
6. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту        06 
7. Одјељење за општу управу                                  07               
Пријемна канцеларија-матичар                               07/1 
7.1 Мјесна канцеларија Пилица                              07/2 
7.2 Мјесна канцеларија Козлук                               07/3 
7.3 Мјесна канцеларија Грбавци                            07/4 
7.4 Мјесна канцеларија Дрињача                           07/5 
7.5 Мјесна канцеларија Петковци                          07/6 
7.6 Мјесна канцеларија Каменица                          07/7  
8.   Одјељење за привреду и друштвене 
      дјелатности                                                           08 
9.   Одјељење за инспекцијски надзор                     09 
10.   Одјељење комуналне полиције                        10 
11.   Служба за јавне набавке                                   11 
12.   Служба за заједничке послове и 
        управљање људским ресурсима                      12 
13.   Служба цивилне заштите                                  13 
14.   Професионална ватрогасно  
        спасилачка јединица Зворник                           14 
      

Образложење 
Чланом 10. Уредбе о канцеларијском пословању 
(“Службени гласник Републике Српске“ број:8/20) 
прописано је да старјешина органа управе бројчане 
ознаке организационих јединица утврђује рјешењем. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 

Број: 02-052-7/2023                               ЗАМЈЕНИК    
3. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

На основу чл. 46, 47, 48 и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 41. и 51. Статута 
Града Зворник – пречишћени текст ("Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17) и Одлуке о 
начину примопредаје дужности у случају престанка 
мандата ("Службени гласник града Зворник", број: 
2/21), Замјеник градоначелника доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ДУЖНОСТИ 
 

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

1) Веселин Тијанић, предсједник комисије, 
2) Милош Томић, члан комисије, 
3) Слађана Поповић, члан комисије, 

     
2.Задатак комисије је да присуствује примопредаји 
дужности, службених аката и службених печата 
између именованих лица у ЈУ "Центар за социјални 
рад" Зворник и сачини записник. 
 

3.Један примјерак записника потписан од стране 
чланова комисије и именованих лица између којих 
се врши примопредаја дужности комисија  је дужна 
доставити Градоначелнику. 
 
4.За рад комисије одговоран је предсједник.  
 
5.Примопредаји дужности присуствују лице које 
предаје, односно које прима дужност, предсједник и 
чланови ове комисије. 
 
6.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-1/2023                               ЗАМЈЕНИК    
03. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члaна 41. и 51. Статута 
Града Зворник – пречишћени текст ("Службени 
гласник града Зворник", број: 5/17), Замјеник 
градоначелника доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ У И НА СТАМБЕНИМ И 

ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТИМА НАСТАЛЕ УСЛЕД 
ИЗЛИВАЊА ИЗ КОРИТА РИЈЕКА ДРИНЕ И ХОЧЕ 

 
1.Именује се Комисија за утврђивање материјалне 
штете у и на стамбеним и помоћним објектима 
настале услед изливања из корита ријека Дрине и 
Хоче, у саставу: 

1) Бошко Којић, предсједник, 
2) Бојан Стевановић, члан, 
3) Бобан Савић, члан, 
4) Небојша Бошковић, члан. 

 
2.Задатак Комисије је да изађе на лице мјеста, на 
поплављена подручја и да утврди материјалну 
штету у и на стамбеним и помоћним објектима 
насталу услед изливања из корита ријека Дрине и 
Хоче. 



БРОЈ 1                                  Службени гласник града Зворник                             10. фебруар 2023. 
 

 

7 

3.За рад Комисије одговоран је предсједник.  
 
4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-111-3/2023                              ЗАМЈЕНИК    
23. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 98.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број  97/16),  члана  41. Статута града Зворник - 
Пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и члана 6. Правилника о пријему 
у радни однос и стручном оспособљавању 
приправника у Градској управи града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, бр. 3/18 и 
10/19), замјеник Градоначелника Града Зворника 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 
ПРИПРАВНИКА У 

ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем приправника у Градску управу 
Града Зворник, по Јавном конкурс број 02-123-1/23, 
објављеном у дневном листу „Глас Српске“ 
27.01.2023. године и „Службеном гласнику 
Републике Српске“ број 10/23, дана 
03.02.2023.године у саставу:  

1) Зоран Ђукановић, предсједник, 
2) Драгана Лазић, члан, 
3) Мирослав Васић, члан. 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и замјенику Градоначелника 
доставља листу за избор кандидата са записницима 
о предузетим радњама у току изборног поступка.       
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 
Број: 02-123-1/2023                               ЗАМЈЕНИК    
7. фебруар  2023. године             ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14 и 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: „Набавка, 
уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне 
сигнализације на подручју града Зворник“ - отворени 
поступак, број: 02-360-39/22, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник 
    - Ненад Станковић, замјеник предсједника, 
2) Сања Перић, члан     
    - Ружа Остојић, замјеник члана, 
3) Рада Милићевић, члан   
    - Младен Николић, замјеник члана, 
4) Раде Савић, члан    
    - Зоран Ерић, замјеник члана, 
5) Младен Николић, члан      
    - Хариз Мехидић, 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 12.01.2023. 
године у 12:00 часова у Малој сали Градске управе 
града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-39/2022                            ЗАМЈЕНИК    
11. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 27. Правилника о реализацији 
пројеката водоводне и канализационе 
инфраструктуре („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 116/12) и члана 41. и 51. Статута Града 
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17) замјеник Градоначелника 
града Зворник, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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1. Именује се Комисија за јавну набавку у 
сљедећем саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, представник Градске 
управе Зворник,  предсједник 

2) Владан Стевановић, представник Градске 
управе Зворник, члан 

3) Богдан Трбојевић, представник Градске 
управе Зворник, члан 

4) Миладин Ристић, представник Градске управе 
Зворник, члан 

5) Давид Латиновић, представник Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
РС, члан 

6) Виолета Клепић, представник Министарства  
финансија РС, члан 

7) Ивана Гргић, представник Министарства 
финансија РС, секретар Комисије 

8) Митар Ристановић, представник Градске 
управе Зворник, записничар. 

   
2. Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да 
25.01.2023. године у 1200 часова у просторијама 
Градске управе Зворник, у складу са PRAG-ом 
(Practical Guide to Contract Procedures for EU External 
Actions), условима уговарања по FIDIC-у (Fédération 
International Des Ingénieurs – Conseils) и ЕИБ-овим 
водичем за набавке, проведе процедуру избора 
најповољније понуде по Тендеру број: 02-360-
41/2022 (извршење набавке извођења радова за 
пројекат „Изградња ППОВ Табанци у Зворнику“, те 
да о извршеном поступку избора састави записник и 
исти са препоруком о избору најповољнијег 
понуђача достави Градоначелнику. Градоначелник 
ће донијети одлуку о избору најповољнијег 
понуђача, уз претходну сагласност Тима за 
управљање пројектима и прибављено мишљење 
Европске инвестиционе банке. 
 

3. Комисију чине предсједник, који нема право 
гласа, секретар који нема право гласа и непарни 
број чланова с правом гласа. Предсједник је 
одговоран за усклађивање поступка осјењивања у 
складу с правилима PRAG-а, за осигурање 
непристрасности чланова Комисије за оцјену  и за 
транспарентност поступка. Чланови Комисије с 
правом гласа колективно су одговорни за одлуке 
које су донијели. Секретар Комисије одговоран је за 
праћење регуларности процеса набавке. 
Записничар Комисије одговоран је за провођење 
свих административних задатака повезаних с 
поступком оцјењивања (припрему и прикупљање 
изјава о непристрасности и повјерљивости, вођење 
записника са сједница Комисије, евиденција и 
докумената, вођење евиденције о присутности  и 
припрему извјештаја о оцјењивању и осталих 
прилога). 
 

4. Чланови Комисије из члана 1. овог Рјешења 
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у односу на понуђаче која је 
саставни дио овог Рјешења. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 

Број: 02-360-41/2022                            ЗАМЈЕНИК    
17. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14 и 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: „Набавка 
чамаца за потребе Службе цивилне заштите“ - 
отворени поступак, број: 02-360-42/22, у саставу: 

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

2) Сања Перић, члан     
- Хариз Мехидић, замјеник члана, 

3) Ружа Остојић, члан   
- Рада Милићевић, замјеник члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан   
- Младен Николић, замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић, 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 04.01.2023. 
године у 12:00 часова у Малој сали Градске управе 
града Зворник.  
 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-42/2022                            ЗАМЈЕНИК    
3. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 
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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. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине - као 
члан Пројектног тима, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора за реконструкцију дијела 
банкине пута и изградњу водоводне мреже у насељу 
Козлук – Малешић, 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: 02-360-18-1-10/2022                     ЗАМЈЕНИК    
28. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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), замјеник Градоначелника 
града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер - члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора за реконструкцију, асфалтирање, 
санацију и изградњу путева, путне инфраструктуре и 
објеката, санацију клизишта на путевима и уређење 
водотокова, сходно Оквирном споразуму број 02-
360-18/22 од 17.06.2022. године, у предмету 
„Реконструкција, асфалтирање, санација и изградња 
путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, 
санација клизишта на путевима и уређење 
водотокова“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити извођач 
„Зворникпутеви“ д.о.о Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-18-1/22 од 15.06.2022. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу радова 
у складу са Оквирним споразумом, број 02-360-18/22 
од 17.06.2022. године. Обавезују се вршилац 

надзора да након извршења уговорених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18-1-11/2022                     ЗАМЈЕНИК    
3. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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), замјеник градоначелника 
града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке: „Реконструкција просторија 
за кухињу у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ у Зворнику“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити понуђач 
„Hidrocom“ д.о.о Зворник, према условима из понуде 
брoj 52/22 од дана, 28.09.2022.године, у року од 20  
календарских дана од дана увођења извођача 
радова у посао. Обавезује се вршилац надзора да 
након изведених радова, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-33-1/2022                          ЗАМЈЕНИК    
3. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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), замјеник градоначелника 
града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, 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“. 
 
2. Услуге из члана I ће вршити „ВТ-Компред“ а.д. 
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
37/22 од 14.12.2022. године и одредбама 
појединачног Уговора о вршењу услуга у складу са 
Оквирним споразумом, број 02-360-37-2/22. 
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Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених услуга, 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: 02-360-37-2-1/2022                      ЗАМЈЕНИК    
3. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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), замјеник градоначелника 
града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                      
1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка, уградња и одржавање свјетлосне 
саобраћајне сигнализације на подручју града 
Зворник“. 
  
2. Услуге из члана 1. ће пружати понуђач 
„Телефонија Видаковић“ д.о.о Добој, према 
условима из понуде број 01/23 од 12.01.2023. 
године, и одредбама појединачног Уговора о 
вршењу услуга у складу са Оквирним споразумом, 
број 02-360-39/22. Обавезује се вршилац надзора да 
након извршења уговорених услуга по појединачном 
уговору, 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: 02-360-39-1/2022                          ЗАМЈЕНИК    
25. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу закључка Владе Републике Српске број 
04/1-012-2-988/22 од 24.03.2022.године и на основу 
члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16, 36/19, 61/2), 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 ИСПЛАТИ ДРУГЕ РАТЕ ЂАЧКИХ  СТИПЕНДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ 
 
1.Одобрава се исплата Друге рате  стипендије 
редовним ученицима  првог разреда ЈУ СШЦ „Петар 
Кочић“ Зворник, занимање Конобар за  школску 
2022/23. годину  на текући рачун и то за: 

 

Р.Б Име и презиме Име и презиме-
Лице на чији 

рачун це бити 
уплаћена 

стипендија 

Износ 
(КМ) 

1. Борка Вујевић  Миле Вујевић 100 
2. Босиљка Вујевић  Миле Вујевић  100 
3. Раде Обрадовић Живан Обрадовић 100 
4. Нермин Дедић  Рамиз Дедић  100 
5. Сава Зоранић  Марина Зоранић  100 
6. Дарио Марић  Предраг Марић  100 
7. Немања Гајић  Јелена Гајић  100 
8. Јована 

Стјепановић 
Љубинка 
Јеремић 

100 

9. Јасна Смајић Селим Смајић 100 
10. Кристијан 

Мирковић 
Јелица Савић 100 

11. Јеремић Марко Гроздана Јеремић 100 
12. Алмин Авдић Сејфудин Авдић 100 

 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 416100 – стипендије 
студената, 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: 02-611-4-2/2022                          ЗАМЈЕНИК    
28. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу закључка Владе Републике Српске број 
04/1-012-2-988/22 од 24.03.2022.године и на основу 
члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16, 36/19, 61/2), 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 ИСПЛАТИ ТРЕЋЕ  РАТЕ ЂАЧКИХ  

СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ 
 
1.Одобрава се исплата Треће рате  стипендије 
редовним ученицима  првог разреда ЈУ СШЦ „Петар 
Кочић“ Зворник, занимање Конобар за  школску 
2022/23. годину  на текући рачун и то за: 
 

Р.Б Име и презиме Име и презиме-
Лице на чији 

рачун це бити 
уплаћена 

стипендија 

Износ 
(КМ) 

1. Борка Вујевић  Миле Вујевић 100 
2. Босиљка Вујевић  Миле Вујевић  100 
3. Раде Обрадовић Живан Обрадовић 100 
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4. Нермин Дедић  Рамиз Дедић  100 
5. Сава Зоранић  Марина Зоранић  100 
6. Дарио Марић  Предраг Марић  100 
7. Немања Гајић  Јелена Гајић  100 
8. Јована 

Стјепановић 
Љубинка 
Јеремић 

100 

9. Јасна Смајић Селим Смајић 100 
10. Кристијан 

Мирковић 
Јелица Савић 100 

11. Јеремић Марко Гроздана Јеремић 100 
12. Алмин Авдић Сејфудин Авдић 100 

 
2. Средства из члана 1.овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 416100 – стипендије 
студената, 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: 02-611-4-3/2022                           ЗАМЈЕНИК    
16. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 о додјели новчане 
помоћи поводом новогодишњих празника 
(„Слижбени гласник града Зворник“, број 1/21), 
замјеник Градоначелника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
1. Одобрава се исплата новчане помоћи поводом 
Новогодишњих празника, за вишечлане породице и 
појединце слабог материјалног стања и породице 
које су се нашле у стању социјалне потребе, према 
списку који утврђује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности у сарадњи са Градским 
организацијама бораца, ветерана, ратних војних 
инвалида, породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила, савеза инвалида рада и 
Центра за социјални рад Зворник. Укупна средства 
за ове намјене утврђују се у износу 22.450,00КМ 
(двадесетдвијехиљадечетиристотинепедесет КМ). 
Појединачни износ помоћи за једночлане породице 
је 50КМ, а за вишечлане породице 50-100КМ. 
 
2. Средства из претходне тачке овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције-Једнократне 
помоћи појединцима  трошкови за сахрану 
незбринутим лицима, економски код 416100, 
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2023.годину. 
  
3. За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 
Број: 02-022-3/2023                              ЗАМЈЕНИК    
18. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 „Никола Тесла“ Пилица, 
исплата новчаних средстава у износу од 5.110,28 КМ 
(словима:петхиљадаједнастотинадесет и 28/100КМ) 
намјенски за реконструкцију фискултурне сале (12 
прозора и  12 лед лампи ) у централној школи. 
 
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 2023. 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 „Никола Тесла“ Пилица“    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: 02-400-240/2022                          ЗАМЈЕНИК    
3. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 „Никола Тесла“ Пилица, 
исплата новчаних средстава у износу од 12.951,00 
КМ (словима:дванаестхиљададеветстотинапедесети 
једна КМ) намјенски за набавку школског намјештаја 
за опремање учионица  у централној школи. 
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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 2023. 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 „Никола Тесла“ Пилица“    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: 02-400-260/2022                          ЗАМЈЕНИК    
4. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 „ Десанка Максимовић “  
Челопек  исплата новчаних средстава у износу од 
18.538,62 КМ (словима:осамнаестхиљадапетстотина 
тридесетосам  и 62/100 КМ), намјенски за замјену 
дијела столарије  на подручној школи „Десанка 
Максимовић“ у Ораовцу и    подручној школи „ 
Десанка Максимовић “ у  Петковцима.  
 
2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 511200 – издаци за 
инвестиционо одржавање и реконструкцију шклоских 
објеката, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2023. 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: 02-400-261/2022                          ЗАМЈЕНИК    
4. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 „Вук Караџић “ Роћевић 
исплата новчаних средстава у износу од 600,00 КМ 
(словима:шестстотина КМ), намјенски за 
обиљежавање школске славе“ Светог Саве“. 
 
2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 415200 – грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2023. годину. Средства ће  се исплатити у готовини  
на благајни Градске управе града Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 

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

Број: 02-400-266/2022                          ЗАМЈЕНИК    
16. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 „Вук Караџић “ Роћевић 
исплата новчаних средстава у износу од 7.000,00КМ 
(словима:седамхиљада КМ), намјенски за 
реконструкцију димњака у централној школи у 
Роћевићу и ПО школи у Брањеву. 
 

2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 511200 – издаци за 
инвестиционо одржавање и реконструкцију школских 
објеката, потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности из 
буџета за 2023. годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
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4. JУ ОШ „Вук Караџић “ Роћевић 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: 02-400-267/2022                          ЗАМЈЕНИК    
16. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 300,00 КМ 
(словима:тристотине КМ), намјенски за 
обиљежавање школске славе“ Светог Саве“. 
 

2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 415200 – Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2023. годину. Средства ће  се исплатити у готовини  
на благајни Градске управе града Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-5/2023                               ЗАМЈЕНИК    
18. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 „Десанка Максимовић“ 
Челопек  исплата новчаних средстава у износу од 
800,00 КМ (словима:осамстотина КМ), намјенски за 
обиљежавање школске славе“ Светог Саве“. 
 

2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције: 415200 – грант за 
финансирање културних манифестација, 

потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности из буџета за 
2023. годину. 
 

3. Средства ће  се уплатити на жиро рачун УГ 
„Родитељи за наше школарце“ Зворник             
број:554-012-00000431-92 „Наша банка“ Зворник. 
ЈИБ удружења је 4404762960000. 
 

4. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.  
 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
                                                       
Број: 02-400-11/2023                             ЗАМЈЕНИК    
27. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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 о проглашењу и 
награђивању спортиста и спортских радника Града 
Зворник број: 02-66-14/23 од 18.01.2023.године, 
замјеник градоначелника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се исплата новчаних средстава на име 
награђивања најбољих спортиста и спортских 
радника Града Зворник на основу Одлуке број: 02-
66-14/23 од 18.01.2023.године, а у оквиру 
манифестације Светосавска недеља 2023.године, у 
износу од 3600,00 КМ. 
 
2. Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције – Грант за 
финансирање спортских организација, економски 
код 415200, потрошачка јединица 01190150-
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2023.годину. Средства ће се исплатити на 
благајни Градске управе. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе. 
 

Број: 02-66-15/2023                              ЗАМЈЕНИК    
23. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 
                                                           
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 4.500,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова припреме за 
такмичење Саре Ћирковић.                                                                                       
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2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 

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

Број: 02-66-67/2022                              ЗАМЈЕНИК    
28. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17) и  на основу Одлуке о поврату новчаних 
средстава број 01-022-163/22 од 07.12.2022. године, 
градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
                                          
1. Одобрава се поврат новчаних средстава 
Аћимовић Срећку из Роћевића,  у износу од 
122.460,00 КМ, на име његовог улагања у пословни 
простор (реконструкција, доградња и вањско 
уређење пословног простора) који се налази у 
приземљу стамбено-пословног објекта „Змајевац“ 
блок Ц, изграђеног на земљишту означеном као к.п. 
број 1362/9, а који је власништво Града Зворника са 
удјелом 1/1. 

 

2. Средства исплатити са позиције 511100 - Издаци 
у грађевинске објекте у граду и улице, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, из буџета 
за 2023. годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Аћимовић Срећка број: 562-100-80123894-98 
   
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 

Број: 02-022-2/2023                               ЗАМЈЕНИК    
5. јануар  2023. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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 
организацији породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник, у износу од 
3.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
обављања активности око пререгистрације 
организације у суду. 
 

2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање ОО Заробљених и несталих лица 
Зворник, потрошачка јединица 01190180 - 
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из 
буџета за 2022. годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
организације породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник број: 562-009-
00000415-70. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-33/2022                              
3. 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), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Градској 
борачкој организацији  Зворник у износу од 3.000,00 
КМ, на име финансијске помоћи  социјално 
угроженим борцима. 
 
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 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: 02-400-217/2022                              
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“ из Зворника у износу 
од 5.000,00 КМ, на име новчане помоћи социјално 
угроженим борачким категоријама. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање Градске борачке организације 
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Зворник, потрошачка јединица 01190180 - 
Одјељење за борачко инвалидску заштиту, из 
буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-236/2022                              
7. 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), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
организацији породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник“ из Зворника у 
износу од 5.200,00 КМ, на име финансирања рада 
организације. 
 
2. Средства у износу од 3.000,00 КМ исплатити са 
позиције 415200 - Грант за финансирање ОО 
Заробљених и несталих лица Зворник. Остатак 
средстава у износу од 2.200,00 КМ исплатити са 
позиције 416100 – Текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ и демобилисани бораца, потрошачка 
јединица 01190180 - Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
организације породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила Зворник, број: 562-009-
00000415-70. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-246/2022                          ЗАМЈЕНИК    
18. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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 
организацији ратних војних инвалида“ из Зворника у 
износу од 2.000,00 КМ, на име новчане помоћи за 
лијекове за  ратне војне инвалиде. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 – Грант 
за финансирање Удружења Ратних војних инвалида 

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 ГО РВИ 
број: 562-009-80298582-25. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-247/2022                          ЗАМЈЕНИК    
18. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 8.000,00 КМ, на име финансирања трошкова за 
утрошене нафтне деривате. 
 
2. Средства исплатити са позиције 416100 – Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани 
бораца, потрошачка јединица 01190180 - Одјељење 
за борачко инвалидску заштиту, из буџета за 2022. 
годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-249/2022                          ЗАМЈЕНИК    
28. новембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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  Ауто мото клубу 
„ЕXТРЕМ 4x4“ Зворник у износу од 500,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
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Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Ауто 
мото клуба „ЕXТРЕМ 4x4“ број: 572-286-00000762-
50. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-54/2022                               ЗАМЈЕНИК    
22. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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 
фудбалском клубу „Трновица“ у износу од 5.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова санације 
ограде око фудбалског стадиона. 
  
2. Средства исплатити са позиције 412500 - Расходи 
за инфраструктуру у Мјесним заједницама, 
потрошачка јединица 01190170 - Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја, 
из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Омладинског фудбалског клуба „Трновица“ број: 
551-310-11278093-20. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-78/2022                                  
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), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Jудо клубу 
„Српски соко“ у износу од 1.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова одласка на балканско 
првенство. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Jудо 
клуба  „Српски соко“ број: 562-009-00002356-67. 
  

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

 
Број: 02-66-80/2022                               ЗАМЈЕНИК    
29. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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 
кошаркашком клубу  „Дрина-Принцип“ у износу од 
5.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
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 Зворник". 

 
Број: 02-66-81/2022                              ЗАМЈЕНИК    
9. децембар  2022. године           ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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  Билијар клубу 
„Диамонд“ Зворник у износу од 750,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова организације турнира. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Билијар 
клуба „Диамонд“ Зворник број: 562-003-81630789-98. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-86/2022                              ЗАМЈЕНИК    
20. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 



БРОЈ 1                                  Службени гласник града Зворник                             10. фебруар 2023. 
 

 

17 

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  Aикидо клубу 
„Шихан“ у износу од 500,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Aикидо 
клуба „Шихан“  број: 555-006-00295031-47. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-89/2022                              ЗАМЈЕНИК    
26. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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  Боксерском 
клубу „Обилић“ Зворник у износу од 500,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова закупа простора за 
тренинг. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва, потрошачка јединица 01190150 - Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ Зворник број: 555-000-
00426398-60. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-94/2022                              ЗАМЈЕНИК    
29. децембар  2022. године         ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст) Замјеник Градоначелника Града 
Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Латифовић Хасана Абдулферхату уз Сапне ће се 
исплатити новчани износ од 3.160,40 КМ на име 
уплате капиталног добитка и камате по уговору ОПУ 
791/19 од 19.03.2019.године о продаји двособног 
стана  у улици Симе Перића  С-4. Накнада ће се 
извршити на жиро рачун именованог 
бр.1322900205031723 НЛБ банка. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-413-1/2023                               ЗАМЈЕНИК    
17. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 – 
пречишћен текст) Замјеник Градоначелника Града 
Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Дарку Василићу, дипл. инжењеру 
електротехнике, стални стручни надзор у предмети 
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: 004233/22, 004234/22, 004235/22, 
004236/22, 004237/22, 004238/22, 004239/22, 
004240/22, 004242/22, 004245/22, 004246/22, 
004247/22, 004248/22, 004249/22, 004250/22, 
004251/22, 004252/22, 004253/22 одређује се 
накнада у износу од 1.455,86 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-430-40/2023                            ЗАМЈЕНИК    
12. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић с.р 
 

Одјељење за општу управу 
 
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 13/02, 
87/07,50/10 и 66/18), члана 61 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 157. Упутства о 
спровођењу канцеларијског пословања у 
републичким органима управе („Службени гласник 
РС“ , број 129/20,107/22 и 126/22) и члана 45 и 48. 
Статута града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“ број 2/16,14/16 и 4/17) Начелник Oдјељења 
за општу управу доноси:   
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РЈЕШЕЊЕ 
 

У Oдјељењу за oпшту управу Градске управе града 
Зворник у 2023.  години, водиће се попис аката за 
следеће предмете: 
 

1. Захтјеви за додјелу студентских стипендија,  
2. Конкурси за пријем у радни однос, 
3. Конкурси за пријем у радни однос 

приправника, 
4. Конкурси по основу Закона о јавним 

набавкама  - ТЕНДЕРИ  
5. Конкурс за избор директора и управних 

одбора,   
6. Налози за службена путовања, 
7. Издавање преписа из архиве, 
8. Евиденција о издатим преписима, овјереним 

копијама и предметима за потребе градске 
управе  Зворник  

9. Служба цивилне заштите, 
10. Изборна комисија-дописи, обавјештења, 

рјешења, закључци   
11. Пошта матичара, 
12. Издавање извода из МКР, 
13. Издавање извода из МКВ,   
14. Издавање извода из МКУ, 
15. Издавање увјерења из КД,   
16. Издавање увјерења, извјештаја, обавјештења 

и увјерења која се воде по службеној 
дужности 

17. Пријава за упис у МКР, 
18. Пријава за упис у МКВ, 
19. Пријава за упис у МКУ, 
20. Записници о упису националности и 

вјероисповјести    
21. Промјена ентитетског држављанства на 

основу члана 39. Закона о држављанству РС, 
22. Увјерење о приходима чланова домаћинства 
23. Потврда о издржавању и животу за 

пензионере, 
24. Накнадни уписи у радну књижицу, 
25. Јединица за интерну ревизију,   

26. Евиденција казни, испис из војне евиденције 
лица која су се одрекла држављанства БиХ и 
РС и други захтјеви, 

27. Повјерљива и строго повјерљива пошта из 
војне евиденције,   

28. Повјерљива и строго повјерљива пошта 
Градске управе града Зворник,                                            

29. Пријаве у војну евиденцију,   
30. Одјаве из војне евиденције, 
31. Увјерења из војне евиденције-разна, 
32. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ, 
33. Захтјеви за увјерење о околностима 

рањавања, повређивања и смрти,  
34. Захтјеви за издавање медицинске 

документације и налаза оцјене и мишљења 
НВЉК,   

35. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 
признавање рањавања,                                                           

36. Одређивање кућних бројева, 
37. Професионална ватрогасна-спасилачка 

јединица Зворник, 
38. Позиви медијима и пријем делегација, 
39. Електронска пошта, 
40. Комисија за повратак, развој и интеграције 
41. Одсјек за управљање развојем и 

међународну сарадњу 
 

Образложење 
Тачком 157. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања у републичким органима управе 
(„Службени гласник РС“, број: 129/20, 107/22 и 
126/22), прописано је да старјешина органа управе 
или старјешина у чијем је саставу писарница на 
почетку календарске године рјешењем одређује 
предмете за које ће се водити попис аката. 
 Имајући у виду напријед наведено одлучено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
Број: 07-052-1/2023                            НАЧЕЛНИК 
3. јануар  2023. године                      ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р 
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