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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

        ГРАДА ЗВОРНИК 
 

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

15. март 2023. године  
ЗВОРНИК  

година: XXXII  
                                                          БРОЈ:           

2/2023 
 

 
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 „С-18/2“ Зворник, Радничка бр. 32, 
ЈИБ 4960010830000, у износу од 4.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање реконструкције крова. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-18/2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-18/2“ 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 уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „ С-18/2 “ број: 562-009-
80240100-95 отворен код НЛБ Развојне банке. 
 

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

Број: 02-400-241/2022                            ЗАМЈЕНИК    
18. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                         Бојан Ивановић 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 ДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „С-7/3б“ Зворник, Улица 9. априла 
3б, ЈИБ 4960010830000, у износу од 1.000,00 КМ, 
намјенски за суфинансирање трошкова уградње 
видео надзора. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-7/3б“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „С-7/3б“ 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 уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „ С-7/3б “ број: 555-006-
00192414-20 отворен код Нове банке. 
 

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

Број: 02-400-257/2022                            ЗАМЈЕНИК    
18. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 

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

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Б-2“ Зворник, ЈИБ 4960010100001, 
у износу од 3.000,00 КМ, намјенски за 
суфинансирање трошкова поправке пумпи за воду и  
санације подрумских просторија зграде због наглог  
изливања воде услед надолажења ријеке Дрине. 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 
2) Заједница етажних власника зграде „Б-2“ је 
обавезна Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији 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 уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Б-2“ број: 555-006-
00048789-21 отворен код Нове банке. 
 

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

Број: 02-400-8/2023                            ЗАМЈЕНИК    
25. јануар  2023. године               ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 

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

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I 
Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде „Бехит“ Зворник, Ул. Вука Караџића 
93, улаз А и Ул. Змаја од Ноћаја бр. 1, улаз Б,  ЈИБ 
4960081520001, у износу од 1.000,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање трошкова  набавке опреме за 
уградњу видео надзора. 
 

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

III 
1) Заједница етажних власника зграде „Бехит“ из 
Зворника ће из сопствених средстава финансирати 
преостали дио трошкова набавке из тачке I ове 
одлуке. 



БРОЈ 2                                  Службени гласник града Зворник                                   15. март 2023. 
 

 

3 

2) Заједница етажних власника зграде „Бехит“ 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 уплатити на жиро рачун Заједнице 
етажних власника зграде „Бехит“ број: 572-286-
00007253-74 отворен код МФ банке. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-15/2023                            ЗАМЈЕНИК    
21. фебруар  2023. године           ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник 
–  пречишћени текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 5/17) а у вези са чланом 7. став (2) 
Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике Српске“ број: 
86/12,10/14 и 7/23), Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА 

 
I 

На основу просјечних дневних исплата из благајне у 
претходном мјесецу, као и других услова који су од 
утицаја за потребу држања новца у благајни, а у 
складу са чланом 7. став (2) Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем („Службени гласник 
РС“ број: 86/12,10/14 и 7/23) утврђује се благајнички 
максимум за Градску управу Зворник као горњи 
лимит готовине који  може остати у благајни на крају 
дана. 
 

II 
Висина благајничког максимума за буџетску 2023. 
годину износи 30.000 КМ (тридесетхиљада 00/КМ). 
 

III 
Благајнички максимум ће се користити за готовинска 
плаћања сходно намјенама прописаним чланом 3. 
Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем при чему у благајнички максимум не улази 
готов новац подигнут са рачуна код овлаштене 
организације за намјене из члана 3. Уредбе, под 
условом да пословни субјекти овај новац исплате 
истог или наредног дана од дана његовог подизања. 
 

IV 
Готовина до висине благајничког максимума држи се 
у каси благајне и чува на начин утврђен Упутством о 
благајничком пословању („Службени гласник Града 
Зворник“ број: 10/21). 
 

V 
Руковање готовином, све готовинске трансакције на 
основу вјеродостојних благајничких исправа, вођење 
евиденција и попуњавање трезорских образаца за 
главну благајну трезора, као и благајне потрошачких 
јединица ГУ, врши Стручни сарадник за послове 
благајне (у даљем тексту: благајник), на начин и у 
роковима прописаним Упутством о благајничком 
пословању и Упутством о току финансијско-
књиговодствене документације у Градској управи 
града Зворник („Службени гласник Града Зворник“ 
број: 10/21). 
 

VI 
Благајник може подизати готов новац са рачуна 
Градске управе Зворник код овлаштених 
организација ради плаћања за намјене прописане 
чланом 3. Уредбе о условима и начину плаћања 
готовим новцем и одржавање благајничког 
максимума из члана II ове одлуке. 
 

VII 
Износ готовине преко благајничког максимума 
полаже се на један од редованих рачуна Градске 
управе Зворник  отворен код овлашћених 
организација. 
 

VIII 
За реализацију ове одлуке задужује се Одсјек за 
рачуноводство у Одјељењу за финансије Градске 
управе Зворник. 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објављује се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-8/2023                              ЗАМЈЕНИК    
7. фебруар  2023. године             ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу  члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17),  и члана 16. Правилника о 
стипендирању студената у школској  2022/23 години, 
након утврђивања ''Kоначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије, Градоначелник 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
 

I 
Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2022/23. годину, и 
то за: 
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- 132 студента са листе „Студенти са просјеком 
оцјена већим од 8,5“ (ранг листа 1) 

- 25 студената са листе „Студенти прве године 
носиоци Вукове дипломе из средње школе“ 
(ранг листа 2), 

- 10 студената са листе „Студенти мастер 
студија са просјеком оцјена већим од 9,00'' 
(ранг листа 6), 

- 9 студента са листе ''Студенти без оба 
родитеља и студенти са сметњама у развоју'' 
(ранг листа 5.) 

 
II 

Износ студентске стипендије на годишњем нивоу 
износи 1.000 КМ, а исплаћиваће се у 10 мјесечних 
рата. Укупан износ стипендија за наведене четири 
категорије износи (176 студената Х 1.000КМ)= 
176.000 КМ. Стипендије ће се исплатити на терет 
Буџета града Зворник за 2023. годину, економски 
код 416100 – стипендије студената. 
 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-67-3/2022                               
6. март  2023. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 

На основу  чл. 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17), чл. 12. Правилника о 
стипендирању студената у школској 2022/23 години, 
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије, а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
ДЈЕЦИ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I-IV 

КАТЕГОРИЈЕ И ДЈЕЦИ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ 
ПОРОДИЦА 

 
I 

Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2022/23.годину, и 
то за  6 (шест) студената са листе „Студенти дјеца 
РВИ“ (Ранг листа 4) и за 17 студената са листе 
„Студенти из вишечланих породица“ (Ранг листа 6). 
 

II 
Износ студентске стипендије за 23 (двадесет три) 
студенате из тачке 1. ове Одлуке износи по 500 КМ, 
која ће се исплатити једнократно, на текући рачун 
студента. Укупно (23 студената х 500КМ = 
11.500КМ). 
Стипендије ће се исплатити на терет Буџета града 
Зворник за 2023. годину, економски код 416100 – 
стипендије студената. 

III 
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

IV 
Саставни дио ове Одлуке је Ранг листа број 4 и број 
6 из тачке 1. ове Одлуке. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-67-3/2022                               
6. март  2023. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 

На основу  члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17), члана 16. Правилника о 
стипендирању студената у школској  2022/23 години, 
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије, а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2022/23 ГОДИНУ, 
СА ЛИСТЕ ''СТУДЕНТИ СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ 

СТАЊА'' 
 

I 
Додјељују се стипендије  редовним студентима из 
Буџета Града Зворник, за школску 2022/23 годину, и 
то за: 

- 18 студената са листе „Студенти слабог 
материјалног стања'' (Ранг листа 3). 

 
II 

Износ студентске стипендије за студенте из тачке 1. 
ове Одлуке износи: 

- За 18 студената са листе „Студенти слабог 
материјалног стања'' по 300КМ, која ће се исплатити 
једнократно на текуће рачуне студената. Укупно (18 
студента х 300 КМ = 5.400КМ). 
Стипендије ће се исплатити на терет Буџета града 
Зворник за 2023. годину, економски код 416100 – 
стипендије студената. 
 

III 
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 
 

IV 
Саставни дио ове одлуке је Ранг листе број 3 
(списак студената закључно са редним бројем 18), 
са именима  и текућим рачунима студената. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 

Број: 02-67-3/2022                               
6. март  2023. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
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На основу  члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број  5/17), члана 13. Правилника о 
стипендирању студената у школској  2022/23 години, 
након утврђивања ''Коначних ранг листа'' и 
приједлога Комисије за стипендије, а у складу са 
расположивим средствима, Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  ЗА  

ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
 

I 
Додјељује се 10 (десет) стипендија редовним 
студентима из Буџета Града Зворник за школску 
2022/23.годину у складу са чланом 13. Правилника о 
додјели студентских стипендија. 
 

II 
Стипендија се додјељује следећим студентима: 

1. Лазаревић Нада                              1.000,00 KM 
2. Гаврић Жељка                                1.000,00 KM 
3. Херцеговац Жељана                      1.000,00 KM 
4. Дукић Валентина                            1.000,00 KM 
5. Јевтић Данијела                              1.000,00 KM 
6. Видовић Тамара                                500,00 KM 
7. Милићевић Алекса                            500,00 KM 
8. Гајић Катарина                                   500,00 KM 
9. Петровић Саво                                   500,00 KM 

10. Обреновић Николина                        500,00 KM 
 
Стипендије ће се исплатити на терет Буџета града 
Зворник за 2023. годину, економски код 416100 – 
стипендије студената. 
 

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

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-67-3/2022                               
6. март  2023. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу  члана 11. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), и члана 41., 
42. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
замјеник  Градоначелника доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ  ПОМОЋИ У  ХРАНИ 

 
I 

Доноси се Одлука о помоћи у храни у облику пакета 
основних животних намирница (у даљем тексту: 
Пакет) социјално најугроженијим грађанима града 
Зворник. 

II 
Право на пакет намирница имају социјално угрожена 
лица стални корисници новчане помоћи који се 
налазе на евиденцији ЈУ Центра за социјални рад 
Зворник, корисници колективног смјештаја и лица 
која се нађу у стању социјалне потребе, и то: 

- лица стални корисници социјалне помоћи;  
три пута у току године, 

- корисници колективног смјештаја у Каракају;  
три пута у току године, 

- лица која се нађу у стању социјалне потребе,  
у конкретном случају. 

 
III 

ЈУ Центар за социјални рад Зворник доставља 
списак корисника сталне социјалне помоћи 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, 
претходног мјесеца, као право корисника за пакет 
намирница за одређену подјелу. 
 

IV 
(1) Подјела пакета вршиће се у просторијама 
Градске организације Црвеног крста. 
(2) За лица која не могу обезбједити преузимање 
пакета у просторијама Црвеног крста, 
организоваће се испорука на адресу становања. 

 
V 

(1) Основни пакет је пакет намирница за кориснике 
са једним и два члана породице и исти   по садржају 
и количини утврђује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности једном годишње. 
(2) Количина намирница за породице са три и више 
чланова је два основна пакета. 
 

VI 
(1) Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџетске ставке 416100 - ''Помоћ за финансирање 
пројекта народне кухиње“. 
(2)  Набавка намирница хране извршиће се у складу 
са Законом. 
(3)  Набавку врши Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе. 
 

VII 
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о 
додјели помоћи у храни за 2022.годину, („Службени 
гласник града Зворник“, број 4/22). 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-10/2023                              ЗАМЈЕНИК    
24. фебруар  2023. године           ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 17. став (2) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14 и 59/22), члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 97/16 и 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. 
Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), а у 
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складу са средствима планираним у буџету Градске 
управе Града Зворник за 2023. годину, Замјеник 
градоначелника града Зворник, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

I 
Овом Одлуком усваја се План јавних набавки 
Градске управе Града Зворник за 2023. годину (у 
даљем тексту: „План набавки“) и исти је саставни 
дио ове Одлуке. Планом набавки се утврђује 
обавеза одјељења и служби Градске управе Града 
Зворник да у провођењу поступака јавних набавки 
прописаних Законом о јавним набавкама БиХ, 
поступају у складу са усвојеним Планом набавки. 
 

II 
План набавки је сачињен у складу са буџетом 
Градске управе Града Зворник за 2023. годину и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник и њим се утврђује састав и 
обим набавки роба, услуга и радова. 
 

III 
План набавки садржи слиједеће податке: предмет 
набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, 
шифру ЈРЈН, врсту поступка, процјењену 
максималну вриједност предмета јавне набавке, 
планирани почетак и вријеме трајања поступка, 
податак да ли се склапа уговор или оквирни 
споразум, извор финансирања, одјељење за које се 
врши набавка и контакт особа за предметну 
набавку. 
 

IV 
Осим роба, услуга и радова из члана II ове Одлуке, 
јавне набавке ће се проводити и у другим 
случајевима када се укаже потреба за набавком 
робе/извршењем услуга/извођењем радова, а чију 
набавку у складу са Законом о јавним набавкама, 
посебном одлуком одобри Градоначелник. 
Сходно донесеној одлуци извршиће се и измјена или 
допуна Плана набавки. 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 

Број: 11-052-1-434/2022                        ЗАМЈЕНИК    
24. 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“ 
најповољнији понуђач је „Mipex – Auto RS“ д.о.о. 
Бања Лука. 
 

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 52.300,00КМ 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    
23. фебруар  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: „Услуге дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на подручју града 
Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-2-10-3-19/23, дана 21.10.2022. године, 
пријавио се понуђач: 

1. „Санитација“ д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене услуге доставио 
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најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 89.718,00КМ без ПДВ-а. Са 
изабраним понуђачем биће закључен Оквирни 
споразум на 3 године. Плаћање се врши до 45 дана 
по испостављању овјерене фактуре. 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: 02-360-2/2023                               
10. март  2023. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 18. став 3. Закона о стратешком 
планирању и управљању развојем у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 63/21), члана 59. и 82. став 3. 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), 
Градоначелник Зворника, доноси 
 

УПУТСТВО 
 ЗА СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ РАДА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2023-
2025. ГОДИНА 

 
1. УВОД 

Упутство за средњорочно планирање рада Градске 
управе Зворник за период 2023-2025. година (у 
даљем тексту: Упутство) је израђено у складу са 
чланом 18, став 3. Закона о стратешком планирању 
и управљању развојем у Републици Српској 
(Службени гласник Републике Српске, број 63/21), 
чланом 17, став 2. Уредбе о стратешким 
документима (Службени гласник Републике Српске, 
број 94/21) и чланом 8, став 3. Уредбe о 
спроведбеним документима у Републици Српској 
(Службени гласник Републике Српске, број 8/22). 
Упутство произилази из стратешког оквира који 
обухвата законске и подзаконске акте којима су 
утврђене надлежности те релевантна стратешка и 
друга планска документа. Упутство ставља нагласак 
на Стратегију интегрисаног развоја града Зворника 
за период 2018-2027. година1 и стратешке циљеве, 

                                                           
1 Стратегија интегрисаног развоја града Зворник за 
период 2018-2027. година је израђена и 
реализована у складу са Методологијом за 
интегрисано планирање локалног развоја у БиХ 
(МИПРО). Након доношења 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 Уредбе о спроведбеним 
документима у Републици Српској (Службени 
гласник Републике Српске, број 8/22), извршено је 
усклађивање Стратегије интегрисаног развоја града 

приоритете и мјере које ће се спроводити у периоду 
2023-2025. година. Упутсво узима у обзир и друге 
стратешке и акционе планове (Стратегија 
безбједности саобраћаја, Стратегија развоја 
социјалног становања 2021-2031, План управљања 
отпадом 2022-2027, Акциони план енергетски 
одрживог развоја и прилагађавања климатским 
промјенама, Акциони план образовања и 
запошљавања 2022-2024). 
Упутством се сагледава актуелни развојни контекст, 
односно идентификују најважнији развојни трендови, 
изазови и ризици те на основу тога доноси одлука о 
будућим правцима развоја и приоритетима рада у 
наредном средњорочном периоду. 
Као такво, Упутство представља основу за израду 
Средњорочног плана рада Градоначелника и 
Градске управе Зворник за период 2023-2025. 
година и Годишњег плана рада Градоначелника и 
Градске управе Зворник за 2023. годину. 
Поступак израде Упутства је усклађен са поступком 
израде Акционог плана за спровођење Стратегије 
интегрисаног развоја града Зворника за период 
2018-2027. година (у даљем тексту: Акциони план). 
 

2. АКТУЕЛНИ РАЗВОЈНИ КОНТЕКСТ 
Актуелни развојни контекст је сагледан на основу 
информација из годишњих извјештаја о раду и 
годишњих извјештаја о реализацији Стратегије 
интегрисаног развоја града Зворника за период 
2018-2027. година, кључних социо-економских 
показатеља и тренутних догађања. 
Најзначајнији стратешки пројекти и активности на 
чијој реализацији је рађено у 2022. години су развој 
пословне зоне „Јадар“, додјела подстицаја 
привредним субјектима, додјела подстицаја за 
развој пољопривреде, реконструкција постојећег и 
изградња новог блока ЈУ „Болница“ Зворник, 
унапређење капацитета ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Зворник, затварање колективних центара, 
реконструкција и провођење мјера енергетске 
ефикасности на школским објектима, успостављање 
система мјерења квалитета ваздуха, реконструкција 
пута Шћемлија-Глумина, изградња водовода 
Пилица-Локањ и Ораовац-Крижевићи (Зворник 
Запад), изградња канализације Зворник Сјевер, 
завршетак изградње канализационог система у 
мјесној заједници Брањево, изградња пречистача 
отпадних вода у мјесној заједници Табанци, 
санација и рекултивација депоније Тилић ада, 
уређење платоа испред Робне куће, уређење корита 

                                                                                          
Зворник за период 2018-2027. година и започета 
примјена наведених законских и подзаконских 
аката. При томе су кориштене смјернице 
Министарства управе и локалне самоуправе 
Републике Српске број 10.3.020-2599-1/21 од 
14.03.2022. године и приручник за практичаре из 
јавног сектора „Израда спроведбених докумената у 
Републици Српској“ који је припремљен уз 
техничку подршку  Пројекта интегрисаног локалног 
развоја (ИЛДП). 
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ријеке Хоче, уређење обалоутврде корита ријеке 
Дрине између ушћа ријека Хоче и Сапне. 
Поред тога, рађено је на испуњавању 10 
критеријума и одржавању стандарда повољног 
пословног окружења (БФЦ). Успостављен је Дан 
отворених врата за предузетнике. Завршена је 
реализација програма подршке развоју 
предузетништва кроз ИМПАКТ инкубатор пословних 
идеја. Вршена је активна промоција инвестиционих 
прилика. Обезбјеђен је ефикасан рад Локалног 
савјета за образовање и запошљавање те 
реализован Акциони план образовања и 
запошљавања 2022-2024. Такођер, основан је 
Регионални савјет за образовање Зворник. Започета 
је израда Стратегије развоја пољопривреде и 
руралног подручја града Зворника. Град је партнер 
на пројектима „Паметни градови-ка дигиталној 
трансформацији градова и општина у БиХ“ (ГИЗ) и 
„Ниједо дијете без заштите“ (УСАИД). Донешена је 
одлука о проширењу капацитета ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“. Успостављена је сарадња са 
УНДП на пројекту „Израда финансијских механизама 
за имплементацију мјера енергетске ефикасности 
резиденцијалног сектора у БиХ“. Такође, кроз 
учешће у УНДП пројекту „УРБАН ЛЕД“ израђен је 
План управљања отпадом и започета израда 
пројектно-техничке документације за изградњу 
рециклажног дворишта, као и студије локација 
полуподземних контејнера. Комунално предузеће и 
Град су партнери у пилот пројекту „Предузеће 
будућности“ који је претходник пројекта 
„Унапређење комуналних услуга у БиХ“ (Свјетска 
банка). Рађено је на успостављању паркинг сервиса 
те реконструкцији и санацији локалних 
категорисаних и некатегорисаних путева. 
Истовремено се почело са израдом Стратегије 
развоја локалних путева и улица у насељу на 
подручју града Зворника. Пуштен је у рад 
Географско-информациони систем (ГИС). 
Све ово је допринело позитивним кретањима 
кључних социо-економских показатеља. Број 
предузећа је у сталном порасту. То прати повећање 
броја запослених и повећање просјечне плате. Уз то 
се унапређује квалитет и доступност услуга 
здравствене и социјалне заштите. Такође, повећава 
се покривеност услугама водоснабдијевања, 
канализације и одвоза отпада. 
Прилику за даљи развој даје још веће укључивање у 
опште развојне трендове – привлачење директних 
страних инвестиција, развој предузетништва, раст 
активног и културног туризма, дигитална 
трансформација јавне управе, реформа јавних 
предузећа и моденизација комуналних услуга, 
улагање у инфраструктуру, енергетска ефикасност, 
управљање ризицима од природних катастрофа, 
итд. 
Главни изазови и ризици на том путу су економска и 
енергетска криза у земљи, окружењу и на глобалном 
нивоу која се негативно одражава на прикупљање 
сопствених прихода и доступност средстава из 
вањских извора. Законодавни ризици се односе на 
непостојање или недореченост постојећих законских 
прописа, али и на доношење нових и измјене 
постојећих законских прописа које за посљедицу 

имају смањење прихода, а повећање трошкова 
пословања органа управе. Ризик носе и промјене у 
приоритетима рада надлежних републичких и 
државних органа и организација од којих зависи 
обављање редовних послова и реализација 
конкретних стратешких пројеката. Технолошки 
ризици су везани уз информатичке услуге, али и уз 
техничке и људске капацитете саме Градске управе 
који нису довољно развијени. Посебан ризик носи 
изложеност поплавама и клизиштима који наносе 
велике штете чије санирање захтејва ангажовање 
свих расположивих ресурса. 
 
3. ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРАВАЦА РАЗВОЈА ЗА 

ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНА 
 

Стратешки правци развоја су одређени стратешким 
циљевима: 
1) Унаприједити стање привреде за креирање и 
одрживост нових радних мјеста, 
2) Унаприједити квалитет друштвеног живота на 
подручју града Зворника и 
3) Одговорно управљање животном средином. 
 

4.  Преглед приоритета, мјера и кључних стратешких 
пројеката за период 2023-2025. година 

Претходно наведеним стратешким циљевима 
одговарају следећи приоритети и мјере: 
Приоритет 1.1. Унаприједити амбијент за 
инвестиције 
Мјера 1.1.1. Развој пословних зона и капацитета за 
техничку подршку привреди 
Приоритет 1.2. Подстаћи развој пољопривреде на 
подручју града Зворника 
Мјера 1.2.1. Додјела подстицаја за развој 
пољопривредне производње 
Мјера 1.2.2. Изградња капацитета за развој 
пољопривредне производње 
Приоритет 1.3. Унаприједити туристичку понуду 
града Зворника 
Мјера 1.3.1. Развој и промоција туристичких 
садржаја 
Приоритет 2.1. Унаприједити доступност и квалитет 
услуга из области управе, социјалне и здравствене 
заштите 
Мјера 2.1.1. Унапређење капацитета установа 
здравствене заштите 
Мјера 2.1.2. Обезбјеђивање услова за остваривање 
права из области социјалне заштите 
Мјера 2.1.3. Јачање инфраструктурних капацитета 
органа управе 
Приоритет 2.2. Побољшати доступност и квалитет 
формалног и неформалног образовања 
Мјера 2.2.1. Јачање капацитета установа за 
предшколско, основно, средње и високо образовање 
Мјера 2.2.2. Развој неформалног образовања 
Приоритет 2.3. Обезбједити услове за развој 
културних и спортских дјелатности 
Мјера 2.3.1. Развој инфраструктурних капацитета и 
програмских садржаја установа културе 
Мјера 2.3.2. Изградња инфраструктуре у области 
спорта 
Приоритет 3.1. Обезбједити енергетски одржив 
развој и унаприједити систем управљања 
квалитетом ваздуха 
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Мјера 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности и 
система мјерења квалитета ваздуха 
Приоритет 3.2. Унаприједити услове за несметано 
одвијање саобраћаја 
Мјера 3.2.1. Унапређење путне и стационарне 
саобраћајне инфраструктуре 
Приоритет 3.3. Унаприједити квалитет и доступност 
комуналних услуга 
Мјера 3.3.1. Заштита изворишта и 
водоснабдијевање 
Мјера 3.3.2. Уређење ријечних корита и урбаних 
зелених површина 
Мјера 3.3.3. Унапређење система управљања 
чврстим отпадом и отпадим водама 
Кључни стратешки пројекат 1.1.1.1. Развој пословне 
зоне „Јадар“ 
Кључни стратешки пројекат 2.1.1.1. Реконструкција 
постојећег и изградња новог блока ЈУ „Болница“ 
Зворник 
Кључни стратешки пројекат 2.3.2.1. Изградња, 
опремање и реконструисање игралишта и 
затворених терена за лопташке, борилачке и 
базичне спортове 
Кључни стратешки пројекат 3.3.3.1. Санација и 
рекултивација депоније Тилић ада. 
Поред ова четири кључна стратешка пројекта, 
Акционим планом су планирана још 52 пројеката или 
активности који имају највећи значај и вишеструки 
ефекат на развој града Зворника. Оставља се 
простор да се у наредном периоду реализују и други 
пројекти и активности у складу са тренутним 
околностима и могућностима. Сви они требају бити 

укључени у планове и извјештаје о раду 
организационих јединица и спровођењу стратешких 
докумената. 
Ово упутство ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-020-2/2023                                
7. март  2023. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), 
чл. 41. 42 и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), 
члана 3. Став 1. Тачка 2) и члана 51. Закона о 
превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 47/17) и члана 11. Став 4. 
Одлуке о такси превозу на подручју града Зворник 
(''Службени гласник града Зворник'', број 15/17), 
Градоначелник доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ 

СТАЈАЛИШТА И 
БРОЈА МЈЕСТА НА ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА 

 
I 

На подручју града Зворник одређује се 31 
(тридесетједно) такси стајалиште, са 77 
(седамдесетседам) такси мјеста, и 88 
(осамдесетосам) такси возила, и то: 

 
 

Ред.број 
стајалишта 

Назив 
стајалишта 

Локација Такси 
мјеста 

Такси 
возила 

А Град Зворник    
1. Улица Патријарха Павла Код паркинга РК ''Зворничанка'' 4 4 
2. Аутобуска станица На паркингу Доо „Euro Petrol Oil“ 5 5 
3. Угловница Испред зграде „Угловница“ 4 4 
4. Испод моста Код улаза у аутобуску станицу 10 12 
5. Златица Преко пута западног улаза у пијацу 5 5 
6. З-16 Између зграда З-16 и З-14 2 3 
7. Б-1 Преко пута зграде Б-1 2 2 
8. Приобални пут На паркингу ЈУ Рекреативно-спортски 

центар ''Зворник'' 
2 2 

  УКУПНО ЗВОРНИК 34 37 
Б Мјесто Каракај    
9. Каракај Код скретања за ТШЦ Каракај 7 11 
10. Каракај Код Основне школе 2 3 
11. Каракај Код жељезничке станице 1 1 
12. Каракај Код објекта ''Везионица'' 1 1 
  УКУПНО КАРАКАЈ 11 16 
Ц Остала мјеста    
13. Брањево Код амбуланте 2 2 
14. Брањево Бифе Арт, на магистралном путу 1 1 
15. Дивич Код стадиона 1 1 
16. Дрињача Код раскрснице 2 2 
17. Каменица Код каменог моста 1 1 
18. Кисељак Код Цркве 1 1 
19. Кисељачки пут Испред продавнице (скретање за 

Јасеницу) 
1 1 

20. Козлук Код маркета ''Зворничанка'' (јужна страна) 4 7 
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21. Крижевићи Код школе 2 2 
22. Ораовац Код надвожњака 3 3 
23. Пилица Код Дома 1 1 
24. Роћевић Код Дома 2 2 
25. Тршић Код аутобуског стајалишта, на 

магистралном путу 
1 1 

26. Цер Код ДОО „Цер комерц“ 2 2 
27. Челопек Испред апотеке 1 1 
28. Улице Испред игралишта 1 1 
29. Шепак Код моста 1 1 
30. Јардан Плато испред цркве 3 3 
31. Економија Код ДОО „Александрија“ 2 2 
  УКУПНО ОСТАЛА МЈЕСТА 32 35 
  СВЕ УКУПНО 77 88 

 
II 

Обиљежавање паркинг стајалишта и постављање 
знакова забране заустављања и паркирања и 
допунске табле „осим за такси возила“ на 
стајалиштима обезбиједиће Одјељење за стамбено-
комуналне послове. 
 

III 
Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и 
броја мјеста на такси стајалиштима број: 08-347-
27/22 од 07.04.2022.године. 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-347-18/2023                              ЗАМЈЕНИК    
23. 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: „Услуге 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
подручју града Зворник“ - отворени поступак, број: 
02-360-2/23, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Рада Милићевић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

3) Ружа Остојић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана, 

4) Зоран Ерић, члан - Раде Савић, 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 07.03.2023. 
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: 02-360-2/2023                                  
6. март  2023. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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  JУ 

РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЗВОРНИК“ 
 

1. Одобравају се новчана средства ЈУ 
Рекреативно-спортском центру „Зворник“ у износу 
од 10.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организације Божићног турнира у малом фудбалу . 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2023. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун ЈУ 
Рекреативно-спортског центра „Зворник“ број:554-
012-00000165-17. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-2/2023                              ЗАМЈЕНИК    
3. 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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 6.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова набавке 
опреме, почетак припрема за такмичење  и осталих 
обавеза клуба. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број: 562-009-00000313-
85. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-3/2023                                ЗАМЈЕНИК    
4. 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 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име финансирања обавеза према Одбојкашком 
савезу Републике Српске као и финансирање 
припрема за такмичења. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број: 562-009-00002333-
39. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-4/2023                                ЗАМЈЕНИК    
4. 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 

РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова закупа сале за 
тренинг, котизације за Међународни  турнир као и 
котизације за други дио сезоне 2022/2023. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Рукометног клуба „Дрина“ број: 562-009-00000606-
79. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-5/2023                                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 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

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

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-6/2023                                ЗАМЈЕНИК    
10. 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 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском  
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 50.000,00 КМ, 
на име финансирања трошкова  стипендија и 
осталих пратећих трошкова клуба. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-7/2023                                ЗАМЈЕНИК    
16. 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  ЏУДО 

КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства џудо клубу 
„Срспки соко“ у износу од 2.000,00 КМ, на име 
суфинансирања пројекта „Зимски Џудо камп-
Зворник“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2023. годину. 
 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун џудо 
клуба „Српски соко“ Зворник број:562-009-00002356-
67. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 03-66-8/2023                                ЗАМЈЕНИК    
16. 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  ЏУДО 

КЛУБУ „СОКОЛОВИ“ ЗВОРНИК 
 
1. Одобравају се новчана средства џудо клубу 
„Соколови“ у износу од 2.000,00 КМ, на име 
суфинансирања пројекта „Зимски Џудо камп-
Зворник“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун џудо 
клуба „Соколови“ Зворник број:555-400-00484095-11. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 03-66-10/2023                                ЗАМЈЕНИК    
16. 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 

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

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
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Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-11/2023                               ЗАМЈЕНИК    
16. 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 

ОМЛАДИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „YOUNG 
BOYS 2018“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Омладинском 
фудбалском клубу „YOUNG BOYS 2018“  из 
Зворника у износу од  2.000,00 КМ, на име 
финансирања трошкова наставка друге полусезоне 
у Другој лиги РС . 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Омладинског фудбалског клуба „YOUNG BOYS 
2018“  број: 554-012-00000425-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-12/2023                               ЗАМЈЕНИК    
16. 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 

ТАЕКВОНДО КЛУБУ „ЗВОРНИК“ ИЗ ЗВОРНИКА 
 
1. Одобравају се новчана средства Таеквондо 
клубу „Зворник“ из Зворника у износу од 2.800,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова плаћања 
закупа простора за тренинге и трошкови одласка на 
предстојеће турнире. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Таеквондо клуба „Зворник“ из Зворника број: 551-
450-22315679-82. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-18/2023                               ЗАМЈЕНИК    
26. 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 КЛУБУ 

БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „056“ ИЗ ЗВОРНИКА 
 
1. Одобравају се новчана средства Клубу 
борилачких спортова „056“ из Зворника у износу од 
2.800,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
одласка на европски куп као и сениорско првенстрво 
БиХ и трошкови годишње чланарине савезу. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун Клуба 
борилачких спортова „056“ из Зворника број: 562-
009-81368000-46. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-19/2023                               ЗАМЈЕНИК    
26. 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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 2.400,00 
КМ, на име финансирања трошкова суспензије коју 
је клуб добио од подручног фудбалског савеза 
Бијељина. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број: 562-009-00000313-
85. 
 

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

Број: 02-66-20/2023                               ЗАМЈЕНИК    
30. 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 
TAEKWONDO КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Таекwondo 
клубу  „Српски соко“ из Зворника у износу од 
3.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
такмичење у Италији и Чешкој,  као и плаћање 
закупа за простор за тренинге. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Таекwondo клуба “Српски соко“ број: 562-009-
00002355-70. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 

Број: 02-66-24/2023                               ЗАМЈЕНИК    
3. фебруар 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 

ОМЛАДИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „YOUNG 
BOYS 2018“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства Омладинском 
фудбалском клубу „YOUNG BOYS 2018“  из 
Зворника у износу од  2.000,00 КМ, на име 
финансирања трошкова наставка друге полусезоне 
у Другој лиги РС . 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација, 
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. Средства уплатити на жиро рачун 
Омладинског фудбалског клуба „YOUNG BOYS 
2018“  број: 554-012-00000425-13. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-27/2023                               ЗАМЈЕНИК    
13. фебруар 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 ЈИУ-ЈИТСА 

И САМБО КЛУБ „ЈУНИОР“ 
 
1.Одобравају се новчана средства  Јиу-јитса и 
самбо клубу „Јуниор“ из Зворника у износу од 
2.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
организације такмичења и семинара. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација –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. Средства уплатити на жиро рачун Јиу-јитса 
и самбо клуба „Јуниор“ број: 572-286-00004525-13. 
 

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

 

Број: 02-66-28/2023                               ЗАМЈЕНИК    
14. фебруар 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 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“ 
 

1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од 
20.000,00 КМ, на име финансирања трошкова  
такмичења у Првој лиги Републике Српске. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-16/2023                               ЗАМЈЕНИК    
16. фебруар 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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ТАБАНЦИ“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Табанци“ из Табанаца у износу од 1.600,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова набавке 
спортске опреме. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Табанци“ број: 562-009-00000313-
85. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-31/2023                               ЗАМЈЕНИК    
21. фебруар 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 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „МЛАДОСТ“ ДИВИЧ 
 
1. Одобравају се новчана средства Фудбалском 
клубу „Младост“ Дивич у износу од 4.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова опремања 
свлачионице клуба и уређење простора испред 
клупских просторија. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортска 
резерва – одржавање турнира), потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Младост“ Дивич број: 572-286-
00008150-02. 
 

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

 
Број: 02-66-26/2023                               ЗАМЈЕНИК    
22. фебруар 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 

ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 7.000,00 КМ, 
на име финансирања припрема за такмичења. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број: 562-009-00002333-
39. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-30/2023                                  
27. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „JAРДАН“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Јардан“  у износу од 3.000,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова санације објекта 
свлачионице фудбалског  клуба „Јардан“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Јардан“ број: 562-009-00000478-
75. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
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Број: 02-66-33/2023                                  
27. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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 

РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Рукометном 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 10.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова закупа сале за 
тренинге као и  котизације за други дио сезоне 
2022/2023. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Рукометног клуба „Дрина“ број: 562-009-00000606-
79. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-34/2023                                   
27. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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  

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ПОДРИЊЕ“ ТРШИЋ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Подриње“ Тршић, у износу од 5.000,00 КМ, на 
име суфинансирања трошкова набавке опреме за 
предстојећу сезону и регулисање дуговања за 
електричну енергију. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Подриње“ број: 562-009-
00002354-73. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 

Број: 02-66-35/2023                                   
27. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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 KАРАТЕ 

КЛУБУ „СРПСКИ СОКО“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Карате клубу  
„Српски соко“ из Зворника у износу од 1.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова регистрације 
клуба и такмичара у Карате савез 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 2023. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Карате 
клуба “Српски соко“  број: 562-009-00002360-55. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-37/2023                                  
28. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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 

TAEKWONDO КЛУБУ „ЗВОРНИК“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Таекwondo 
клубу  „Зворник“ из Зворника у износу од 2.000,00 
КМ, на име суфинансирања трошкова одласка на 
турнир. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, 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. Средства уплатити на жиро рачун 
Таекwondo клуба “Зворник“  број: 551-450-22315679-
82. 
 

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

Број: 02-66-38/2023                                  
28. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                         Бојан Ивановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 10.000,00 КМ, на име суфинансирања 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 2023. 
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: 02-400-3/2023                               ЗАМЈЕНИК    
16. 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 ратних војних инвалида“ из Зворника у 
износу од 2.000,00 КМ, по захтјеву 29/23 на име 
новчане помоћи ратном војном инвалиду због тешке 
материјалне ситуације. 
 
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 2023. 
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: 02-400-18/2023                              ЗАМЈЕНИК    
21. фебруар 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  Ловачком 
удружењу „Вукови са Дрине“ из Зворника  у износу 
од 1.000,00 КМ, на име финансијске помоћи за 
организацију ловачке забаве. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање НВО и удружења, 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. Средства уплатити на жиро рачун Ловачког 
удружења „Вукови са Дрине“ број: 562-009-
00000441-89. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-19/2023                              ЗАМЈЕНИК    
17. фебруар 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 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 5.000,00 КМ, на име новчане помоћи 
демобилисаним борцима. 
 
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 2023. 
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: 02-400-20/2023                               ЗАМЈЕНИК    
21. фебруар 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 Фудбалском 
клубу  „Дрина“ у износу од 30.000,00 КМ, на име 
финансирања трошкова за исплату стипендија и 
осталих пратећих трошкова клуба. 
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2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2022. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“ број: 555-006-00190888-
39. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-82/2023                               ЗАМЈЕНИК    
27. децембар 2022. године          ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
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., 42. и 51. 
Статута града Зворник пречишћен текст (“Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), замјеник 
Градоначелника града Зворник, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКЉУЧКА 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
БРОЈ: 02-400-252/22, ОД 15.12.2022. ГОДИНЕ 

(“СЛУЖБЕНИ ГЛСАНИК ГРАДА ЗВОРНИК“, БРОЈ 
17/22) 

 
У Закључку о одобравању новчаних средстава број: 
02-400-252/22, од 15.12.2022. године (“Службени 
гласник града Зворник“, број 17/22), у члану 2. стоји 
да ће „новчна средства бити обезбијеђена 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“. 
Због кашњења спровођења процедуре Јавне 
набавке, средства одобрена по закључку број:02-
400-252/22, биће реализована 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 2023.годину. 
 
Број: 02-400-252-1/2022                            ЗАМЈЕНИК    
23. фебруар 2023. године            ГРАДОНАЧЕЛНИКA 
Зворник                                          Бојан Ивановић 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: 05-373-1/23 од 
13.02.2023. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 220 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Декор 2'' која се налази у улици 
Вука Караџића  број 15а , на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Милки 
Остојић предстати право представљања  а 
предсједнику Управног одбора Вањи Марковић 
престати право заступања Заједнице етажних 
власника зграде ''Декор 2''. 
 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Декор 2'' Зворник, ће    представљати предсједник 
Скупштине Слађана Будеша а заступати 
предсједник Управног одбора Ведран Будеша. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-1/2023                              НАЧЕЛНИК 
13. фебруар 2023. 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: 
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: 05-373-2/23 од 
13.02.2023. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 183 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Обала 2'' која се налази у улици 
Светог Саве број 150 , на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Далибору 
Шкиљевићу предстати право представљања  а 
предсједнику Управног одбора Радић Милану 
престати право заступања Заједнице етажних 
власника зграде ''Обала 2''. 
 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Обала 2'' Зворник, ће    представљати предсједник 
Скупштине Александар Кулашиновић а заступати 
предсједник Управног одбора Слободан Печеница. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-2/2023                              НАЧЕЛНИК 
13. фебруар 2023. године                   ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                             Бранко Јашић с.р 
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На основу члана 29. Правилника о упису у регистра 
Заједнице етажних власника заједнице стамбених 
зграда („Службени гласник Републике Српске“ број  
27/12), Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја  при Градској управи Града 
Зворника објављује  
 

ОГЛАС 
 
Градска управа Града Зворника Одјељење за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
је на основу рјешења број  05-373-3/23 од 
02.03.2023.године извршило у Регистру Заједница 
етажних власника стамбених зграда  у регистарском 
листу број  221 упис промјене лица овлашћеног за 
заступање Заједнице етажних власника стамбене 
зграде „У улици Светог Саве број 118“ која се налази 

на адреси Светог Саве број 118 у Зворнику, на тај 
начин што ће досадашњој предсједници Скупштине 
Драгани Попадић престати право заступања 
Заједнице етажних власника „У улици Светог Саве 
број 118“. 
 
У будућем раду, Заједницу етажних власника 
стамбене зграде „У улици Светог Саве број 118“ ће 
заступати Велемир Ђокић, предсједник Скупштине. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику Града 
Зворника. 
 
Број: 05-373-3/2023                              НАЧЕЛНИК 
2. март 2023. године                           ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                             Бранко Јашић с.р 
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