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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

19.09.2016. године  
ЗВОРНИК  

година: XXV  
БРОЈ: 11/2016  

 

 

На основу члана 38. и 44. Статута града Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 2/16) и 
члана 4. Одлуке о допунским правима породица 
погинулих бораца и војних инвалида (број: 01-022-
66/06 од 23.05.2006. године), В:Д Градоначелник 
Града Зворник доноси 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00 
КМ намјенски за реализацију пројекта „подршка 
набавке лијекова за породице погинулих бораца и 
ратне војне инвалиде“ у чијој реализацији учествују 
Град Зворник, Општинска борачка организација 
Зворник, Општинска организација породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих лица и 
Удружење ратних војних инвалида Зворник. 
 

Члан 2. 
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се  
удружењу ратних војних инвалида. 
 

Члан 3. 
Удружење има обавезу: 

1. да средства распоређују на основу јасних и 
договорених правила и 

2. да извјештај о утрошку средства поднесу 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у 
припремљеној форми са свим неопходним 
прилозима. 

Члан 4. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и 
ППБ. Средства ће се исплатити на жиро рачуне 
удружења. 
 

Члан 5. 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
В.Д. Градоначелник Града Зворник ће донијети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 
  

Члан 6. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе Града Зворник. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-022-106/2016                        
8. јун 2016. године                  ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 41. и 47. Статута 
града Зворника (Службени гласник града Зворник, 
број: 2/16) Градоначелник града Зворника д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању координатора пројекта 

„Проширење обима подршке дјеци са сметњама 
у развоју и њиховим породицама на подручју 

града Зворника“ 

http://www.gradzvornik.org
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I 
За координатора пројекта „Проширење обима 
подршке дјеци са сметњама у развоју и њиховим 
породицама на подручју града Зворника“ именује се 
Биљана Милић, самостални стручни сарадник за 
послове локалног развоја, европске интеграције, 
пројектно планирање и међународну сарадњу у 
Служби за јавне набавке и међународну сарадњу. 

 
II 

Именована се обавезује да у току трећине свог 
радног времена осигура благовремено спровођење 
пројектног плана активности. 

 
III 

Пропорционални износ мјесечне накнаде именоване 
сматра се финансијским доприносом Града 
Зворника реализацији пројекта. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворника. 
 
Број: 02-111-24/2016                        
31. мај 2016. године                ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 47. Статута града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“, број 2/16), члана 14. Закона 
о Граду Зворник (''Службени гласник републике 
Српске'' број: 106/15) и  меморандума о сарадњи 
између општине Зворник и Републике Италије, бр. 
02-400-124/15 од 03.08.2015. године, в.д. 
Градоначелника Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                    
I 

Миодраг Радић из Пађина- Зворник, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Изградња моста на ријеци Сапни у насељу 
Улице- фаза II“. 
 

II 
Радове ће изводити „Кесо Градња“ д.о.о. Тршић бб, 
Зворник, према условима и одредбама закљученог 
Уговора између комитента амбасаде Републике 
Италије и извођача радова „Кесо Градња“ д.о.о, од 
03.06.2016.године. Обавезује се вршилац надзора 
да након извршења уговорених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији Уговора 
о јавној набавци у Службу за јавне набавке и 
међународну сарадњу. 
 

III 
Услови под којима ће се извести радови наведени у 
члану I овог Рјешења, права и обавезе између 
инвеститора и извођача, као и хонорар за извршене 
услуге надзора, регулисаће се посебним уговором о 
вршењу стручног надзора. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-124-1/2015                        
31. август 2016. године           ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 106/15), 
в.д. Градоначелника Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
САЊА ЕРИЋ из Зворника, по занимању грађевински 
инжењер, именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора на „Извођењу асфалтерских радова у граду 
и МЗ Јасеница“ по основу појединачног уговора број: 
02-360-78-2/2016. 
 

II 
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. 
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-78-
1/16 од 18.07.2016. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број:02-360-78/16. 
Обавезује се вршилац надзора да након извршења 
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-78-2-1/2016                        
11. август 2016. године           ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић 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, о б ј а в љ у ј е 

 
ОГЛАС 

 
Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-3/16 од 
01.09.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 83 упис промјене лица  
овлашћеног     за    заступање    Заједнице   етажних  
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власника зграде ''S-44/2'' која се налази у Улици 
Симе Перића број 27 А у Зворнику, на тај начин што 
ће досад предсједнику Скупштине Лакић Горану 
престати право представљања, а предсједнику  
Управног одбора  Васиљевић Раденку  престати 
право  заступања Заједнице етажних власника 
зграде ''С-44/2'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''С-44/2'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Станко Лазић а заступати 
предсједник Управног одбора Васиљевић Весна. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-3/2016                   ВД НАЧЕЛНИК 
1. септембар 2016. 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,  о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС 
 

Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-4/16 од 
08.09.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 157 упис промјене лица  
овлашћеног  за  представљање Заједнице етажних 
власника зграде 'Арена-улаз 2'' која се налази у 
Улици Карађорђева број 21Б у Зворнику, на тај 
начин што ће досад предсједнику скупштине  
Мијатовић Ђури , престати право  представљања 
Заједнице етажних власника зграде ''Арена-улаз 2'' 
Зворник. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Арена-улаз 2'' Зворник, ће    представљати 
предсједник скупштине Голијанин Рајка. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 

Број: 05-373-4/2016                   ВД НАЧЕЛНИК 
8. септембар 2016. године         ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                   Бранко Јашић с.р. 
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