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

21.10.2016. године
ЗВОРНИК
година: XXV
БРОЈ: 12/2016

На основу члана 43. и 72. 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 Зворник – («Службени гласник града
Зворник» број: 2/16), Градоначелник града Зворник
доноси

гласник града Зворник“, број 2/16) 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

OДЛУКУ
о најнижој цијени рада запослених радника у
Градској управи Зворник

I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над извођењем
радова “Асфалтирање пута у насељима ТахићиГребе, Град Зворник“.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у
износу од 100,00 КМ за запослене у Градској управи.
Члан 2.
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од
01.08.2016-31.08.2016.године.
Члан 3.
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе града Зворник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 01.08.2016.године, а
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник».
Број: 02-022-105/2016
7. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

РЈЕШЕЊЕ

II
Радове из члана I ће изводити „ИЗГРАДЊА“ д.о.о.
Теочак бб, Теочак, према условима из понуде број:
139-6-02/16 од 17.06.2016. године и одредбама
Уговора о извођењу радова чији су потписници
Федереално Министарство расељених особа и
избјеглица (број:03-36-2-14-1241-1/16 од 18.07.2016.
године), Град Зворник (број: 02-07-64/16 од
21.07.2016. године), МЗ Кучић Кула (број: 01-016-6043/16 од 21.07.2016. гоине) и „Изградња“ д.о.о.
Теочак (број: 200-1-01/2016 од 28.07.2016. године).
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-07-64-1/2016
21. јул 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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) 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
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над извођењем
радова “Изградња свлачионице за потребе ОФК
Трновица у Трновици - ЛОТ1“.
II
Радове из члана I ће изводити „Genex“ д.о.о. Светог
Саве бб, Зворник, према условима из понуде број:
169/16 од 19.07.2016. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. 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: 02-360-76-1-1/2016
13. септембар 2016. године ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 27. Правилника о реализацији
пројеката
водоводне
и
канализационе
инфраструктуре („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 116/12) члана 47. Статута Града
Зворник (''Службени гласник града Зворник'' број:
2/16) и члана 14. Закона о граду Зворник („Службени
гласник РС“, број 106/15) в.д. Градоначелник Града
Зворник д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавну набавку
1. Именује се Комисија
сљедећем саставу:

за

јавну

набавку

21. октобар 2016.

2. Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да
00
15.09.2016. године у 12 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: 02-36081/2016 (извршење набавке извођења радова за
пројекат „Изградња и реконструкција водоводне и
канализационе мреже Града Зворник“, 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.

у

1. Зоран Ђукановић, представник Градске
управе Зворник, предсједник
2. Миладин Ристић, представник Градске управе
Зворник, члан
3. Бошко Којић, представник Градске управе
Зворник, члан
4. Владан Стевановић, представник Градске
управе Зворник, члан
5. Давид Латиновић, представник Агенције за
воде РС, члан
6. Бојан Мацура, представник Министарства
финансија РС, члан
7. Милош Анђић, представник Министарства
финансија РС, секретар Комисије
8. Митар Ристановић,
представник Градске
управе Зворник, записничар.

Број: 02-360-81-1/2016
12. септембар 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) 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
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком и
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уградњом робе у предмету јавне набавке “Набавка и
уградња опреме за фонтану у Граду Зворник““.
II
Робу из члана I ће испоручити и уградити „ГЕА ЕС“
д.о.о. Бијељинска бр. 43, Брчко, према условима из
понуде број: 125/16 од 02.08.2016. године, одмах по
потписивању уговора о набавци робе. Обавезује се
вршилац надзора да након испоруке и уградње
уговорене робе, 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: 02-360-82-1/2016
13. септембар 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) 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
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над извођењем
радова „Уређење свлачионице и изградња трибине
за потребе ФК Будућност у Пилици – ЛОТ2“.
II
Радове из члана I ће изводити „ВТ Компред“ д.о.о.
Горња Пилица бб, Зворник, према условима из
понуде број: 02-360-76-4/16 од 19.07.2016. године,
одмах по потписивању уговора о извођењу радова.
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: 02-360-76-2-1/2016
13. септембар 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

21. октобар 2016.

надзора на „Извођење радова на асфалтирању пута
у МЗ Табанци и крпљење ударних рупа на локалном
путу у МЗ Локањ“ по основу појединачног уговора
број: 02-360-78-3/2016.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д.
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-781/16
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: 02-360-78-3-1/2016
21. септембар 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 „Асфалтирање платоа испод „Борачке
зграде“ на Фетији“ по основу појединачног уговора
број: 02-360-78-4/2016.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д.
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-781/16
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: 02-360-78-4-1/2016
22. септембар 2016. године ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 14. Закона о Граду Зворник (''Службени
гласник Репблике Српске број: 106/15) и Одлуке о
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именовању кандидата за Комисију за јавне набавке
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, ВД
Градоначелника Града Зворник, д о н о с и

и реализацију преосталих средстава из Пројекта
реконструкције стамбеног фонда ОПЕЦ Фонд за
међународни развој –ОФИД.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку

II
Права и обавезе именованог одређена су Одлуком о
избору приоритетних општина број:01-36-1051565/13
од
20.05.2016.године
федералног
министарства за расељена лица и избјеглице и
Рјешењем о именовању Комисије, број:01-36-1051584/13 од 09.06.2016.године.

I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација
клизишта у МЗ Китовнице и МЗ Андровићи“ –
преговарачки поступак, број: 02-360-88/16, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Рада Милићевић, члан- Бојана Ристановић,
замјеник члана,
3. Раде Савић, члан - Зоран Ерић, замјеник
члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 23.09.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
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.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-88/2016
225. септембар 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 14.Закона о граду Зворник („Службени
гласник града Зворник“, број 106/15) и члана
1.рјешења о именовању чланова комисије за
имплементацију
и
реализацију
преосталих
средстава из Пројекта реконсрукције стамбеног
фонда ОПЕЦ фонд за међународни развој –
ОФИД,број 01-36-105-1584/13 од 09.06.2016.године,
в.д. Градоначелника Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
ИЗУДИН АХМЕТБЕГОВИЋ из Зворника, Кучић Кула
бб именује се за члана Комисије за имплементацију

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-111-28/2016
26. септембар 2016. године ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић 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
Зворник, Одјељење за
стамбено-комуналне
послове
и
послове
саобраћаја,о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа Зворник, Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу
свог рјешења број. 05-373-5/16 од 13.09.2016.
године, извршило је у регистру Заједнице етажних
власника стамбених зграда у реистарском листу број
158 упис оснивања Заједнице етажних власника
зграде ''Г-9'' у Зворнику са сљједећим подацима:
Заједницу је основало 10 оснивача етажна власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која
подразумјева вођење послова, њена права и
обавезе:
- заједница управља зградом за рачун етажних
власника,
- обезбјеђује
средства
за
одржавање
заједничких дијелова и уређаја зграде и друге
трошкове управљања зградом,
- одржава заједничке дијелове и уређује
зграде,
- помаже члановима заједнице у остваривању
њихових стамбених и других потреба,
- бави се кориштењем заједничких дијелова
зграде и земљишта које служе за редовно
кориштење зграде,
- обавља и све друге послове који се односе на
управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном
промету са трећим лицима закључује
уговоре и обавља друге послове правног промета у
оквиру своје дјелатности, самостално и без
ограничења.
За обавезе у правном промету заједница одговара
свим новчаним средствима са којима расолаже, а
оснивачи
и
чланови
заједнице
одговарају
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања
трошкова одржавања.
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Заједницу представља и заступа предсједник
скупштине Самарџић Биљана
пред органима
управе и правосудним органима, у правним
пословима са трећим лицима везаним за
одржавање и кориштење зграде, самостално и без
ограничења. У односу на заједницу коју заступа,
заступник је дужан да се придржава одлука
надлежних органа заједнице. Заступник заједнице
може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу
писмену пуномоћ за заступање заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику града Зворник
Број: 05-373-9/2016
ВД НАЧЕЛНИК
13. 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: 05-373-6/16 од
15.09.2016. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 159 упис промјене лица
овлашћеног за представљање Заједнице етажних
власника зграде ''Арена-улаз 3'' која се налази у
Улици Карађорђева број 21Ц у Зворнику, на тај
начин што ће досад предсједнику скупштине
Мркајић Слађани, престати право представљања
Заједнице етажних власника зграде ''Арена-улаз 3''
Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''Арена-улаз 3'' Зворник, ће
представљати
предсједник скупштине Михајловић Саво.

Оглас објавити
Зворник.

21. октобар 2016.
у

Службеном

гласнику

града

Број: 05-373-6/2016
ВД НАЧЕЛНИК
15. 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: 05-373-8/16 од
30.09.2016. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 160 упис промјене лица
овлашћених
за
представљање и заступање
Заједнице етажних власника зграде ''Дрина'' која се
налази у Улици Патријарха Павла број 38 у
Зворнику, на тај начин што ће досад предсједнику
Скупштине
Жугић Ранки, престати право
представљања а предсједнику Управног одбора
Васиљевић Здравку престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде ''Дрина''
Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''Дрина'' Зворник, ће
представљати
предсједник Скупштине Јелена Видаковић а
заступати предсједник Управног одбора Мијатовић
Драган.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 05-373-8/2016
ВД НАЧЕЛНИК
30. септембар 2016. године
ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Бранко Јашић с.р.

______________________________________________________________________
САДРЖАЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. Одлука о најнижој цијени рада запослених
радника у Градској управи Зворник...................1
2. Рјешење број 02-07-64-1/16................................1
3. Рјешење број 02-360-76-1-1/16...........................2
4. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку број 02-360-81-1/16................................2
5. Рјешење број 02-360-82-1/16..............................2
6. Рјешење број 02-360-76-2-1/16...........................3
7. Рјешење број 02-360-78-3-1/16...........................3
8. Рјешење број 02-360-78-4-1/16...........................3

9. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку број 02-360-88/16...................................3
10. Рјешење број 02-111-28/16.................................4
Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
1. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде „Г-9“.........4
2. Оглас о упису промјене лица овлашћеног
за представљање ЗЕВ зграде
„Арена-улаз 3“.....................................................5
3. Оглас о упису промјене лица овлашћеног
за представљање ЗЕВ зграде „Дрина“..............5

5

